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VAN DE REDACTIE
Een nieuw jaar ligt voor ons. De redactie hoopt op een jaar met veel interessante en
leerzame artikelen. Ze komen echter niet zomaar uit de lucht vallen. Een artikel in het
blad van een historische vereniging vraagt om de nodige research. Er komt dus wat
voor kijken, eer een artikel kan worden geplaatst. Talloze, vaak trouwe auteurs van
onze vereniging, zijn ons daarin voorgegaan. Dit is bij uitstek een moment om allen
daarvoor hartelijk dank te zeggen. De redactie hoopt dat zij op dezelfde voet door
kunnen en willen gaan. Maar tevens worden anderen van harte uitgenodigd zich bij hen
aan te sluiten.
Gerard Olinga
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KOPIJ voor het aprilnummer 2009 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag 21
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
Wanneer men vanaf de Wageningseberg
de Betuwe overziet (zie de foto op de
voorpagina) dan kan men zich nauwelijks
voorstellen dat zo'n 200 000 jaar geleden
deze berg verbonden is geweest met
andere heuvels zoals die rondom Nijme
gen. Dat was het resultaat van twee
enorme "bulldozers", ijstongen, die vanuit
het Scandinavische hoge noorden tergend
langzaam in onze richting opschoven.
Zand-, grind- en leemlagen kwamen, sa
men met het noordelijk materiaal, schots

en scheef in de opgestuwde heuvels te
recht. Sindsdien hebben water, weer en
wind, maar ook mens en dier, het gletsjerlandschap omgevormd tot wat het nu is:
een bijzonder cultuurlandschap.
Het beeldverhaal op 16 februari a.s. gaat
over de veranderingen van het gletsjerlandschap naar het stuwwallen- en rivie
renlandschap rondom Wageningen.
Hoe kunnen we de kennis over vroeger
gebruiken voor de toekomst?

BIJEENKOMST
in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 16 februari 2009 zal de heer J. Mulder een lezing houden getiteld:
BEELDEN VAN 200 000 JAAR VERANDEREND LANDSCHAP
RONDOM WAGENINGEN
In verband met persoonlijke omstandigheden is mevr. Peen niet in de gelegenheid om
op 16 februari de geplande lezing over Archeologie te houden. Deze bijeenkomst wordt
verschoven naar een latere datum.
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
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.
Op maandag 21 september 2009 zal de heer Fr. van Lunteren een lezing houden
getiteld: GEBEURTENISSEN IN WAGENINGEN ROND DE SLAG OM ARNHEM.
Op maandag 16 november zal mevrouw A. Groustra-Werdekker een lezing houden over:
HERTOG KAREL VAN GELRE (1467-1538) EN ZIJN BEMOEIENISSEN MET WAGENINGEN.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Al verschijnt de eerste aflevering van het
jaar van ons contactblad pas in februari,
toch wil ik de kans aangrijpen om u namens
het bestuur een goed 2009 toe te wensen.
Onze wens gaat zeker ook naar onze
voorzitter Gerard de Nijs die momenteel
geveld is door een ernstige hernia en bij het
uitkomen van dit blad ongeveer zal weten
welke ingrepen nodig zijn om dit ernstige
ongerief te lijf te gaan.

In de laatste week van 2008 heeft een
aantal vrijwilligers van onze vereniging het
archeologisch materiaal uit het voormalige
Schimmelpenninck-gebouw verhuisd naar
de voormalige bakkerij Bootsman aan de
Churchillweg. Dank gaat uit naar de heer
Kool voor het kosteloos beschikbaar stel
len van het pand voor minstens één jaar
en naar Postservice Wageningen voor het
beschikbaar stellen van een bestelwagen
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om alle spullen snel en efficiënt over te
brengen. De gelijkvloerse opslag stelt onze
amateur archeoloog Huig Pieter Lagerwerf
en andere vrijwilligers in staat om bijv. een
selectie te maken, die gebruikt kan worden
voor een 'Oud-Wageningse les' op de
Wageningse scholen. Terugkijkend op 2008
mag zeker ook de samenwerking met het
museum en de Openbare Bibliotheek Wageningen genoemd en geroemd worden.
Deze heeft geleid tot een drukbezochte
avond met lezingen over Lubbert Torck en
zijn invloed in onze stad. Ook het boekje
over dit onderwerp van Leo Eppink en Jan
van den Burg mag er zijn!
In het lustrumjaar 2008 is ook een CD met
ansichtkaarten uitgekomen welke zeer goed
ontvangen is binnen en buiten onze vere
niging. We hopen ook in 2009 door te gaan
met hetdigitaliseren en publiekelijk beschik
baar maken van alle prenten, foto's en
ansichten. Deze liggen nog te wachten op
onze enthousiaste vrijwilligers die trouw hun
vrije tijd opofferen om deze klus te klaren.
Echter, voor bibliotheek en prentenkabinet,
maar vooral ook het internet is het bestuur
nog steeds op zoek naar vrijwilligers!!
Kom eens langs op dinsdagmorgen in de
LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr J. van der Beek
Dhr P.A. Jansen
Mw J. van Roekel-Mulder
Mw H.C. Wildemanvan Schijndel
Dhr B.P. van Wijk
Adreswijzigingen:
Dhr J.L.J.M. Kraijkamp
Mw I. Lefeber
Stichting voor Heemkunde
in de gemeente Renkum
Overleden:
Dhr J. van Dreven
Mw J. van Leusden-Toonen
Dhr S.J. Groothuis
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Jan J. de Goedezaal van het museum om
te kijken of u niet een rol wilt spelen bij het
uitdragen van de Wageningse geschiede
nis!
Het bestuur hoopt dat komend jaar weer
een goed jaar voor de vereniging mag
worden met goede persberichten en goede
lezingen tijdens de vier bijeenkomsten, die
doorgaans (zeer) goed bezocht worden.
Achter de coulissen blijven we alert op alles
wat er zoal gebeurt in Wageningen met
betrekking tot opgravingen, restauraties en
andere zaken die direct van invloed zijn op
het verkrijgen (of vernietigen) van cultuur
historische informatie. Indien nodig zullen
we betrokken partijen wijzen op hun verant
woordelijkheid en indien interessante infor
matie beschikbaar komt dan zullen we
proberen u hiervan op de hoogte te bren
gen.
Inmiddels heeft u van onze penningmees
ter de acceptgiro voor het overmaken van
de contributie van 2009 ontvangen. De
hoop is dat u, net als in 2008, weer in grote
getale gehoor geeft aan dit betalingsverzoek zodat we ook in financiële zin een goed
jaar tegemoet gaan.
Namens het bestuur:
Henk Schols (secretaris)

Roghorst 224
Leeuweriksweide 178
Narcissenstraat 15

6708 KT Wageningen
6708 LN Wageningen
6707 HK Wageningen

Nieuwe Keijenbergseweg 30
Nobelweg 66

6871 WT Renkum
6706 GD Wageningen

Bernadottelaan 11
Oranjelaan 23

6865 BK Doorwerth
6703 DV Wageningen

Houtsniplaan 48

6865 XX Doorwerth

Woonzorgcentrum Nijevelt,
App.214, Hyendaalseweg 117
Nudestraat 27
Oude Bennekomsew. 56

6525 AH Nijmegen
6701 CD Wageningen
6706 ET Wageningen

OL YPHANTHANSKEN
Een bezienswaardigheid in ofnabij Wageningen ca 1640

A.C. Zeven

In genoemd jaar gingen "De Heeren" op kosten van de stad naar een olifant
kijken. Die heeren zullen de burgemeesters en schepenen van Wageningen
geweest zijn. Jammer genoeg is niet bekend waar de olifant te zien was: in
onze stad of bijvoorbeeld in Arnhem?
De kosten
In het Gemeentearchief vond ik
Betaett voor de heeren van[de] Oiyphant
te kycken xii st.
Die heren gingen dus voor 12 stuivers naar
een olifant kijken.
Deze olifant moet de vrouwtjesolifant
Hansken geweest zijn, die toentertijd in
wat we nu Nederland noemen en daarbui
ten reisde om tentoongesteld te worden.
Hansken was in 1630 op Ceylon, het
huidige Sri Lanka, ter wereld gekomen. Zij
zal wel per schip hierheen ver
voerd zijn. Na aankomst reisde
ze met haar begeleiders door ons
land en in het buitenland, waar
belangstellenden tegen betaling
Hansken konden aanschouwen.
Ze had enkele kunstjes geleerd,
zoals het geven van een poot,
het halen van geld uit iemands
zak (het geld zal waarschijnlijk
niet geretourneerd zijn), het op
zetten van een hoedje, het bren
gen van een emmer water en het
oprapen van toegeworpen geld
stukken.
Uiteraard trok Hansken ook de aandacht
van kunstenaars, zoals Rembrandt en Jan
van Goyen, die haar schilderden. Ook
werd zij op wandtegels afgebeeld. Na vele
reizen - zij en haar begeleiders zullen meer
van Europa hebben gezien, dan de meeste
bezoekers - stierf Hansken in 1655,25 jaar
oud. Waar dat gebeurde weet ik niet. Ook
niet hoe Hansken in West-Europa vervoerd
werd. Zij zal zich toch niet lopende hebben
verplaatst, want dan hadden de mensen

haar al gezien. Daarom vermoed ik dat zij
in een gesloten wagen vervoerd werd. We
moeten hierbij denken aan de grootte van
de 'Indische' olifant die een stuk kleiner is
dan haar Afrikaanse verwanten. Tevens is
de 'Indische' olifant gemakkelijker te tem
men.
Na afloop van de voorstelling konden de
bezoekers bijgaande afbeelding kopen.
Deze afbeelding stelt echter niet Hansken
voor, maar een uit Egypte afkomstige
olifant.

Deze ets met een formaat van 293 x 381
mm, dus vrij groot, werd in 1563 door de
graveur Gerard van Groeningen (Paludanus) gemaakt.
Kennelijk werd Hansken in Wageningen of
mogelijk in Arnhem tentoongesteld en
vonden de leden van de magistraat het
verantwoord om een demonstratie van
Hansken bij te wonen. Voor hen en de
andere toeschouwers zal dit grote dier met
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slurf en slagtanden een wereldwonder
geweest zijn.
De in de rekening genoemde periode
augustus 1640 - juli 1641, waarin de
betaling van de 12 stuivers wordt verant
woord, hoeft niet de periode geweest zijn,
waarin Hansken in de buurt was. Vaak
werden vergoedingen aan wie dan ook na
maanden of soms jaren voldaan.

Bronnen
-Oud-archief inv. nr. 286. Rekening van de
burgemeester Frederick van Stralen over
1-8-1640 tot 31 juli 1641. In het boek zelf
staat Vtgaeff ende ontfancst, van Stadts
Inkumsten van den eerste Oog hst (au
gustus) 1640 tot den laetsten July 1641.
-J.H. Heijbroek(red.). 2000. Geschiedenis
in beeld 1550-2000. Zwolle. 296p.

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen.
Met deel 33 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeentearchief vestigen.
'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.
Den Bos, d.i. 's-Hertogenbosch, gaf
zich op 14 september 1629 over aan de
Staatse troepen. Deze datum lijkt niet
te kloppen met die in het Rekeningen
boek van Wageningen. Daar staat im
mers 7 september. Het verschil werd
veroorzaakt doordat in Wageningen nog
de oude jaarstijl werd gehanteerd en in
's-Hertogenbosch de nieuwe. Het scheel
de tien dagen. Volgens de oude stijl vond
de overgave op 4 september plaats. Het
nieuws van de Victorijbaó dus drie dagen
nodig om Wageningen te bereiken. Waar
de brandende pektonnen werden opge
steld weet ik niet. Misschien bij de kerk op
de Markt. Niet voor het huidige gemeen
tehuis, want dat was toen nog niet het
stadshuis. Het zal wel een roetende,
walmende en stinkende feestuiting ge
weest zijn.
Bron: Oud-archief inv. nr.274. Rekenin
gen van de burgermeester Gerrit de Haes
over 1629/1630.
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UW VOOROUDER?
Op 31 januari 1816 wordt door de admini
strateur van de Infanterie van Linie Batail
lon No 13 te Dordrecht de burgemeester
van Wageningen op de hoogte gesteld
van een aantal soldaten. Onder hen Paulus Wolffe, fuselier. Van hem worden zijn
genealogische en biometrische gegevens
vermeld:
Vader Jan Wolffe, Moeder Paulina van
Schaik, geboren Wageningen 26 maart
1794, laatst gewoond hebbende te Wage
ningen, lang 5 voeten 3 duim 1 streek,
Aangezigt ovaal, Voorhoofd Ordinair(=ge
woon), Oogen Blaauw, Neus Ordinair,
Mond idem, Kin Rond, Haar en Wenkbraauwen Blond. Merkbaar tekens Geene.
Paulus' lengte wordt, ondanks de invoering
van het metrieke stelsel nog in de oude
maten gegeven. Zijn lengte was ca 158
cm.
Bron: Oud- Archief inv. nr. 1279. Verdere
stukken betreffende de landmilitie, 1814.

Glazen
Gegraveerd o f gebrandschilderd?

H. ten Boom

Een 'glas' als geschenk van de stad Wageningen aan relaties riep bij mij
spontaan de gedachte op aan een drinkglas. Het onderwerp "glazen" kwam
aan de orde in het artikel van Anton Zeven in nummer 36-4 van OudWageningen blz. 126-127. Zou hier ook geen sprake kunnen zijn van een
fraai glas met bijvoorbeeld het wapen van de stad erin gegraveerd, in plaats
van een glas-in-lood raam?
Drinkglas
Zulke glazen of bokalen, (soms ook zilve
ren bekers), werden wel uit erkentelijkheid
cadeau gedaan aan bevriende college's en
vriendenkringen ('netwerken'), zoals (le
den van) besturen van steden of water
schappen. Wanneer men samen was liet
men het glas rondgaan om een heildronk
uit te brengen op stad of land of op de
vriendschap.

Afb. 1. Een drinkglas met naams-inscriptie
van Coenraad Bergacker (1837-1919.). (6
Zijn beroep was apotheker Hij was lid van
de gemeenteraad en wethouder (locoburgemeester) van Wageningen.

De catalogus van een tentoonstelling van
de glascollectie in het Historisch Museum
van Arnhem, C1 met veel illustraties en
uitvoerige inleidingen, geeft hiervan een
aantal voorbeelden, zoals glazen met de
wapens van Dordrecht, Delft en Nijmegen.
Maar gaat het nu in de bijdrage in O. W. wel
om een drinkglas, of toch om glas-in-lood
ramen (gebrandschilderde ramen)? Dat is
de vraag. Is er voor het een of het ander
voldoende bewijs? Onderzoek naar reso
luties hierover in het oudste resolutieboek
van het stadsbestuur van Wageningen
leverde helaas niets op, geen enkel besluit
over de schenking van 'glazen' in de
betreffende jaren. (2 Dat zegt niet zoveel
want in die tijd werden weinig besluiten
opgetekend en dan nog heel summier.
Harderwijk
Bij navraag op het gemeentearchief van
Harderwijk bleek zich daar een lijst te
bevinden met schenkingen van'glazen'aan
relaties, lopende van 1617 tot 1668, uitge
trokken uithetgemeentearchief.(3 De'ver
eerde' partijen, alle binnen het kwartier van
de Veluwe en in totaal 29, waren zestien
kerken, raadhuizen, adellijke huizen en
woningen van magistraatspersonen.
Bij deze gebouwen zou men in de eerste
plaats aan gebrandschilderde ramen kun
nen denken. De andere 'glazen' waren
bestemd voor overheidsdienaren zoals
schouten, schepenen, burgemeesters en
secretarissen. Bij deze schenkingen kan
men ook aan drinkglazen denken.
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Wageningen komt drie keer op de Harderwijkse lijst voor. In 1632 wordt de secre
taris met een 'glas' vereerd, in 1650 is de
omschrijving eenvoudigweg'Wageningen'
en in 1659 ontving een burgemeester van
Wageningen twee 'glazen', waarvoor aan
een glazenmaker twintig gulden werden
betaald. Het 'glas' voor het raadhuis in
Harderwijk kostte Wageningen maar liefst
50 gulden (4, dit ter vergelijking.
De magistraat van Harderwijk spendeerde
in 1630 zelf aan 'Princeglazen' voor het
eigen raadhuis 120 gulden. Dit was voor
zes glazen, bestemd voor de raadkamer.
Dat lijkt op gebrandschilderde ramen. Het
speelt in dezelfde tijd dat Wageningen een
'glas'voor het Harderwijkse raadhuis schonk
(1636, zie hiervoor).

Wageningen
Hiermee zijn we terug bij de 'glazen' die
Wageningen schonk volgens de vier in het
vorige nummer gepubliceerde notities en
daarmee bij de vraag: glas-in-lood ramen
of drinkglazen? In het grotere verband dat
de Harderwijkse lijst geeft ben ik geneigd
te kiezen voor het eerste ondanks mijn
oorspronkelijke, spontane opwelling. In
drie van de vier gevallen gaat het duidelijk
om een gebouw of woning waarvoor het
'glas' is bestemd, alleen in het eerstge
noemde geval is het twijfelachtig.
Een voorlopige conclusie lijkt te zijn: bij
steden in het Kwartier van de Veluwe heeft
in de zeventiende eeuw het gebruik be
staan om instellingen en personen binnen
het eigen ressort gebrand-schilderde gla
zen cadeau te doen voor plaatsing in
gebouwen en woonhuizen. Misschien ging
het bij de geraadpleegde bronnen een
enkele maal om een drinkglas. Bij meer
licht op de zaak wordt dit artikel vervolgd.

Het leuke is, dat de publikatie van de
heer Zeven nieuwe feiten aan het licht
heeft gebracht die zelf weer allerlei
zaken aan het rollen brengen.

Afb. 2. Foto van een glasbokaal van het
Nuts van het Algemeen, afdeling Wage
ningen en geslepen in 1847 ter gelegen
heid van het veertigjarig bestaan van de
vereniging. (6

8

BRONNEN
(1 Facetten van glas, de glascollectie van
het Historisch Museum te Arnhem, Karin
Duysters, Arnhem 2002.
(2 OAW inv. nr. 1 op het gemeentearchief
van Wageningen.
(3 OA Harderwijk nrs. 5, 10 blz. 294-345.
(4 Oud-Wageningen 36-4.
(5 Met dank aan de gemeente-archivarissen van Wageningen en Harderwijk.
(6 De foto's zijn gemaakt en verstrekt
door Willem Groenewegen van het mu
seum De Casteelse Poort.
Waarvoor hartelijk dank.

ARCHEOLOGIE
Opgraving in de Herenstraat bij de stadsgracht

H.P. Lagerwerf

Op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2008 is er, in opdracht van de
gemeente, door ARC (Archaeological Research & Consultancy) bv een
opgraving uitgevoerd om te bepalen hoe de stadgracht ter plekke heeft
gelopen en of er verdedigingswerken hebben gelegen (afb.1). Namens
Oud-Wageningen ben ik op beide dagen aanwezig geweest en Gerda van
Raan was er de vrijdag. De samenwerking tussen de archeologen en de
amateurs was erg goed en constructief.

Afb. 1. De opgravingsput werd aangelegd
op aanwijzingen van de archeologen van
ARC bv (de twee personen rechts). Links
de auteur van dit artikel. Foto ARC bv.
Vijf lagen
Er is een onderzoekssleuf gegraven van 4 bij
20 m met het vermoeden dat de grachtdiepte (volgens het vooronderzoek door middel
van grondboringen door RAAP bv in 2006)
gemiddeld ongeveer 2,5 m beneden maai
veld zou zijn, dus ca. 5 m beneden NAP. Al
snel werd duidelijk dat de natuurlijke onder
grond (lees: degrachtbodem) inderdaad op
ca. 3 m onder het maaiveld lag. Over de hele
lengte van de sleuf kon een vijftal lagen
teruggevonden worden.
1. De bovenlaag op maaiveld,
2. een puinlaag van 40 cm waarin puin van
de Tweede Wereldoorlog te herkennen
was,
3. een dempings- of opvullaag rnet arte-

facten uit de periode van (het einde
van) de zeventiende eeuw tot heden
die sterk gemengd was,
4. een vergelijkbare laag met vooral ma
teriaal (kloostermoppen en scherven)
uit de zeventiende eeuw zonder veel
vermenging en
5. op ca. 1,8 m beneden maaiveld, een
laag gracht-opbouw zonder artefac
ten, oftewel een erg humeuze kleilaag
met opvallende groengekleurde fosfaat-inmengingen. Dit laatste pakket
ontstond in de loop der eeuwen als
gevolg van de normale cyclus van groei
en afsterven van waterplanten en dieren in combinatie met de vertering
van menselijk afval in de gracht (de
gracht werd ook als riool gebruikt).
Dit komt redelijk overeen met wat we
verwachtten.

is v
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Afb 2. Situatie rond 1560. De locatie van
het onderzoekgebied is (bij benadering)
aangegeven meteen pijl. Bron: Jacob van
Deventer, ca. 1562.
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Op de kaart van Van Deventer uit 1560
(afb. 2) is de wal middenin de gracht nog
aanwezig, op de kaart uit 1654 (afb.3) is
er nog maar één gracht en ligt er land
(met bomen) tegen de stadsmuur aan.

Afb. 3. Situatie rond 1654. Bron: Nicolaes
van Geelkerken, ca. 1650.
Er is dus in de tussenliggende periode aan
de gracht gewerkt. Deze verandering van
twee grachten naar één gracht is het
gevolg van een nog grotere versterking
van het geschut en de troepen van de
vijand.
De binnengracht is gedempt eind 16de
eeuw toen het gerucht ging dat Spaanse
troepen in aantocht waren. De binnenwal
ging toen deel uitmaken van de nieuwe
vestinggordel, de buitengracht is geble
ven. Het is onduidelijk of de buitengracht
bij deze verbetering van de vestingwerken
in breedte of diepte is aangepast. In 1624
werd in opdracht van Prins Maurits gestart
met de aanleg van de zes aarden bastions
(bolwerken) rond de stad. De middenwal
is toen afgegraven en er kwam één brede
stadsgracht (Bron: Cees Gast , 2004:
Zeven eeuwen vesting Wageningen, de
verdedigingswerken van de 13de eeuw tot
heden, OMD).
Men hoopte de dam tussen de grachten
aan te treffen maar die is niet gevonden.
Wel is aan de oostkant van de sleuf een
houten constructie gevonden, bestaande
uit een verticale paal met daarboven aan
weerskanten twee horizontale balkjes of
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plankjes, (beschoeiing? steiger?) Deze zou
dan moeten liggen op het waterniveau van
de nabij gelegen huidige gracht (in de
bovenste grachtlaag van de opgraving).
Tot ieders verbazing werd de gracht naar
de stadsmuur toe niet ondieper. De natuur
lijke bodem bleef horizontaal lopen over de
gehele lengte van de sleuf. Een eventuele
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de
op één na laatste enkele gracht (die uit ca.
1625) een stuk water is geweest dat tussen
twee van de bovengenoemde zes verde
digingsbolwerken lag en daardoor niet de
gangbare vorm van een gracht heeft. Zie
het gedeelte van de stadsgracht tussen het
rondeel van de Bergpoort (noorden) en het
bastion Beckaff (zuiden).
Opgegraven materiaal
Het oudste archeologisch materiaal dat is
aangetroffen dateert uit het einde van de
17de eeuw (majolica), het overige uit de
18de eeuw.
Uit de voorlopige onderzoeksresultaten
kunnen we dus opmaken dat het bestaan
de grachtenstelsel aan de Herenstraat
voor 1830 compleet (of in delen) tot
ongeveer 1,8 m beneden het huidige
maaiveld uitgegraven en vervolgens ge
dempt is. Daarbij is al het archeologische
vondstmateriaal uit de periode vóór het
einde van de zeventiende eeuw verdwe
nen. Of daarbij, behalve het diepste ni
veau van de enkele gracht uit 1625 (?),
echt alle sporen zijn weggevaagd van
eerdere fasen van werken aan de gracht
is op dit moment nog niet duidelijk. Het
archeologisch onderzoeksrapport is nog
niet verschenen. Mogelijk levert het on
derzoek naar de houten constructie nog
interessante gegevens op.

Veel dank aan Mevr. Charlotte Peen en
aan het ARC voor aanvullingen en ver
beteringen met betrekking tot dit artikel.

DE LATIJNSE SCHOOL
De gebouwen aan de Sint Annastraat en de Molenstraat

P.M. Kernkamp

Wanneer werd de Latijnse School aan de Molenstraat gebouwd? De gevels
teen met het jaartal 1724 maakt het juiste antwoord op die vraag niet
makkelijk. Die steen werd namelijk meegenomen van het vorige gebouw,
dat aan de Sint Annastraat stond! Onderstaand wat gegevens over de bouw
van die twee schoolgebouwen.
Het schoolgebouw aan de Sint An
nastraat (1724 en 1732)
Op 30 oktober 1720 werd een nieuwe
rector van de Latijnse School benoemd:
Ds Johannes Henricus Varenholz. Het was
in Wageningen toen gebruikelijk dat de
derde predikant (er waren er toen maar
liefst drie tegelijkertijd in de stad!) tevens
rector van de Latijnse School was. Er was
echter geen schoolgebouw. Men ging er
vanuit dat de rector aan huis school hield.
Voor Varenholz was dat lastig, want hij was
vrijgezel en woonde op kamers. Daarom
besloot het stadsbestuur, bij wie predikan
ten en rectoren in dienst waren, om te
bekijken of er niet een school kon worden
ingericht. In mei 1721 werd besloten om
de waag, die toen in de toenmalige Sint
Annastraat achter tegen het stadhuis
stond, om te bouwen tot school. Dat zal
in de praktijk toch niet bevallen zijn, want
in 1724 werd een geheel nieuwe school
gebouwd. Dat gebeurde aan de overkant
van de straat, schuin tegenover de voor
malige waag. De plek is nu amper meer
aan te duiden, want de Sint Annastraat is
verdwenen en de huidige straat van die
naam is in feite een modern verlengstuk
van de oude Sint Annastraat. In feite lag
de straat langs de huidige voorgevel van
het stadhuis, aan de Markt. In de stads
rekeningen vinden we dat de steenhouwer
Thomas Ferier werd betaald voor een
marmer plaatje voor de Latijnsche school
met het behouwen en stellen derselve. En
dat is dus die gevelsteen die we nu op de
school in de Molenstraat aantreffen!

Afb. 1. De Latijnse School in de Sint
Annastraat. Kadasterkaart 1832. De twee
vierkante blokjes in het midden geven aan
waar de Latijnse School was gehuisvest
1724-1746 (bovenste blokje) en 17321746 (bovenste en onderste blokje). Rechts
is het stadhuis te zien ("Raadhuis"), en
links de kerk.
In 1732 werd de school uitgebreid, maar
ook dat bleek nog niet naar wens. In
1740 werd Caspar Frederik Hachenburg
tot rector benoemd. Hij werd de eerste
rector van de Wageningse Latijnse School
die full time rector was en niet tegelijkertijd
ook nog dominee. Hij bleek een uitmun
tend docent te zijn, zodat de school in
aanzien steeg en meer leerlingen trok, ook
van buiten de stad. Hachenberg had
verschillende leerlingen bij hem op kamers
wonen. Omdat hij zo goed was, werd
Hachenbergs vaste traktement in de loop
van de jaren enkele keren verhoogd en
kreeg hij bovenop dat traktement vrijwel
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jaarlijks extra toelagen. Dat was om hem
voor Wageningen te behouden, want met
enige regelmaat kreeg hij aanbiedingen
om elders, voor meer geld, rector te
worden.
Het schoolgebouw aan de Molen
straat (1746-1748)
In 1746 kreeg Hachenberg het aanbod om
rector in Gorinchem te worden. Men bood
hem een veel hoger salaris dan Wagenin
gen. Omdat men hem graag wilde behou
den, besloot het stadsbestuur om hem
een vrije woning te geven. Dat wil zeggen:
vrij van huur.

Afb. 2. De Latijnse School in de Molen
straat. Plattegrond van de school en de
rectorswoning, zonder datum, gemaakt
vooreen latere verbouwing (tweede helft
18de eeuw). Links de voordeur van de
school aan de Herenstraat, met een drie
hoekig portaaltje. Oud Archief, inv. nr.
1097.
Daarom keek men uit naar een goede plek
om een woning te bouwen. Nu had de stad
net in 1746-1747 drie woningen aan de
Nieuwe Bleek laten bouwen. Eén van de
stadsbestuurders, L.A. Torck, stelde in juli
1747 voor om deze huizen, die kennelijk
nog niet waren verhuurd, om te bouwen
tot rectorswoning en Latijnse School. Dat
zou eenvoudig kunnen gebeuren en hoef
de dus ook niet zoveel te kosten. Aldus
werd besloten en binnen de kortste keren
werd met het werk begonnen. Waar
schijnlijk was alles begin 1748 gereed. De
school zelf, bestaande uit niet meer dan
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één lokaal, was aan de kop van het
gebouw gesitueerd, dus aan de huidige
Herenstraat. De schooldeur bevond zich
dan ook midden in die gevel, vandaar dat
de gevelsteen in het midden van die gevel
is geplaatst: hij zat oorspronkelijk recht
boven de deur! De rest van het pand werd
woning voor de rector met zijn gezin én de
inwonende leerlingen.
De rol van Lubbert Adolph Torck
Over Torck wordt wel beweerd, dat hij de
bouw van de school zou hebben betaald,
of dat hij een huis (of het stuk grond
waarop dat huis stond) aan de stad zou
hebben geschonken om daar de
school op te bouwen. Geen van
beide beweringen is waar. Torck
was wel degene die, zoals we zagen,
het voorstel deed om de school te
huisvesten in nieuwgebouwde wo
ningen aan de Nieuwe Bleek.
Nu had Torck een paar jaar eerder, in mei
1742, inderdaad een huis gekocht dat op
de hoek stond van de Herenstraat en de
Molenstraat (toen de Achterstraat en de
Bleek). Dat moet de plek zijn waar het
schoollokaal later kwam, want in novem
ber 1745 verkocht Torck het huis aan de
stad, die daar pas in 1748 voor betaalde.
Bij de betaling staat keurig vermeld dat
daar "thans" de school en rectorswoning
zijn getimmerd. Torck vroeg niet meer
geld dan hij zelf in 1742 had betaald, maar
hij vroeg en kreeg wel 3% rente over de
drie jaar uitgestelde betaling, plus de be
taalde belastingen over die drie jaar. Zó
vrijgevig was hij nu ook weer niet.
Mogelijk is het voorste gedeelte van de
Latijnse School dus een verbouwde versie
van het huis dat er al stond, maar het kan
ook volledige nieuwbouw zijn, zij het wel
licht op de grondvesten van het dan dus
gesloopte eerdere huis. Dat laatste zou

ook de lichte knik kunnen verklaren in de
gevel aan de Molenstraat. Maardie nieuw
bouw was in eerste instantie bedoeld als
een rijtje huurhuizen, niet als school en
rectorswoning, wat het uiteindelijk werd.
Waarom koopt Torck een huis als hij het
een paar jaar later weer doorverkoopt en
nog wel voor de zelfde prijs? Mijn vermoe
den is dat hij in die periode meerdere
percelen in Wageningen kocht uit beleggingsoverwegingen. Hij bouwde in de jaren
veertig van de achttiende eeuw zowel de
zgn. Rosendaelse Huizen (1739-1740) als
de Bassecour (1743-1744), die hij vervol
gens verhuurde.
Ik denk dat hij, toen hij eenmaal de grote

en dure plannen voor de Bassecour had
uitgevoerd, geen behoefte meer had aan
het eerder verworven pand op de hoek
van de Achterstraat en de Nieuwe Bleek en
het dus verkocht aan de stad. Hij was een
gewiekste man, die zeker geen geld liet
liggen. Het zou mij niet verbazen als het
idee om de woningen aan de Bleek te
bouwen óók van hem kwam!
Bronnen:
- Oud Archief Wageningen - vooral reso
lutieboeken, stadsrekeningen en ordon
nantieboeken.
- Oud Rechterlijk Archief - transporten.
- A.C. Zeven: Wie woonden waar in Wa
geningen?

UIT HET WAGENINGS GEMEENTEARCHIEF

A.C. Zeven

Met deel 33 wil ik opnieuw uw aandacht op het gemeentearchief vestigen.
PAPIEREN SOKKEN
1782 Veiling van huysraad, inboel en win
kelwaren van wijlen Reijnier van derSmagt,
overleden in 1781.
De bedragen worden uitgedrukt in guldens
van 21 stuivers en een oortgen 't stuk. De
inboedel wordt verdeeld in de inboedel van
de winkel en die van hemzelf. We vinden
o.a. Eenigepapieren Sokken (= zakken, in
dat jaar waren deze dus al in gebruik), een
Toonbank, een Suykerschaar (om de
brokken suiker in stukjes te knippen), een
Gesondheid (dat is een ca 20 cm brede
band die om de lendenen werd gespannen
om deze warm te houden), Eenige witte
Kooien, Een varken, En droge witten boone
inde basten (dat zijn ongepeulde witte
bonen). Verder knopen, annyssaet, blausel, naaldenen klompen. Van beide inboe
dels was van alles te koop. Dat deden dan
ook Jan van Baak geele aardappelen 1-180-, Bart Roest roode aardappelen 2-0-0-,
wed. Jan van Ommeren dito op t land-17-

0 (die aardappelen moesten nog gerooid
worden), Jan Middelhoven boone -7-0,
denselve kool -5-0, Albert de Koppel kool
-9-0, Hendrik van Voorden, kool -14-0,
Albert de Koppel Aardappel 0-2-8, Anth.
van Brakel Vat met boonen 1-16-0, Cornelis Jansen Viereltje dito 1-1-0.
Een viereltje zal een kwart maat van een
bepaalde pot zijn geweest.
Vroeger teelde men wel een mengsel van
rood- en geelschillige aardappellandrassen
en werd na de oogst op schilkleur gesor
teerd. Maar misschien vond de sortering
vóór het poten plaats. Er worden alleen
witte bonen genoemd. In die tijd zullen er
toch ook wel 'tabaksbonen' geteeld zijn.
Dat zijn meestal klimmende kievitsbonen,
die om de tabaksvelden stonden om de
tabak tegen windschade te beschermen.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 282. Boedels
o.a. Reinier van der Smagt en Dirkie van
Maanen. Map 1782.
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GOSEWIJN SMETIUS
Mercurii [woensdag] den 10, aug. 1707.
Presentib: (aanwezige leden van de ma
gistraat): (van) Amerongen, (van) Issem, (van d e r ) 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, Schaetsen Horst, /cmr [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. En Gosewijn kennelijk ook niet.
Bron: Oud-archief inv. nr. 4: Resolutiën
1707 mei 23 - 1710 april 27.
BEURTVAART OP 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 beurt
schipper was contractueel verplicht om op
vastgestelde dagen vanuit Wageningen
en idem vanuit Duisburg te vertrekken.
Van deze verplichting kon afgeweken
worden, als bijvoorbeeld er veel ijsgang
was of de rivier dichtgevroren was.
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Wat ongedut geld betekent weten we
dankzij googelen door Bob Kernkamp.
Volgens het Nederduitsch taalkundige
woordenboek, van Petrus Weiland uit 1806
betekent het in Gelderland, geld zonder
dut of klop. Een dut is een deuk en klop
refereert naar Een geklopt, of geslaagen
teeken op zekere munt. Als voorbeeld
wordt deze schelling heeft eenen goeden
klop gegeven.
Hart, specie en alloij verwijzen naar goede
samenstelling van het zilver, sestenhalve
is 51/2, d.w.z. dat de zesde van iets is voor
de helft aanwezig. Uiteraard moesten de
munten goede randen hebben; ze moch
ten dus niet gesnoeid zijn.
Het Nederduitsche taalkundig woordenboek bevindt zich in de Universiteitsbiblio
theek van Gent en is aldaar op internet
gezet. Het werd in 1806 door de uitgever
JohannesAllartteAmste/dam uitgegeven.
Achtergrondgegevens betreffende de predikant-taalkundige Petrus Weiland zijn ook
op internet te vinden.
Bron: Oud-recht. archief inv. nr 283.
Boedels. 1787-1789.
Avondmaal
Wageningen, 23-12-1677: Tot ledematen
en het gebruyck des heeren en Avontmaals aangenomen
Mans persoonen
Vrous persoon
Wijnant van Borculo
Gerrettien Everts
Panthaleon Ortwijn
met attestatie zijn verschenen
Anthonis Sprenger en Appolonie Webers
beyde uijt den Paltz
Lijsbeth Brouwer van Rotterdam
Bron: Archief van de Hervormde Ge
meente inv. 1: Acten of handelingen van
de kerkeraad 1665-1919, f.174

ZEG HOOR JE DE KLOKKEN WEL LUIDEN...
Tekst en muziek t.g.v. geboorte van prinses Juliana

Th. Lintmeijer

In het contactblad van september 2008 stond mijn oproep voor de volledige
tekst en de muziek van het lied dat ter gelegenheid van de geboorte van
prinses Juliana in 1909 in Wageningen was gezongen. Deze oproep heeft
geresulteerd in enkele reacties van lezers van Oud-Wageningen. Een ervan
bracht zelfs het gevraagde lied uit de oproep.
Graag wil ik u ervan in kennis stellen.
Dichter/componist
Op 30 april 1909, de geboortedag van de
prinses, brachten de kinderen van de Chris
telijke School in het Plantsoen (* het lied Zeg
hoor je de klokken wel luiden? ten gehore
op de Markt in Wageningen. Het hoofd van
deze school, de heer J. Lens, schreef de
tekst en de heer A. Lintmeijer, onderwijzer
aan deze school, componeerde de muziek
(mijn opa, hij overleed in 1934).
Bij deze ene uitvoering is het niet gebleven
want het lied werd ook gezongen bij de
geboorte van prinses Beatrix op 31 januari
1938.
In de bibliotheek van Oud-Wageningen
vond de heer A.G. Steenbergen bij toeval
krantenartikelen uit de Veluwepost en de
Rijnstreek over het lied.
Geschiedenis
De Veluwepost van 24 februari 1967 maak
te melding van de geschiedenis van het lied.
Nadat mevrouw W. F. Lintmeijer-Kooij (mijn
oma, zij overleed in 1955), na de evacuatie
van Wageningen in de Tweede Wereldoor
log weer in haar woonplaats terug kwam,
was bijna alles verdwenen, ook de tekst en
de muziek van het lied.
De heer H.J. Smit uit Heelsum (2 had
bijzondere interesse voor het lied en zo
ontstond in 1953 een briefwisseling tussen
hem en mevrouw Lintmeijer-Kooij. Samen
met de heer J.A. Leusink (3uit Wageningen
hebben zij de melodie en het eerste couplet
gereconstrueerd en in 1967 kwamen de
twee ontbrekende coupletten te voorschijn.

De tekst van het lied is als volgt
1 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.
2 Zeg, zie je de wimpels wel waaien
De wimpel van onze vlag
Die wimpel is van Oranje
Want het is nu zo'n blijde dag
Vandaag is een prinsesje geboren
Van Koninklijke bloed
Daarom de wimpels zo waaien
Ze wuiven het kindje onze groet.
3 Zeg, hoor je de klokken wel luiden
Ze luiden zo vrolijk en blij
Wat heeft dat toch te beduiden ?
En waarom zou dat toch wel zijn ?
Wel, daar is een kindje geboren
Van onze Koningin
Daarvoor bidden wij samen
Des Heren zegen in.
Voor herhaling vatbaar
De Veluwepost maakte tevens melding van
het voornemen dat alle hoofden van de
scholen een exemplaar van het lied toege
stuurd zouden krijgen, zodat het mogelijk
was om bij de geboorte van het volgende
Prinsenkind dit lied wederom op de Markt
door de Wageningse schooljeugd te laten
zingen. En dat zou dan een grote zanghulde
worden aangezien op de lagere scholen in
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Wageningen dan circa 2.500 kinderen zitten.
Het volgende Prinsenkind werd geboren op
27 april 1967: kroonprins W illem Alexander.Het is mij niet bekend of de
aubade daadwerkelijk heeft plaatsgevon
den.
Het artikel in de Rijnstreek van 09-03-1967
heeft als titel 'Huilende baby geborgen in
gemeentearchief'. Hierin staat o.a. ver
meld dat de melodie ook ten gehore is
gebracht bij de officiële in gebruikname van
het carillon in de toren op de Markt op 11
juni 1963 en dat het voor die gelegenheid
de naam 'Klokken-ode' kreeg. Om te voor
komen dat tekst en muziek verloren zou
den gaan zijn deze, zowel op papier als op

geluidsband, ten stadhuize gedeponeerd.
De muziek werd uitgevoerd op piano en de
ouverture bestond uit het geluid van een
huilende baby (een kleinkind van de heer
Smit). De muziek met de ouverture is
overgenomen op dezelfde geluidsband als
waarop het lied "Wageningen-700 jaar stad"
voor het nageslacht is vastgelegd. Bij het
artikel in de Rijnstreek werd destijds ook de
muziek afgedrukt.
(* Als herinnering aan de geboorte van prinses
Juliana werd de naam van de prinses aan de
school verbonden.
(2 In artikel in de Rijnstreek: H.J. Smit uit Renkum (maar Wageninger in hart en nieren).
(3 In artikel in de Rijnstreek: J.A. Leussink

EEN ORGEL IN DE KERK VAN WAGENINGEN IN 1640/1641 ?
A.C. Zeven
Wanneer vader Ahasvérus van den Berg en zijn zoon vanuit Rhenen naar
Wageningen lopen om Wageningen te bekijken, dan vraagt zoonlief wat er
in Wageningen te zien is. Zijn vader antwoordt dan; "Mij schiet niets te
binnen, er is zelfs geen orgel in de kerk", t1
EEN REKENING
Maar het moet anders geweest zijn. Want
in de Rekening van de stad over 1juli 1640
tot en met 31 juli 1641 vinden we de
opsomming van Johannes Stoter, die van
alles en nog wat in de kerk heeft gerepa
reerd. (2
Memorij aen mijn heeren borgemester en
kerckmester.
Item voererst vit (uit) mael canderen gedaen dat olde gestoelt (kerkbank) daer aen
verdient vif stuiver daer van weer geripperert (gerepareerd) de dueren vant koer
(koor) daer aen verdient aen drij de[u]ren
daeraen verdient achten dartich stuiver
noch een neij (nieuwe) pernel gemaeckt
daeraen verdient vif stuiver noch op ocsael
gemaeckt daer aen verdient vif stuiver aent
orgel gemaeckt daer aen verdient vier stui
ver noch de kuster twemael gestoelt holppen
ver setten daeraen verdient vifstuiver noch
vif stuiver somma belopt drij gulden seven
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stuiver bedanck mijn heeren van go[e]der
betalin[g] orkant [oorkondt] mijn eijgen hant
[w.g.] Johannes Stoter.
In totaal bracht hij in rekening 5 stuiver
(kerkbank) + 38 stuiver (koordeuren ) + 5
stuiver (nieuwe pernel) + 5 stuiver (oksaal)
+ 4 stuiver (orgel) + 5 stuiver (hulp aan
koster) + nog eens 5 stuiver (mogelijk ook
voor hulp aan de koster). Dat is samen 67
stuiver = 3 gulden en 7 stuiver, want zoals
tot de invoering van de euro gingen er 20
stuivers in een gulden. Uit deze reparaties
blijkt dat er in 1640/1641 een orgel in de kerk
aanwezig was.
Mijn vraag is: wat is een pernel?
Bronnen:
(1 Ahasverusvanden Berg. 1796. Geografie van
de Veluwe. In 1974 heruitgegeven als Veluws
verleden.
(2 Oud-Archief inv. nr. 286. Rekening van burge
meester Frederick van Stralen over 1640/1641,
afgehoord 4 september 1641.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f belevenissen
DE PUTJES IN HET EMMAPARK (4)
0-W 36-4 blz. 129
De muziekkoepel op het Rijnbolwerk is
beginjaren zestig afgebroken om plaatste
maken voor het bekende rioolgemaal en
het parkeerterreintje aan de Niemeijerstraat. Je hebt van hier een fraai uitzicht
over de uiterwaarden. Tevens werd met
de renovatie van het bolwerk rekening
gehouden met de toekomstige "verkeersar
me" ontsluiting van het stadscentrum via
het Emmapark naar de nimmer uitgevoer
de stadsuitbreiding in de uiterwaarden, het
Uiterwaardenplan. Deze weg zou, vanuit
het Emmapark gezien, links van het ge
maal gelopen hebben.

Bij de sloop van de muziekkoepel werd
deze oneerbiedig "onthoofd" door het
schuine dak eenvoudig met een staalkabel
aan een vrachtwagen van de stenen
achterbouw te trekken. Ter vervanging
kreeg Wageningen een mobiele houten
muziekkoepel die nog wel eens op de Markt
stond. Of deze er nog is weet ik niet.
Sjaak Rauws
ASYMETRISCHE INGANG VAN HET
STADHUIS
O-W 36-4 blz. 129
Dit stukje deed mij denken aan een artikel
dat ik ooit las en waarin iemand verzuchtte:
'Studenten stemmen altijd links, maar
rechts als ze zijn afgestudeerd en Wage
ningen verlaten'.
Sjaak Rauws

EVERT VAN OMMEREN EEN TALEN
WONDER OW 36-4 blz. 127
In deze bijdrage van A.C. Zeven, geput uit
het gemeentearchief, komen in kort bestek
drie vragen aan de orde, die elk voor zich
een afzonderlijke bespreking zouden kun
nen vergen. Ik begin met de eerste vraag,
die de schrijver zichzelf ook stelt: wat zijn
Oosterse talen? Het antwoord ligt tamelijk
dicht bij huis.
In de zeventiende en achttiende eeuw
verstond men onder de Oosterse talen een
groep Semitische talen, die in het Midden
oosten werden of eens waren gesproken.
De universiteiten van Leiden en Utrecht,
maar ook die van Franeker, blonken toen
internationaal uit in de studie van het
Hebreeuws, het Chaldeeuws (= Aramees;
gedeelten van het Bijbelboek Daniël zijn in
het Aramees geschreven), het Syrisch (=
jongere vorm van het Aramees, thans nog
in gebruik als liturgische taal door groepen
christenen in het Midden-Oosten) en het
Arabisch.
Een bekende naam van een Leids hoogle
raar op dit gebied is Thomas van Erpe
(*158411624), kenner van het Hebreeuws,
Arabisch, Syrisch,Turks, Perzisch en Ethiopisch. En wat te denken van Adriaan Reland
(*1676 +1718), hoogleraar in de Oosterse
talen aan de Universiteit van Utrecht (17011718). Reland kende verder Perzisch, en
kele Voor-Indische talen (die noemde men
toen zo, nu zou men zeggen: Indiasche
talen) en enkele Indonesische talen. Maar
de meeste vermaardheid op dit gebied
verwierf zich de geleerde, dichteres en
kunstenares Anna Maria van Schuurman
(*1607 +1678). Over haar talenkennis
wordt ons meegedeeld dat zij bedreven
was in de
Bijbels(-Hebreeuwse) en
Rabijns-Hebreeusche, Chaldeeusche, Syri
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sche, Arabische, Persiaensche, Ethiopi
sche...'(talen).
De tweede vraag is of iemand zich rond
1800 in deze Oosterse talen kon bekwa
men. Dat kon, want er waren in Nederland
gerenommeerde universiteiten waar men
deze talen kon leren. Een uitblinker als Evert
van Ommeren had de mogelijkheid om
kennis van Oosterse talen te verkrijgen
door een studie aan een Nederlandse
universiteit. Het is aannemelijk dat Van
Ommeren van talen als Hebreeuws, Ara
bisch, Syrisch en Aramees goed op de
hoogte is geweest.
Tenslotte de derde vraag: wie was Evert
van Ommeren? Die vraag kan ik niet
beantwoorden, maar er zijn wel aanwijzin
gen. In de eerste plaats zal hij de Franse
school hebben doorlopen, want hij kende
naast Latijn ook Frans - en zelfs Grieks. Had
hij theologie gestudeerd? Hij zal afkomstig
zijn geweest uit de gegoede burgerij. Een
tweede aanwijzing is dat de naam Van
Ommeren in het vroegere Wageningen niet
onbekend was. Een aantal burgemeesters
uit de zestiende, zeventiende en negen
tiende eeuw droeg de naam Van Omme
ren. Maar ook in Ede komt de naam Van
Ommeren voor. Men denke bv. aan Ceelman van Ommeren, schout en bezitter van
de Doesburgermolen in het eerste kwart
van de zeventiende eeuw. Iets voor onze
genealogisch geschoolde leden?
Bronnen:
1. Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel
7 (Bussurri 1980) blz. 338-341 ['Studie van de
oosterse talen'].
2. Jonathan I. Israël, De Republiek 1477-1806
(5e druk; Franeker 2001) blz. 640.
3. http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Erpenius.
http://en.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Reland.
http://nl.wikipedia.org.wiki/
Lijst_van_burgemeesters_van_Wageningen.
h ttp ://w w w .g h v a n d o o rn .n l/g e n e a lo g y /
individual.php?pid=I2106&ged=ghvandoorn4.ged.
http://www.dbnl.org/tekst/beek017klei01/
beek017klei01_0011.htm.
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KLACHT VAN JACOB DAVIDS: KAR
NEMELK EN PANNENKOEKEN
O-W 36-4 blz. 116
Onze Jacob was in de kost bij Zimon Levie,
die sinds 1761 getrouwd was met Caatje
Jacobs. Zimon of Simon was — een neef
van Jacob. En Caatje was een dochter van
slager Jacob Abrahams, die afkomstig was
uit Goch (Dtsl.) en sinds 1737 in onze stad
wonend en werkzaam. Er was dus wèl een
joodse slager in Wageningen!
Jacob werd omstreeks 1747 in Wagenin
gen geboren. Hij was een zoon van David
Jacobs uit Veenendaal en Vrouwtje Simons. In de tweede kolom van Zevens
artikel staat dat David later getrouwd was
met Vrouwtje Simons, enz. Dat klopt dus
niet!
Koopman David Jacobs kreeg in 1737 van
de magistraat van Wageningen verlof zich
in deze stad te vestigen. Het echtpaar had
ook twee dochters, Sara en Judith Vrouw
tje. In Veenendaal woonden nogal wat
joden. De ouders van David waren afkom
stig uit Aalten. Tussen joods Wageningen
en Veenendaal bestonden goede contac
ten. De overleden joden werden in Wage
ningen begraven op de nog bestaande
begraafplaats aan de Veerstraat. Via de
Grift, het Nieuwe Kanaal en de Binnenha
ven (inmiddels een verkeersweg) ging de
droeve stoet per boot naar Wageningen.
In 1749 werd David, die aan de Kapel
straat'nabij de Hoogstraat'woonde, eige
naar van een huis met een schuur aan de
Hoogstraat hoek Rouwenhofstraat. He
laas overleden David en Vrouwtje kort na
elkaar in 1752. Een besmettelijke ziekte?
Ze werden op 11 en 19 september begra
ven aan de Veerstraat. Een jaar later, 8
oktober 1753, werd op hun graven een
dubbele steen geplaatst, w a a rv o o r/12,—
betaald werd. U zult de graven van David
en zijn vrouw en de steen tevergeefs
zoeken. Begin 19de eeuw raakte de be
graafplaats,'vol'. Er was geen ruimte voor

uitbreiding en daarom werd het terrein,
nadat de stenen gebroken waren, opge
hoogd met een flinke laag zand. Zo ont
stond een 'nieuwe' begraafplaats op de
oude.
Voogden voor de drie nog jonge kinderen
werden: Davids broer, Levie Jacobs, grut
ter en bank-van-leninghouder in Veenendaal, en Jacob en Mordechaym (Mordechai) Marcus. Ik weet nog niet precies wie
zij waren. Bij wie de kinderen aanvankelijk
ondergebracht waren, isook niet duidelijk.
Toen de latere 'kostbaas' van Jacob in
1761 trouwde, was Jacob 14jaar. Mogelijk
is hij toen bij zijn neef Simon en diens vrouw
gekomen. Waar deze woonden kon ik nog
niet vinden in Zevens boeken!
Verder blijkt uit de klachtenbrief van Jacob
dat hij zonder toestemming van zijn neef/
voogd een paar dagen in Nijmegen ver
toefde. Edoch, veertien dagen later, op 7
augustus 1771, trouwde Jacob met Saartje Salomons uit Nijmegen voor de Wageningse magistraat en op 31 juli 1772
trouwden Salomon Davids, jongeman van
Nijmegen, en Vrouwke Davids, Jacobs
zuster. De joodse huwelijkssluitingen zul
len na het burgerlijk huwelijk hebben plaats
gevonden.
Verhuizingen
Simon Levie en zijn vrouw Caatje Jacobs
vertrokken later naar Veenendaal. Toen
hij in 1811 de achternaam Van Aalten
aannam, woonde het echtpaar in de
Weverstraat 47, later Hoofdstraat-zuidzijde geheten.
En Jacob en zijn Saartje Salomons? Zij
waren naar Wijk bij Duurstede gegaan.
Jacob overleed er op 26 februari 1818, zijn
vrouw-daar Cathiegenoemd - op 20 april
1818. Ze hadden een zoon, Nehemia
Jacob van Aalten. Een deel van zijn kinde
ren voerde de naam Jacobs als achter
naam, een ander deel Van Aalten (tot op
de huidige dag!).

Bronnen:
1. Steenbergen, A.G., Een eerlijckeplaets.
Memorboek van joods Wageningen
(Wageningen 2002) blz. 25-26, 33.
2. Brink, M. et al., Geschiedenis van de
Joodse Gemeenschap in Stichts en Gel
ders Veenendaal. (Veenendaal 2001)
blz. 53-55.
3. Achterberg, A., Nieuwegein, e-mailbericht van 4 augustus 2008.
Ton Steenbergen
LEXKESVEER
In het vroege voorjaar van 1954 vroor de
Rijn dicht. Ik woonde toen op kamers aan
de Veerstraat vlakbij de Grebbedijk. In de
vroege nacht liep ik in de vrieslucht een
'frisse neus' te halen via een pad door de
uiterwaarden naar de dichtgevroren Rijn.
Het was er muisstil; autoverkeer was er
toen nauwelijks. De stilte werd verbroken
doordat het ijs enkele tientallen centimeters
opschoof. Dit ging gepaard met geruis en
geknal van brekende schotsen. Daarna
werd het weer doodstil. En na zo'n 10
minuten begon het ijs weer te werken.
In mijn herinnering reed ik in 1954 met mijn
vader over het ijs bij Lexkesveer. Gewoon,
om dit een keer mee te maken. Aan de
Betuwse kant gekomen maakte ik een foto
van een na ons komende auto. Het was
een grijze dag; vaag zijn achter de auto de
silo's van de Wageningse haven te zien.

Zover ik mij kan herinneren was er slechts
één pad uitgehakt en moest het verkeer
dus net als bij de pont aan één kant
wachten, totdat je over mocht. Aangezien
het begaanbaar maken arbeid had gekost
moest je wel betalen.
Mijn vraag is: was het inderdaad 1954?
Anton Zeven
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VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
Museum De Casteelse Poort in Wageningen heeft in museale zin een
betrekkelijk rustig jaar achter de rug. Er werden geen bijzondere activitei
ten ontwikkeld. Dat kon ook moeilijk anders, men had de handen vol aan
business as usual.

2008
EEN JAAR IN DE LUWTE
Het museum verloor kort na elkaar de beide
vaste medewerkers die jarenlang voor de
continuïteit in de dagelijkse gang van zaken
hadden gezorgd; Anke Koenders overleed
dit jaar na een heftige ziekte terwijl Hanke
Cannegieter een jaar eerder met pensioen
was gegaan. Hun beider opvolging verliep
bijzonder moeilijk, zodat de vrijwillig-medewerkers vaak moesten inspringen om de
zaak draaiende te houden.
Er kwamen niettemin, zoals gebruikelijk,
weer twee tijdelijke exposities tot stand,
beide gewijd aan een Wagenings onder
werp: ' Begraven in Wageningen' en 'Spo
ren van water'. De eerste besteedde
aandacht (de titel zegt het) aan de grafrituelen in deze regio sinds mensenheugenis.
De vele grafvondsten die hier werden ge
daan konden het thema uitstekend toelich
ten. Er was zelfs een speciale stand met
hedendaagse kunstzinnige funeraire objec
ten. De tweede expositie, die nog loopt tot
en met 29 maart, liet zien hoe in de loop van
de eeuwen de stadsgracht eerst wél, toen
een halve eeuw niet en nu weer wél van vers
water wordt voorzien vanuit het Binnen
veld. De onderbreking van medio tot eind
afgelopen eeuw was een gevolg van de
aanleg van de vierbaanstoegangsweg naar
de beoogde stadsuitbreiding in de uiter
waarden. Toen die werd afgeketst bleek de
weg zoveel smaller te kunnen dat er weer
plaats ontstond voor een waterloop. Ook
hier kon aan de hand van opgravingsresultaten veel worden toegelicht.
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te k ijk in
D a Casteelse P o o r t [

Voorde bevrijdingsherdenking in mei werd
onder de titel 'Evacuatie en capitulatie'
een expositie ingericht, die als voorloper
dient van een nieuwe permanente expo
sitie over oorlog en bevrijding. Daarin was
onder meer het 'capitulatiemeubilair'
opgenomen dat voorheen in De Wereld
stond opgesteld. Deze tentoonstelling is
nog te zien tot eind augustus. Intussen
vroeg de voorbereiding voor de definitieve
expositie eveneens veel aandacht. De
bedoeling is dat deze eind 2009 geopend
zal worden.
Er werd toch één nieuwe activiteit ontwik
keld, namelijk de organisatie van De Week
van de Geschiedenis, medio oktober, in
samenwerking met de openbare biblio
theek en de vereniging Oud-Wageningen.

Onder het motto 'de complete Torck'
werd de 250stesterfdag van Lubbert Adolph
Torck herdacht met voordrachten, spe
ciale stadswandelingen, kindermiddagen
en een nieuwe publicatie (door Leo Eppink
en Jan van den Burg) over deze 'veelver
mogende Wageninger'.
Logisch gevolg
De noodgedwongen basale insteek had zijn
weerslag op het aantal bezoekers dat in
2008 werd genoteerd. Dat lag met 4106
ruim onder het totaal van 2007 (5839
bezoekers). In zijn nieuwjaarstoespraak op
5 januari ging voorzitter Jean Gardeniers
uiteraard ook op deze cijfers in. Hij karak
teriseerde 2008 als "een jaar in de luwte".

o

"Ik vind dat we kunnen en mogen staan
voor de keuzes die we hebben gedaan.
We hebben nu eenmaal slechts een be
perkt potentieel aan menskracht en dat
hebben we dit jaar vooral moeten inzetten
op het allernoodzakelijkste. De daling van
het aantal bezoekers is daarvan een lo
gisch gevolg en ze leidt dus niet tot schrik
achteraf. Blijft onverlet dat we natuurlijk
ernaar blijven streven om zoveel mogelijk
mensen bij ons te ontvangen. Dat streven
hebben we en daarvoor hebben we inmid
dels beleid en activiteiten in gang gezet. Op
korte termijn mag de vooruitgang in be
zoekers even zijn afgeremd, dat remt niet
het vooruitgangsperspectief."
PietAben
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NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
Sporen van water
tot en met 29 maart
Eeuwenlang ontving de
Stadsgracht vers water
uit het Binnenveld. Op
oude kaarten is de wa
tergang duidelijk te zien.
Maar in de moderne jaren vijftig van de voorbije
eeuw moest het water
wijken voor een vierbaans
weg, die de gedroomde
stadsuitbreiding in de
uiterwaarden zou ontslui
ten. Die uitbreiding ging
echter niet door en zo
kwam het dat de Rooseveltweg jarenlang nutte
loos 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-
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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.
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Wageningen - van evacuatie 1940
tot capitulatie 1945
tot en met 17 mei
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 Wageningen volledig
ontruimd. Toen de inwoners 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, waaraan
de onderhandelingen over de capitulatie in
Hotel De Wereld hebben plaatsgevonden.
Kunst in het Koetshuis
tot en met 22 februari
Claudia Phefferkorn (schilderijen) uit Ede,
Mieke Scholten (keramiek) uit Valburg en
Colette Bloos (sieraden en objecten van
papier-maché) uit Wageningen.
Van 1 maart tot en met 29 maart
Nikolaj Dielemans (schilderijen) uit Schie
dam, Henny van Setten (glasobjecten) uit
Muiden en Irene Schildkamp (sieraden) uit

Weerselo.
Deopening is op zondag 1 maart om 16.00
uur.
van 4 april tot en met 19 april
De Culturele Ronde Wageningen organi
seert tweejaarlijks een ' open atelier week
end ' voor beeldend kunstenaars en de
serieuze amateur. Van 4 april t/m 19 april
is de overzichtstentoonstelling te bezichti
gen in de Casteelse Poort. De expositie
wordt op zaterdag 5 april geopend.
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 (behalve
maandag) van 12 tot 16 uur, zondags
13 tot 16 uur. Gedurende de zomertijd
van 11 tot 17 uur, zondags van 13 tot
17 uur.
Entree € 2,50 (gebruikelijke kortin
gen). Woensdag vanaf 14 uur gratis.
Voor meer informatie zie de website
casteelsepoort.nl

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIERCENTRUM
okt. 2008 - jan. 2009
* Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaar
boek voor Gelderland. Deel 99 (Vereniging Gelre; Arnhem 2008). 260 blz. ill. lit. [GEL 039]
De onderwerpen van enkele artikelen zijn van
belang voor de 'Wageningse historische con
text', nl. (1) Luitvan derTuuk, Deense heersers
in de Over-Betuwe. Machtsstrijd in het rivieren
gebied in de negende eeuw. (2) Hein H. Jong
bloed, De Flamenses in de elfde eeuw. Oor
sprong en ontplooiing van het Gelderse gra ven
huis (de auteur poneert de stelling dat het
eerste Gelderse gravenhuis afkomstig is uit het
huis van de graven van Kamerijk (Cambrai,

22

Noord-Frankrijk); hij reduceert het aantal vroeg
ste graven en voert een eerdere oudste gene
ratie in; tenslotte heeft hij een antwoord op de
vraag waarom een Noord-Franse familie vaste
voet kreeg in Wassenberg en in Gelre). (3) Job
Weststrate, 'Eyn yeder schyff uss den lande
van Gelre'. Het Gelderse aandeel in het laat
middeleeuwse verkeer op Rijn en Waal. (4)
Paul Peter Kuiper, IJzeroer in de Oost-Nederlandse bodem (het artikel sluit aan op een
lezing gehouden voorde vereniging op 17-112003 en op een artikel van A.C. Zeven, OW 35
(2007)3).

*Pol,A.J.v.d., Cornell's Aartsen van de Poll
en zijn nageslacht (Waalre 1983). 39 blz.
bijlagen krt. (geschenk van A.C. Zeven).
[RB_018]
* Meijer, G., Driehonderd jaar Meijer.
Gedenkboek (Familie Meijer reünie; Ede
1984-1987). 245 blz. bijl. ill. reg. (geschenk
van A.C. Zeven). [RE_031]
* Scherrenburg, J.W. van, Drie eeuwen
Van Scherrenburg; Scherrenburg en Van
Scharrenburg (Eigen uitgave; Bennekom
1980) 113 blz. ill. reg. (geschenk van A.C.
Zeven). [RE_032]
*'De Grebbelinie boven water', De Grebbebode 3 (mei 2008). ill. [RHE_016]
* Angenent, Wim, Wagvene. 1000 Jaar
Wageningen en omstreken. Archeologisch
onderzoek in de binnenstad en omstreken
uitgevoerd door vrijwilligers van A W N17 en
AWW (Eigen uitgave; [Bennekom] 2008).
320 blz. bijlagen ill. lit. krtn. tab. (aange
kocht). [W_0670]
* Kropff, Martin 1, Joeri J. Kalwij ed., 90
years Wageningen University. Science for
impact. On science, society and business
(Wageningen UR; Wageningen 2008) ISBN
978-90-8504-965-4103 blz. ill. (geschenk
van H. Schols). [W_0671]
* Gast, Kees, Petra Leenknegt, Van Nudepoort tot Binnenhaven. Langs sporen uit
het verleden van westelijk Wageningen.
Nudestraat Niemeijerstraat Rijnhaven Costerweg Binnenhaven Duivendaal (Comité
Open Monumentendag Wageningen; Wa
geningen 2008). ISBN 978-90-79819-01-0
56 blz. ill. lit. krtn. bronnen (geschenk van
gemeente Wageningen). [W_0672]
* 85th Dies Natalis, March 7, 2003. Wage
ningen L/n/Vers/fy(Wageningen UR; Wage
ningen 2003). 35 blz. ill. [W_0673]
* 'Informatieblad voor ouderen', Wielepraat25 (2008) 11. (Dienstencentrum De
Wielewaag; Wageningen 2008). 16 blz. ill.
[W_0674]
* Eppink, L. ed., Wageningen in jaartallen.
Van Prehistorie tot 2000 (Rondleidingen

Wageningen; Wageningen 2008). 36 blz. ill.
(geschenk van Rondleidingen Wagenin
gen). [W_0675]
* Mark, R. van der, A.C. van de Venne,
Wageningen Kolkakkerweg. Inventarise
rend veldonderzoek doormiddel van proefsleuven. BAAC rapport 06.398 (De Wo
ningstichting, Wageningen; BAAC nv, 'sHertogenbosch en Deventer; 2007). 27
blz. ill. lit. bijlagen [W_0676]
* Meijerink, R., Een eerste opzet over het
Waogenings dialect {manuscript; Wagenin
gen 2006). 39 blz. [W_0677]
* Steenbergen, A.G., Documentatie over
Belmonte (Wageningen z.j.). (artikelen en
manuscripten met betrekking tot de villa
Belmonte). [W_0678]
* Oltmans, Alb., Inventaris van het Archief
der Nederlands Hervormde Gemeente
Wageningen. Kerkvoogdij 1454-1927
(1953) (heruitgave, met aanvullingen (down
load); Gemeentearchief Wageningen;
Wageningen 2008). 63 blz. (geschenk van
M. Brink, Veluwepost). [W_0679]
* Aller, Bart van, 'Stadsgeheimen'. [Docu
mentatie, een serie van tien artikelen over
panden en monumenten in Wageningen],
De Veluwepost (2008). ill. [W_0680]
* Bosman-Traarbach, J.M., Brieven van
12 en 14 november 1944 over de gebeur
tenissen in Wageningen sinds 17 septem
ber 1944 (met genealogische gegevens).
[W 0681]
* Steenbergen, A.G., Documentatie over
de RK schuurkerk te Wageningen (Wage
ningen z.j.]. [W_0682]
* Documentatie over Archeologisch Onder
zoek op de Westberg te Wageningen
(Wageningen z.j.). [W_0683]
* Steenbergen, A.G., Documentatie over
het Delpad (Wageningen z.j.). [W_0684]
* Steenbergen, A.G., Documentatie over
Hoevestein (Wageningen z.j.). (W_0685]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg
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Boekbespreking
WAGENINGEN VAN ONDER TOT BOVEN
Waarom en wanneer ontstond Wageningen? Begon de latere stad als een of als
meerdere vestigingen en hoe heetten die?
Welke rol speelden de nederzettingen in de
omgeving? Hoe verliep de uitbreiding van
de stad in de loop der eeuwen?. Dat zijn
vragen die we niet steeds in bevredigende
mate kunnen beantwoorden. De schriftelij
ke bronnen laten ons voor de oudste fasen
van de stadsontwikkeling nogal eens in de
steek. Gelukkig is er de archeologie die ons
kan verder helpen. Van die hulp is ook in
Wageningen gebruikgemaakt.
In de jaren 1989 t/m 2001 is er in de
Wageningse binnenstad op verschillende
plaatsen archeologisch onderzoek verricht
door vrijwilligers van de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland en de
Archeologische Werkgroep Wageningen.
Dat onderzoek heeft zich vooral gericht op
een terrein bij de Kloosterstegen. Op die
plaats kon men zo diep graven dat het
maaiveld van het oudste Wageningen werd
bereikt. Dat Wageningen begon hier met
tenminste twee boerderijen, die men geda
teerd heeft op ca. 1200 n.Chr. Van bene
den naar boven heeft men acht bouwfasen
onderscheiden, waarvan de jongste de
tegenwoordige bewoning in de Kloosterste
gen is. Dit onderzoek wierp ook licht op het
probleem van het klooster - het Convent een gebouw waarin van 1586 tot ca. 1635
een aantal nonnen, afkomstig uit het Renkumse O.L. Vrouwenklooster, was gehuis
vest.
Maar deze opgraving vormde niet de enige
activiteit van de vrijwilligers. Op diverse
plaatsen in Wageningen zijn in dezelfde
periode opgravingen van beperkte aard
uitgevoerd. Die sites lagen meestal in de
zuidoostelijke helft van de binnenstad, een
ervan aan de voet van de Wageningse
Berg, bij hotel De Wereld.
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Volgens een befaamd Engels archeoloog
spreken de stenen alleen als er iets op staat
geschreven. Zo spreken ook de resultaten
van een opgraving pas als ze op papier staan
zodat anderen ervan kunnen kennisnemen.
Die taak heeft de leider van deze opgravin
gen in Wageningen, Wim Angenent, op zich
genomen. Het resultaat van deze bepaald
niet eenvoudige en wel tijdrovende taak is
een boekwerk waarvan de kern bestaat uit
een minutieus verslag van de opgravingen
in de Kloosterstegen. Ook de resultaten van
een wat heterogene groep opgravingen
elders (zoals Heerenstraat, stadsmuur met
gracht en bastion, kasteel, Kromme Hoek,
Vijf-Meiplein en een aantal verspreide pun
ten bij en zelfs buiten Wageningen) zijn
schriftelijk vastgelegd. Deze resultaten zijn
ingebed tussen enerzijds een overzicht van
de geologische en landschappelijke geschie
denis van het gebied rond Wageningen en
anderzijds een bespreking van de resultaten
waarin gevolgtrekkingen over het dagelijks
leven van de bewoners van de stad zijn
neergelegd.
We mogen Angenent dankbaar zijn dat hij
heeft bereikt wat elke onderzoeker moet
doen: de resultaten van een onderzoek
opschrijven. Hij heeft het daarbij niet gelaten
want het boek is ook voorzien van een groot
aantal schetsen, tekeningen en kaartjes.
Twee gastauteurs hebben aanvullende in
formatie geleverd, over de geschiedenis van
het Renkumse klooster en het Wageningse
Convent (J.J. Tersteeg) en over de Roomskatholieke parochie Wageningen-Renkum
na het uitsterven van het Convent (A.G.
Steenbergen).
Jan van den Burg
Wim Angenent, Wagvene. 1000 jaar
Wageningen en omstreken. Sporen uit het
verleden (Eigen uitgave; [Bennekom]
2008) bijlagen ill. lit. tab.

Boekbespreking
PEGASUS I, II EN III: DE LAATSTE GETUIGEN?
Over de gebeurtenissen op de Zuidwest-Veluwe tussen september 1944 en mei 1945 zijn
veel publicaties verschenen. De herinnerin
gen aan wat plaatsvond in dat gebied, vol
gend op de eerste geallieerde luchtlandingen
op 17 september 1944, zijn nog steeds le
vend, zowel bij Nederlandse burgers als bij
geallieerde militairen. Maar herinneringen le
ven zolang de mensen leven en gaan met hen
verloren, tenzij die herinneringen worden op
getekend.
De naam Pegasus is verbonden aan de pogin
gen om de na 17 september van hun hoofd
macht afgesneden geallieerde militairen de
Rijn over te zetten. Het door de Duitsers
bezette Wageningen lag op die ontsnappings
routes. Deze geschiedenis is reeds enkele
keren beschreven. De Edese historicus Cees
Haverhoek heeft nu opnieuw deze geschiede
nis beschreven, gebaseerd op al geschreven
bronnen, op uitvoerig archiefonderzoek en
op mondelinge verslagen van ooggetuigen burgers, verzetsmensen en militairen.
Het boek dat hieruit is ontstaan valt in twee
delen uiteen. Het eerste deel vormt het kader
voor het eigenlijke Pegasusverhaal. Het be
schrijft in grote lijnen de politieke situatie in de
dertiger jaren van de vorige eeuw en het
verloop van de Tweede Wereldoorlog. Daar
na wordt de beschrijving gericht op de orga
nisatie van het Nederlandse verzet, hetverzet
in Ede en omstreken en de locatie en de
wederwaardigheden van geallieerde militairen
op de Zuidwest-Veluwe in het laatste deel van
september en in oktober 1944. Het hoofd
stuk over het Edese verzet geeft een goed
inzicht in wat verzet met zich bracht.
Het tweede deel - de kern van het boek wordt gevormd door zeer gedetailleerde be
schrijvingen van de operaties Pegasus I (2223 oktober 1944), Pegasus II (17-18 novem
ber 1944) en wat men wel Pegasus III mag
noemen, een verzamelnaam voor het bege
leiden van kleine groepjes of individuele geal
lieerde militairen in de periode januari-maart

1945 over de grote rivieren naar bevrijd
gebied.
Men moet bij het lezen veel mentale zeilen
bijzetten want het zich voorstellen van wat er
gebeurde tijdens deze tochten en wat er
verkeerd ging - soms door stom toeval, soms
door een gebrekkige organisatie - vereist een
goede kennis van de regionale geografie en
een goed geheugen voor persoons- en schuil
namen. Iets geheel anders: was het nodig om
de namen van een aantal personen uit de
Zuidwest-Veluwe te vermelden die zich schul
dig hadden gemaakt aan 'fout gedrag', vooral
tijdens de beschreven periode?
Wie in een gedetailleerd boek als dit naar
kleinigheden zoekt, zal ze vinden. Toch wil iker
twee noemen omdat ze anders in een keten
van onjuiste aanhalingen terecht kunnen
komen. De eerste is de datum van de sluiting
van het Molotov-Ribbentropverdrag. Dat
wordt gewoonlijk gedateerd op 23 augustus
1939, niet op 22 augustus (blz. 15). De
tweede heeft betrekking op de Bennekommer Abraham van der Deure. Op blz. 101
wordt hem de functie van lector in het land
meten aan de Landbouwhogeschool in Wa
geningen toegeschreven. Deze mededeling is
ook te vinden in een lemma in de Internetbiografie ING-BWvN. Van der Haar en De Kostersteengeven de juiste omschrijving: lector
in het burgerlijk en administratief recht aan de
landmeterscursus van de Landbouwhoge
school (nu: WUR) te Wageningen.1)
!) J. van der Haar, De geschiedenis van de Land
bouwuniversiteit Wageningen. Deel 1 (Wagenin
gen 1993): 187; De Kostersteen 106 (oktober

2008): 21■

Jan van den Burg

Cees Haverhoek, GET 'EM OUT. De voorbe
reiding, uitvoering, nasleep van de ontsnappingsoperaties Pegasus I en II vanaf oktober
1944 en de daarop volgende maanden in de
gemeente Ede en omgeving (Eigen uitgave;
Ede 2008). ISBN 978-90-79774-01-2. 327
blz. bijl. ill. bronnen.
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VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
Ook in de afgelopen periode is er weer veel
gebeurd. Een deel van de collectie van Ton
Steenbergen is uitgezocht en gearchi
veerd. Jan van den Burg is bijna gereed
met de nacontrole van het fotoarchief in
ons Ca rd box-program ma en dat is een
hele klus. Na de eindsprint worden de
gereedstaande digitale foto's verwerkt.
Bart van Aller heeft een deel van de
fotocollectie van Jan Jansen gedigitali
seerd. Al deze foto's moesten worden
voorzien van naam en archiefnummer.
Hiervoor onze dank.
Tevens zijn aan hem diverse digitale oude
ansichten verstrekt, waarmee hij zijn op
sporingen van oude gevels en panden kan
voortzetten.
Joke Jansen heeft aangeboden om de
ontbrekende ansichten te digitaliseren wat
een hele klus is. Wij hebben samen de te
volgen tactiek besproken bij het scannen
van ansichten, waarna Joke daarmee
enthousiast is begonnen.
Hans van Beek heeft een CD-rom met
veel foto's over Sporen in en rondom
Wageningenen een aantal oude ansichten
en plattegronden geschonken. Mede hier
mee konden we samen veel zoekwerk

verrichten om de maquette te vervolma
ken van de kruising Stationsstraat, Lawickse Allee en Dijkgraafseweg. Hans zoekt
nog foto's van panden in de Tweede
Gerdesstraat, met name vanaf de Sta
tionsstraat.
Zijn er onder u die foto's van deze omge
ving bezitten dan kunt u contact opnemen
met mij. Hans, bedankt.
Voor de restauratie van de burgemeesterswoning Nudeoord is er met Henk Koebrugge een selectie uit de afbeeldingen
gemaakt waarbij nieuwe informatie voor
hem naar voren kwam. Een mooi pand zal
bewaard worden voor de toekomst.
Een door Peter van de Peppel geschonken
oude computer met het programma Cardbox is in de Jan J. de Goedezaal geplaatst.
Hierop kunnen ook bezoekers van buiten
zoeken naar bijvoorbeeld boeken en foto's
of naar personen. Door op een van de drie
icoontjes te klikken kan de zoektocht
beginnen. Het programma werkt los van
de moeder-computer zodat er niets gewij
zigd kan worden. De museummedewerkerszijn enthousiast dat ook zij nu kunnen
zoeken in ons bestand.
Willem Ruisch

OP DE FIETSERS
Een klant in 't centrum van onze stad
Ontdekte dat hij ook een fiets bij zich had.
'Waar zet ik hem neer?
Ah, hier staan er meer!
Hup met dat ding, wie doet me wat?'
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober
: di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.
TLJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.
WAGENINGEN 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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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur1
\ werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

BESTUUR
G.W. de Nijs

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail oudwageningen@gwdenijs.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
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
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, Z. van den Burg-Teunissen en E. van Berkel-van Dam.
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
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
Er zal wel geen artikel bestaan voor een historisch tijdschrift waar elke lezer op af vliegt
om geboeid te worden vanaf het eerste tot het laatste woord. Want we weten dat
auteurs in het algemeen hun eigen interessegebied hebben terwijl lezers vooral zoeken
naar het hunne.
Wellicht kunnen wij ons tevreden stellen met de gedachte dat in ons geval de meeste
auteurs ook geïnteresseerde lezers zijn maar, omgekeerd, onze lezers zich vaak
ontpoppen tot boeiende auteurs.
En zo ontstond ook deze keer weer een gevarieerde inhoud waarvan we mogen zeggen:
"Voor elk wat wils".
Jan Everdij

KOPIJ voor het septembernummer 2009 ontvangt de redactie graag vóór zaterdag
21 augustus. Gaarne per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook welkom.
Deze datum valt voor velen wellicht in de vakantietijd. Laat u zich hierdoor bij
thuiskomst niet overvallen!
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
Op de avond van maandag 20 april 2009
staan de markegenootschappen of mar
ken centraal. Marken zijn de eeuwenoude
boerengemeenschappen in Oost-Nederland, opgericht ter bescherming van de
markegronden, de gemeenschappelijke
woeste gronden, in bezit van de markegenoten of gewaarden, de eigenaren van de
rechthebbende, de gewaarde boerderij
en. De marke hield zich, naast het beheer
van die gemeenschappelijke gronden, ook
bezig met meer algemene dorpszaken als
onderwijs, kerk en armenzorg. De ge
schiedenis van het markegenootschap
geeft zodoende een beeld van het reilen
en zeilen van de dorpssamenleving in
vroeger tijd.
Voorbeelden van het functioneren van het
markegenootschap zullen zoveel mogelijk
gezocht worden in de marken in Wageningen en omgeving.
De markegenootschappen functioneer-

den in het algemeen tot het midden van
de negentiende eeuw. Toen werden de
markegronden verdeeld en hielden de
marken op te bestaan.

De spreker, Henk Demoed, promoveerde
in 1987 aan de Universiteit van Amster
dam op het proefschrift Mandegoed schan
degoed. Een historisch-geografische be
schouwing van de markeverdelingen in
Oost-Nederland in de negentiende eeuw.

BIJEENKOMST
in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 20 april 2009, na de openbare vergadering die om half acht begint,
zal dr H.B. Demoed een lezing houden over:
MARKEGENOOTSCHAPPEN IN EN OM WAGENINGEN
TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 21 september 2009 zal de heer Fr. van Lunteren een lezing houden
getiteld: GEBEURTENISSEN IN WAGENINGEN ROND DE SLAG OM ARNHEM.
Op maandag 16 november zal mevrouw A. Groustra-Werdekker een lezing houden
over: HERTOG KAREL VAN GELRE (1467-1538) EN ZIJN BEMOEIENISSEN MET
WAGENINGEN.
BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Detail van een kaart door Nicolaes Van Geelkercken uit het kaartboek van de landerijen
van het Sint Catharina Gasthuis in Arnhem.
In het gebied van de brinken, ten noorden van de stad, staat "Wageningse Buert".
Dit akkerland heeft voorheen wellicht een marke gevormd.
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AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN 20 APRIL 2009
1. Opening (half acht).
2. Voorzitter dhr G.W. de Nijs: terugblik en vooruit kijken.
3. Notulen jaarvergadering 21-04-2008 (los bijgevoegd).
4. Jaarverslag secretariaat over het jaar 2008 (los bijgevoegd).
5. Jaarverslag penningmeester over het jaar 2008 (los bijgevoegd).
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Decharge penningmeester over het jaar 2008.
8. Begroting 2009 (los bijgevoegd).
9. Bestuurswijzigingen / kascommissie (zie ook bestuursmededelingen).
10. Wat verder ter tafel komt; rondvraag.
11. Sluiting van het zakelijke gedeelte.
12. Lezing (ongeveer kwart over acht) zie pag. 31.
LEDENVERGADERING
Reeds tijdens de vorige jaarvergadering
zou, volgens de statuten, de secretaris
van onze vereniging zijn functie hebben
moeten overdragen aan een opvolger.
Om te voorkomen dat in de toekomst
meerdere leden van het Dagelijks Bestuur
gelijktijdig zouden moeten aftreden is se
cretaris Henk Schols bereid gevonden om
onze vereniging een extra jaar te dienen.
Het afgelopen jaar is het bestuur hard op
zoek geweest naar een nieuwe secretaris
en heeft die gevonden in de persoon van
Ditta van Vliet, die deze functie met plezier
en overtuiging op zou willen pakken.
Bestuurslid Borreman heeft aangegeven
dat hij om persoonlijke redenen tussen
tijds terug wil treden uit het bestuur.
Gelukkig kunnen we u melden dat mevr.
Ottolien Hase, al eerder bestuurslid, bereid
is gevonden om zich (weer) kandidaat te
stellen als bestuurslid. Eventuele bezwa
ren tegen deze voorgenomen benoemin
gen en een eventueel voorstel voor tegen
kandidaten kunnen, conform het huishou
delijk reglement, tot 13 april 2009 worden
gemeld bij de secretaris van de vereniging.
In de jaarvergadering van 21 april 2008
werden de heren van Baren (tweede
termijn) en Voogd (eerste termijn) bereid
gevonden om zitting te nemen in de
kascommissie. Helaas is de heer van
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Baren dit jaar overleden en heeft de heer
Roskam zijn plaats in de kascommissie
overgenomen. Het bestuur zal tijdens de
ledenvergadering de heer Voogd verzoe
ken om een tweede termijn zitting te
nemen in de kascommissie en op zoek te
gaan naar een nieuw lid van deze commis
sie. De vergadering zal vervolgens ver
zocht worden om akkoord te gaan met
deze benoemingen.
OVERIGE MEDEDELINGEN
Opnieuw, maar nu voor de laatste keer, wil
ik als secretaris onze voorzitter Gerard de
Nijs vervangen meteen kort woord in deze
rubriek. Volgens de huidige planning zal de
voorzitter begin mei (eindelijk) aan zijn
ernstige hernia geopereerd worden. Hier
bij wil ik hem namens ons allen sterkte
wensen en een voorspoedige genezing na
de operatie.
Namens de penningmeester wil ik u de
jaarlijkse oproep doen om, als dit nog niet
gebeurd is, uw lidmaatschapsgeld zo spoe
dig mogelijk over te maken.
Het bestuur is blij om te kunnen melden
dat, na de Rabobank in 2008, nu de
Stichting 't Wagenings Nut onze vereniging
financieel wil steunen om onze plannen
met betrekking tot digitalisering en uitdra
gen van ons beeldmateriaal te helpen
verwezenlijken. Er wordt momenteel hard

gewerkt in het museum om alle dia's,
foto's en ansichten te scannen en goed te
beschrijven.
Zoals aangekondigd in dit contactblad is
onze vereniging van plan om, samen met
het museum De Casteelse Poort, opnieuw
een lezingenreeks voor te bereiden voor
het winterseizoen 2009-2010. Na de suc
cesvolle reeks over 'Wageningen aan de
Limes' willen we nu graag aan de slag met
'Saksisch Wageningen'. Dit onderwerp past
uitstekend in de aanloop tot'Wageningen
750' waarbij de gemeente Wageningen
2010 speciale aandacht aan 'Wageningen
in de Middeleeuwen' wil geven. Ook de
succesvolle avond over Torck, zoals ge
houden tijdens de Week van de Geschie
denis en georganiseerd door onze vereni
ging, het museum en de Wageningse
Bibliotheek, willen we navolging geven.
Momenteel is er overleg gaande tussen de
drie partijen om iets moois te organiseren
m.b.t. het thema van 2009: 'Oorlog en
Vrede'. Uiteraard wordt u in een volgend
nummer verder geïnformeerd over deze
activiteiten en ook via de locale pers zult u

op de hoogte gehouden worden. Gelukkig
kan ik u melden dat, naar aanleiding van
de oproep gedaan tijdens de vorige leden
vergadering, het'contactbladverzendteam'
in 2008 geheel nieuw, compleet en zeer
enthousiast van start gegaan is. Het
bestuur wil de heer Bourquin en de dames
Bourquin, Roscher en Hampel hiervoor
graag bedanken, want zonder hun inzet
had u dit blad nu wellicht niet ontvangen!
Tenslotte wil ik op deze plaats afscheid van
u nemen als secretaris: hartelijk dank voor
al het vertrouwen. Met z'n ruim vijfender
tig jaar is de vereniging nog piepjong en ik
ben er van overtuigd dat Oud-Wageningen, met alle vrijwilligers die klaarstaan om
de vereniging verder te helpen, nog een
heel lang, actief en voorspoedig leven te
wachten staat.
Henk Schols, secretaris

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr J. van den Brink
Dhr J.H.A. van der Heijden
Mw A. van Rossum

Churchillweg93
Mennonietenweg 102
Van der Waalsstraat 17

6707 JD Wageningen
6702 AC Wageningen
6706 JL Wageningen

Adreswijzigingen:
Mw M. Bosveld
Mw O.H. Haze
Mw Z.A. Hoeksema-Tonkens

Roghorst 102
Ribesstraat 11
Gen. Foulkesweg 343

6708 KR Wageningen
6706 CG Wageningen
6703 DN Wageningen

Overleden:
Dhr H. van Baren
Dhr W. van der Zweep

Bassecour 72
Gen. Foulkesweg 249

6701 EB Wageningen
6703 DK Wageningen

33

SAKSISCH WAGENINGEN
De stad vóór 1263

H.P. Lagerwerf en G.L. 01inga

In 2013 is het 750 jaar geleden dat graaf Otto II van Gelre aan Wageningen
stadsrechten verleende. De plaats waar Nieuw Wageningen zich ontwikkel
de roept bij de auteurs vragen op. Waren het puur strategische argumenten
of speelde er meer? Een andere vraag die de auteurs bezighoudt is welke
factoren een rol kunnen hebben gespeeld om in de 13de eeuw een versterkte
stad te ontwikkelen. In de opmaat naar de herdenking in 2013 lijkt dit
onderwerp zich, naar de mening van de auteurs, uitstekend te lenen voor een
nader onderzoek.
Wageningen voor 1263
Voordat Wageningen in 1263 stadsrechten
kreeg werd het gebied, dat nu tot onze
gemeente behoort, al eeuwenlang be
woond. Of er sprake is geweest van con
tinue bewoning is nog maar de vraag. De
wereld was, net als nu, ook toen bijzonder
roerig en zelfs veel onstabieler dan nu. Een
belangrijke basisbehoefte van de mens is
een gevoel van veiligheid. De factor onvei
ligheid, veroorzaakt door plunderende en
moordende volkeren, zou een oorzaak
kunnen zijn geweest dat onze omgeving
niet continu werd bewoond. Maar hoe dan
ook, recente archeologische vondsten heb
ben hier sporen van langdurige bewoning
aangetoond, waarvan de oudste zelfs te
rugvoeren naar bewoning in de Vroege
Steentijd (5000 jaar voor Chr.). Deze
sporen werden gevonden in de omgeving
van het huidige busstation, waar onder
meer zes skeletten van volwassenen wer
den gevonden en waarvan kon worden
vastgesteld dat ze niet gelijktijdig waren
overleden. Waarschijnlijk zijn het de restan
ten van een begraafplaats, waar de bewo
ners jarenlang hun doden hebben begra
ven. Andere zeer oude sporen van bewo
ning werden onlangs aangetroffen tijdens
de aanleg van de nieuwste versie van de
Rooseveltweg. Op het gedeelte tussen de
Stadsbrink en de Van Uvenweg werden
bewoningssporen aangetroffen, waarvan
de oudste uit de Bronstijd (1500 jaar voor
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Chr.) dateren. Ook op de terreinen van de
vroegere Wageningse buurschappen (waar
over later meer) zijn, behalve bij de Peppel(d),
sporen van bewoning aangetroffen uit de
Bronstijd en op alle uit de Vroege IJzertijd
(800 tot 500 voor Chr.). Op de vraag of de
Wageningse buurschappen vanaf die tijd
continu zijn bewoond, moeten de auteurs
het antwoord schuldig blijven. Keihard be
wijs daarvoor is er niet. Er zijn zelfs indicaties
dat juist het tegenovergestelde waar is, niet
wetenschappelijk onderbouwd maar berus
tend op de volgende hypothese.
Wageningen vanaf 400 jaar na Chr.
permanent bewoond
Mede op basis van een onderzoek uit 2006
(Wageningen aan de Limes) mag aange
nomen worden dat er hier geen sprake is
geweest van belangrijke bewonersconcentraties tijdens de Romeinse periode, hoog
uit van verspreid voorkomende bewoning.
Bij de opgravingen langs de Rooseveltweg
in 2007 werden namelijk twee hoeven uit die
periode gevonden. Maar druk zal het hier
toen waarschijnlijk niet zijn geweest. Na het
vertrek van de Romeinen uit onze contreien
(300-400 jaar na Chr.) moeten de Saksen
hier zijn gearriveerd. Bewijs daarvan wordt
geleverd door het aantreffen van twee
grote heidense (Saksische) begraafplaat
sen langs de Diedenweg en in de gemeente
Rhenen. Het zijn de twee grootste vroeg
middeleeuwse begraafplaatsen die in Ne-

derland zijn gevonden.
Wij concentreren ons op de begraafplaats
langs de Diedenweg. Ditgrafveld werd in de
vorige eeuw ontdekt en tijdens drie onder
zoeksfasen (in 1927, 1949 en 1980/81) in
kaart gebracht. Een deel van dat grafveld
kon niet meer worden onderzocht doordat
bij de aanleg van de Diedenweg ditgrafveld
aan de westzijde werd vernietigd. Er wer
den veel graven gevonden in N-Z richting en
tevens crematieresten. In een deel daar
van werden bijvondsten gedaan, zoals
gespen, kralen, potten en allerlei wapen
tuig, voorwerpen die tezamen met de
overledenen werden begraven. Dit alles
duidt op heidense begravingen. De oudste
graven dateren uit het einde van de 4de
eeuw. Toch werden er ook verschillende
graven in de W-0 richting aangetroffen, alle
zonder grafgiften. Dit vormt een belangrijke
aanwijzing dat de begraafplaats langs de
Diedenweg nog zo'n honderd jaar in gebruik
is geweest na de kerstening, die zich in de
8ste eeuw in Wageningen moet hebben
voltrokken. Volgens de historische vereni
ging Oud-Wageningen (Bron: Wageningen/jaartallenj, vond de kerstening hier
zelfs vroeger en reeds in de 7de eeuw door
bisschop Suitbertus plaats en werd er op de
Berg een kapel opgericht. De laatste begra
vingen op deze begraafplaats dateren uit
het einde van de 9de eeuw. Men schat dat
er ongeveer duizend begravingen hebben
plaatsgevonden. Volgens drs Rudy Hulst,
oud-provinciaal archeoloog van Gelderland
die de opgraving in 1980/81 begeleidde,
duidt de omvang van deze begraafplaats
op een aanzienlijke nederzetting (zeker
vijftig inwoners maar waarschijnlijk meer).
Het is bijzonder jammer dat van de drie
onderzoeksfasen nooit een samenhangend
rapport is opgemaakt. Hulst heeft zijn
aantekeningen zelfs nooit uitgewerkt. Op
basis van het aantal gevonden christelijke
graven, zou bijvoorbeeld teruggerekend
kunnen worden wanneer de kerstening in

Wageningen ongeveer moet hebben plaats
gevonden.

de kolk van De Peppel (d)
Waar woonden onze vroege voor
ouders
Onze voorouders, die geleefd hebben tus
sen 400 tot 900 jaar na Chr., woonden
voornamelijk in een aantal agrarische buur
schappen met een gezamenlijke brink. De
bekendste daarvan waren Brakel(Bracola)
en Dolder(Dolre). Maar er waren er meer:
Leeuwen en De Peppel(d), nabij het huidige
restaurant Het Gesprek aan het begin van
de Grintweg en De Peppel(d) aan weerszij
den van de huidige Wildekamp. De kolken,
gebruikt door het vee van deze twee laatste
buurschappen, zijn nog voor het nage
slacht bewaard gebleven. Van De Peppel(d)
is de schaapsdrift langs de huidige Droevendaalsesteeg nog deels herkenbaar, terwijl
de Bosweg tegenover het restaurant Het
Gesprek, er ook nog steeds ligt. Deze weg
leidde destijds naar de Leeuwereng. Ook in
de omgeving van het Olympiaplein moet
zich een dergelijke buurt met brink hebben
bevonden. Het agrarisch gebied van de
Wageningse Eng was destijds veel groter
dan nu en liep naar het westen door tot
ongeveer de huidige Rooseveltweg, tot aan
de voet van de stuwwal. In dat agrarisch
gebied liepen toen al landwegen die gebruikt
zijn door de bewoners van Brakel en Dolder
om de landbouwgronden op de Wagening
se Eng te bereiken. Voorbeelden daarvan
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zijn de voorlopers van de Dolderstraat, de
Kolkakkerweg, de Geertjesweg en de Harnjesweg.
Brakel lag ongeveer op de plaats, waar nu
de rotonde ligt van de Rooseveltweg en de
Van Uvenweg. De Brakelsebrink werd aan
de westzijde geflankeerd door de Dijkgraaf.
Dolder lag iets verder naar het oosten en
moeten we zoeken aan de westzijde van de
huidige Dolderstraat, zeg maar ter hoogte
van het garagebedrijf van Ackermann. De
brink van Dolder lag tussen cafetaria De
Driesprong (voorheen bakkerij Van Roekel)
en de scholengemeenschap Het Streek
aan de Haverlanden. Op de plaats waar nu
de Akeleihof staat, stond tot 1954 boerderij
De Stenen Kamer. Deze boerderij had
jaarankers uit 1597 en is vermoedelijk de
opvolger van de Hof te Dolder.
(Opmerkelijk. Toen Napoleon het bevol
kingsregister invoerde, namen veel men
sen familienamen aan die hun oorsprong
vinden in de stad, het dorp, de buurschap
of de boerderij, waar de families al jarenlang
hadden gewoond. Blijkens DeTelefoongids
2008/2009 komen er in Wageningen nog
41 vermeldingen voor met de naam Van
Brakel en 18 met de naam Van de Peppel.
De naam Van Dolder komt in De Telefoon
gids niet één keer voor!)
Onder invloed van de bisschop te
Utrecht?
Volgens Oud-Wageningen (bron: Wageningen/jaartallen) gaf Karei de Grote het
veen bij Wageningen in het jaar 777 aan de
kerk van St. Maarten te Utrecht. Hiermee
zal zonder twijfel een deel van het huidige
Binnenveld worden bedoeld dat toen nog
voor het overgrote deel onontgonnen was.
In 838 verwierven de Utrechtse bisschop
en het domkapittel, te Brakel en Dolder (in
de betreffende oorkonde respectievelijk
Bracola en Thulere genoemd) niet nader
gespecificeerde goederen met de mensen
die daarop woonden. De historica E.N.
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Palmboom heeft onderzoek gedaan naar
het kerkelijk grootgrondbezit in de middel
eeuwen en de wijze waarop dit werd uitge
baat voor het onderhoud van de deken en
de kanunniken. Dit onderzoek staat ver
meld in haar dissertatie, die tevens in
boekvorm is uitgegeven: Het kapittel van
Sint Jan te Utrecht.
In dit boek wordt in bovenbedoeld verband
ruim aandacht besteed aan o.a. de curtis
te Dolre.
Met een curtis wordt een vroonhof met
vroonland bedoeld. Volgens Palmboom
moeten te Dolder en Brakel, op het land dat
in 838 aan de bisschop werd geschonken,
onvrijen hebben gewoond, mensen die
geen eigen land bezaten en het vroonland
bewerkten.
De situatie was in het begin van de 13de
eeuw, ten opzichte van 838 in die zin
gewijzigd, dat het kapittel van Sint Jan te
Utrecht in het bezit was van deze curtis.
Maar hoe groot was nu de invloed van het
kapittel van Sint Jan? Wij citeren Palmboom.
'Bij de curtis van Dolder behoorde een klein
vroonland, waarvan de percelen aanvan
kelijk alleen op de Wageningse Berg gele
gen waren, maar later doordeontginningen
in de Nude aanzienlijk werd uitgebreid. Dit
vroonland was geen aaneengesloten ge
bied maar was verspreid over de engen.
Vermoedelijk werd het vroonland door on
vrije personen bewerkt die op de hof
woonden en geen land van het kapittel
hielden. Deze onvrijen kregen in drukke
tijden ondersteuning van een aantal van de
hof afhankelijke hoeven. De meeste hoe
ven betaalden echter hun verplichtingen
aan de curtis a f door een tijns (in geld of
natura) te betalen die op de curtis te Dolder
voldaan moest worden.'
Het onderzoek van Palmboom toont aan
dat de rol van het kapittel van Sint Jan in
Wageningen maar een beperkte was.
'Op de Wageningse Berg bezat niet alleen

het kapittel van Sint Jan, maar ook de
Gelderse graaf een curtis. Verder lag er een
Westerhof en hadden nog andere heren,
zoals de heer van Doorwerth, hier bezittin
gen. (De Westerhof was de naam van het
land ten noordwesten van de huidige Stads
brink in de voormalige buurschap Brakel.)
Deze bezittingen lagen door en naast el
kaar, geconcentreerd op de verschillende
Wageningse engen. De ontginning van de
Wagen ingse Berg (w.o. de huidige Eng/
auteurs) heeft zich dus niet binnen het
kader van één groot domein afgespeeld,
maar moet het resultaat zijn geweest van
lokale samenwerking tussen de verschillen
de gerechtigden van de buurschappen.
Naar behoefte werd een nieuw stuk woeste
grond in gebruik genomen en onder de
gerechtigden verdeeld. Het akkerareaal
werd zo geleidelijk uitgebreid, waarbij de
engen van de verschillende Wageningse
nederzettingen langzamerhand naar elkaar
toe groeiden. De bisschop en dus later het
kapittel van Sint Jan was slechts één van
deze gerechtigden en zeker niet de enige
eigenaar van alle grond ter plaatse. Datzelf
de gold overigens ook voor de graaf van
Gelre. Van enige landsheerlijke bemoeienis
bij de ontginning van de Wageningse Berg
is geen sprake geweest', aldus Palmboom.
Sterker nog:de ontginning moet binnen het
lokale kader hebben plaatsgevonden. Po
pulair gezegd: De Wageningers lieten zich
de kaas niet van het brood eten. Zelfs de
curtis van Dolder, toch onder de directe
invloed van het kapittel van SintJan, behield
een ander karakter dan bij voorbeeld de
hoven in het Kromme Rijngebied. Daar was
wel sprake van hoven die over het alge
meen groter waren dan de hof te Dolder en
het vroonland vormde daar wel een aan
eengesloten geheel. De curtis te Dolder
vertoonde meer overeenkomsten met de
kleinere hoven in Saksen. Was dit toeval, of
had Wageningen toen al een eigenzinnig

karakter? Een andere vraag die de auteurs
zich stellen is de vraag hoe groot de invloed
of de macht was van de lokale heren en de
lokale gerechtigden uit of namens de buur
schappen. Deze vraag is misschien rele
vant, aangezien de zojuist geschetste si
tuatie zich reeds deed gelden in het begin
van de 13de eeuw, enkele decennia voordat
graaf Otto II van Gelre aan Wageningen
stadsrechten verleende.
Wel een kerk, maar op afstand
In 1288 erkende de graaf van Gelre, dat de
kerk van Wageningen, evenalsdie van Ede,
aan de proost van het kapittel van Sint Jan
behoorde. In dat jaar stond de kerk binnen
de stadsmuren van de pas gestichte stad
Wageningen. Daarvoor had Oud Wagenin
gen al sinds onheuglijke tijden een kerk, die
op de Westberg stond. Ook die kerk be
hoorde aan de proost. Volgens Palmboom
bood archeologisch onderzoek op de West
berg geen aanwijzingen dat de voorloper
van de stadskerk al voor 1100 bestaan zou
hebben. Palmboom was waarschijnlijk niet
op de hoogte van het onderzoek van dr
L.J.F. Janssen van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden. Hij ontdekte, tijdens
opgravingen in 1845 en 1860, restanten
van de voorloper van de kerk op de Berg,
opgetrokken van tufsteen en beton. Die
voorloper lag aan de voet van de West
berg, ter hoogte van de Holleweg. Hij
dateerde deze kerk uit de 9de eeuw, dus in
dezelfde periode waarin de laatste begra
vingen plaatsvonden langs de Diedenweg.
Janssen had daar toen nog geen weet van,
maar opmerkelijk is dat hij naast restanten
van deze kerk ook talloze (christelijke)
graven aantrof in de helling van de stuwwal.
De graven waren gemaakt van tufstenen
tegels. Janssen deed ook onderzoek op de
top van de Westberg. Daar trof hij inder
daad sporen aan van een kerk of kapel, die
hij dateerde op 1100 en waarschijnlijk be
doelt Palmboom deze kerk.
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In januari 2003 werd hetzelfde terrein op de
Westberg door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
andermaal onderzocht. De conclusie van
het laatste onderzoek luidt dat de bewo
ning aan de voet van de berg al geruime
tijd moet hebben bestaan voordat de
kapel boven op de berg werd gebouwd. Er
moet terdege rekening mee worden ge
houden dat een eerdere kapel daar in de
buurt heeft gestaan en eerst omstreeks
1100 (uit symbolisch oogpunt?) naar bo
ven is verplaatst, waarna de doden bij de
kapel ononderbroken (op een christelijke
wijze) werden begraven. Vanaf diezelfde
tijd vond er ook bewoning plaats in de
omgeving van de kapel, maar uit veel
meer dan enkele verspreid staande boer
derijen lijkt deze bewoning niet te hebben
bestaan.
Verder blijkt dat Oud Wageningen niet
direct geheel is verlaten toen in 1263 de
stad Wageningen werd gesticht. Het on
derzoek uit 2003 legde bewonerssporen
bloot, die gedateerd zijn uit de periode
14de/15de eeuw.
Het ononderbroken spoor van onze be
graven voorouders is dus aardig te volgen:
vanaf omstreeks 400 tot 900 langs de
Diedenweg, vanaf 900 onder aan de West
berg nabij de Holleweg en vanaf ongeveer
1100 op de Westberg. Maar vermelde
onderzoeken tonen tevens aan, dat Oud
Wageningen op de Westberg een zeer
bescheiden omvang heeft gehad, waar
weliswaar eeuwenlang een kerk of kapel
heeft gestaan, maar dat de meeste bewo
ners bleven zitten waar ze zaten, namelijk
in de buurschappen. En dat er in die
buurschappen mensen met geld (en dus
waarschijnlijk ook met macht) moeten
hebben gewoond, toont de blootlegging in
2007 van een hoeve uit de Karolingische
periode aan, die langs de Kolkakkerweg
(Dolder) werd gevonden. De volgende
vraag rijstdaarbijop: wilden ze de kerk niet
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naast hun deur hebben? Was Wagenin
gen daarin ook al bijzonder? Of was onze
streek daarin bijzonder? Want in Bennekom en in Ede werden ook de kerken aan
de voet van de stuwwal gebouwd, terwijl
de bewoners respectievelijk in De Kraats
en o.a. in Veldhuizen bleven zitten.
Waarom uitgerekend daar?
Naast de buurschappen en de nederzet
tingen onder en later op de Westberg,
hebben archeologische vondsten uitgewe
zen dat ook de Veerweg (bergzijde) reeds
in de Karolingische periode bewoond moet
zijn geweest. Van een lintbebouwing, zoals
nu, was nog geen sprake maar meerdere
vindplaatsen duiden op een meer dan
verspreide bewoning. De Veerweg is dus
ook al zeer oud en leidde ook toen al
rechtstreeks naar het huidige 5-mei Plein.
In 1985 heeft de Archeologische Werk
groep Wageningen een onderzoek inge
steld tegenover de pastorie aldaar. Onder
leiding van wijlen Sombroek werd een deel
van een keienvloertje aangetroffen. Mo
gelijk was dat een restant van het centrale
dorpspleintje van de laatste voorloper van
Nieuw Wageningen. Sombroek had een
theorie dat men gefaseerd bergafwaarts
is gegaan. Het keienvloertje werd geda
teerd op circa 1000 jaar na Chr.
Hoe dan ook, ten oosten van de nieuw te
stichten stad, reikten de Wageningse engen tot aan de nog te bouwen stadsmuren
en dat was tevens het geval aan de
noordzijde, waar de Westerhof en Brakel
lagen.
Onder de curtis van Dolre ressorteerden
ook percelen, die in de Nude lagen. In 838
was de Nude (Nodeke) nog een vrij nat
gebied doordat de Rijn dit gebied regelma
tig onder water zette. De ontginning van
de Nude en zeker de omzetting van
weidegrond in bouwland liet, volgens Palm
boom, daarom nog enkele eeuwen op zich
wachten. Toch zijn er, vlakten westen van

de huidige binnenstad, bewonerssporen
aangetroffen die dateren uit de Vroege
IJzertijd. Tussen het voormalig hotel Hof
van Gelderland en de huidige Thorbeckestraat, moet zich ook een buur
schap met brink hebben ontwikkeld. Dat
gebeurde ten tijde van Brakel en Dolre.
Volgens Palmboom kreeg de totale ontgin
ning van de Nude pas echt gestalte toen
de Grebbedijk (of de voorloper van de
huidige dijk) werd aangelegd. Deze water
kering diende er voor te zorgen dat de
Gelderse Vallei bij hoge Rijnwaterstanden
droog bleef. De historisch geograaf Stol
dateert de Grebbedijk tussen 1165 en
1201, enkele decennia voordat graaf Otto
II van Gelre Nieuw Wageningen stichtte.
Wie hadden belang bij de aanleg van de
Grebbedijk? De graaf van Gelre wellicht?
Moet de aanleg van de dijk geïnterpreteerd
worden als de eerste voorbereidingen voor
een alhier te stichten stad? Het lijkt nog ver
weg. Of waren er andere redenen? Wie
kunnen er nog meer belang bij hebben
gehad? Utrecht misschien, het gebied dat
ook regelmatig natte voeten kreeg als
gevolg van hoge Rijnwaterstanden? De
slaperdijk bij Veenendaal werd immers pas
midden 17de eeuw aangelegd. Of waren het
de Wageningse boeren, samen met de
bisschop, die hiermee hun kans schoon
zagen om steeds meer landbouwgrond in
bezit te krijgen en te exploiteren?
Waarom stichtte de graaf van Gelre uitge
rekend op de plaats, waar nu nog steeds
onze binnenstad ligt, Nieuw Wageningen?
Waren dat alleen strategische overwegin
gen? Of speelden andere zaken ook een
rol? De nieuwe stad werd immers ontwik
keld op een nat zompig stuk land. In de
huidige binnenstad zijn nog nooit sporen
van bewoning of gebruikerssporen aange
troffen van voor 1200 na Chr. Met name
het gebied ten zuiden van de Hoogstraat
is bedekt met een dik pakket rivierklei. Een
bewijs dat ook dit gebied meerdere keren

onder water moet hebben gestaan.
Getuigden de Wageningse boeren, door
Palmboom aangeduid als het lokale kader,
toen ook al van een zekere boerenslimheid
door dit verzopen stuk land door de eeu
wen heen links te hebben laten liggen? Zag
de graaf in dat de spoeling alhier dun aan
het worden was, veroorzaakt door de
expansiedrift van het lokale kader, deels
met invloeden vanuit Utrecht? Met andere
woorden: had de graaf nog wel een keuze
en moest hij maar knarsetandend genoe
gen nemen met wat er voor hem nog
beschikbaar was om daarop Nieuw Wage
ningen te stichten?
Epiloog
Auteurs hebben met dit artikel een voorzet
willen geven om te onderzoeken of er
voldoende draagvlak kan worden gecreëerd
om antwoorden te krijgen op de in dit artikel
gestelde vragen. De historische vereniging
Oud-Wageningen en het museum De
Casteelse Poort hebben reeds hun mede
werking toegezegd.
Bronnen:
- E.N. Palmboom; Het kapittel van Sint
Jan te Utrecht
- Dr. W. Pleyte; Nederlandsche Oudhe
den van de vroegste tijden tot op Karei
den Grote (onderzoek Westberg door
dr. L.J.F. Janssen 1845 en 1860)
- De Haan (ROB); Archeologisch onder
zoek op de Westberg (2003)
- Internet; Oud-Wageningen; Wageningen/jaartallen
- Internet; Wikipedia (Brakel, Dolder,
Leeuwen en de Peppel)
- Internet; Piet Aben; Het vroegmiddel
eeuwse grafveld van Wageningen
- De Telefoongids KPN Ede Wageningen
Veenendaal 2008/2009
- Archis/vondsten in Wageningen, ver
slagen AWW en AWN, inventarisatie
RAAP/Rooseveltsingel
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DE VERBRANDE MAN EN DE CLIFF
Twee percelen in Wageningen

A. C. Zeven

In een verkoopakte van 10 mei 1773 wordt te Wageningen een perceel land
verkocht. We lezen: Heer & Mr. Jan van der Horst, Borgerm r. en Raad deser
Stad & verclaerde voor f 600:-:- verkocht te hebben aan Heer A.J. Torck,
VryHeer van Rosendaet, Lt. Opperjagermeester des Quartiers van Veluwe
& Vrouwe E.I. de Roode van Heekeren Ehl. een molder tabaxland geleegen
op t Kliff by de Verbrande Man. Oost: de Cleffvan den Bergh, West: Arie van
Setten, Noord; t Gild, en Zuid: de Heer getransporteerde [d.i. Torck].
In de beschrijving komen voor hetzelfde perceel twee spellingen voor t Kliff
en de Cleff. Beide namen betekenen natuurlijk hetzelfde, d.w.z. een steilte.*
Lokatie
Met behulp van de Kadasterkaart uit 1832
hebben wij deze percelen gelokaliseerd. In
het noorden ligt het perceel van 't St Anna
Gild, dat is nr. E279. Het is bouwland,
waarop later de voorgevel van het gebouw
van de LU-afd. Landmeetkunde/Geodesie
is gebouwd. Nu wordt dit gebouw gebruikt
en bewoond dooreen particulier, die het De
Hooghe Stee heeft genoemd. Wanneer wij
van dit gebouw in zuidelijke richting lopen
komen we bij een zeer steile helling, die
waarschijnlijk door zandafgraving is ont
staan. De bovenzijde van deze steile helling
is de Kliff. In de beschrijving staat dat het

verkochte perceel ten oosten van de Kliff
ligt. Dit klopt als we het perceel 295 vanuit
het zuidelijk gelegen deel bekijken (zie
kaart). De noordhelling van de zandafgra
ving is zo steil, dat de helling op de kaart
alleen door een lijn wordt aangegeven.
Ten zuiden liggen de percelen die reeds
eigendom van Torck zijn. Zijn perceel E284
is ook steil, maar voldoende breed om op
de kaart aangegeven te worden. Het is
bedekt met hakhout dat moet voorkomen
dat het zand van de helling spoelt. Bene
den aan de helling, op het niveau van de
Veerweg, lag perceel E294 dat als bouw
land in gebruik was.

Afb, 1. Detail van de kadastrale kaart sectie E, uit 1832. Noord is boven. Herkenbaar
is de rechte weg, nu Gen. Foulkesweg geheten, en rechts de Holleweg, die in het
noorden overgaat in de Diedenweg. Beneden de Veerweg.
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landmeetkunde/
Geodesie/nu
De Hooghe Stee
Gildcland E279
St. Anna
Arie van Setten
bouwland E280

bouwland E295
de K lif of de Cleff
nabij de Verbrande Man
zandafgraving

helling E284
met hakhout
van Torck
bouwland E294
van Torck

Veerweg
uiterwaard

Detail van bovengenoemde kaart met aanduidingen van de besproken percelen.

Afb. 2. Detail van afb. 1

Zandafgraving
Wanneer men deze plek bezoekt dan duidt
alles op een zandafgraving. Een dergelijke
steile helling kan op die plaats niet door
erosie zijn ontstaan. Verder veronderstel
ik dat de noordgrens van perceel E284
(west van de afgraving) doorliep naar de
noordgrens van perceel E297 (oost van de
zandafgraving). Deze grens is de boven
grens van de helling.
Het uit de zandafgraving afkomstige zand
is misschien gebruikt om de Veerweg, de
Veerdam en de wegen door de uiterwaard
te verhogen. Nu de Veerdam doorgraven
wordt zou de opbouwgeschiedenis van
deze dam bestudeerd kunnen worden.
Perceel de Verbrande Man
De aanduiding is dus 'op het Kliff nabij de
Verbrande Man'. Deze perceelsnaam zal
duiden op een akelige gebeurtenis. Moge
lijk komt perceel E297 (bouwland) of A278
(bouwland) in aanmerking. Maar zeker
heid heb ik niet. Men kan zich afvragen hoe
lang na de verbranding deze naam in de
volksmond gebruikt is.

Slot
Vier conclusies 1. Perceel E278 (2480m2)
behoort aan het St. Barbaragilde, dat zijn
Gildehuis in de Kapelstraat (nu nr 9) had.
Perceel E279 (3330m2) was van het St.
Annagilde. Dit kan betekenen dat een
oorspronkelijke eigenaar zijn/haar perceel
(E278 en E279) aan de beide gilden heeft
geschonken, nadat het in twee percelen
was verdeeld; 2. De Hooghe Stee had ook
de Kliff kunnen heten; 3. Het perceel De
Verbrande Man lag nabij de Kliff, maar het
is niet duidelijk welk perceel dat is; 4. De
zandafgraving is ontstaan na de indeling
van de aanpalende percelen.
*Op de Veluwe komt o.m. de aanduiding
santclippen voor in de betekenis van stuifheuvels. Ook Kleef heet naar de aldaar
voorkomende steile helling. H.J. Moer
man. 1956. Nederlandse plaatsnamen.
Leiden. 297p.
Bron: Gemeentearchief Wageningen,
Oud-recht. Archief inv. nr. 198. Afschrif
ten van transporten 1770-1784
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OLYPHANTHANSKEN (2)
Een bezienswaardigheid in Wageningen in 1641

M. Roscam Abbing

Anton Zeven heeft in het vorige nummer een mooie vondst gepubliceerd. De
"heren" (het stadsbestuur van Wageningen) hebben in de periode 16401641 een olifant bekeken en daarvoor werd door de stad Wageningen
twaalf stuivers uitgegeven, zo blijkt uit een staat "Vtgaeff ende ontfancst,
van Stads Inkumsten van den eerste Ooghst 1640 tot den laetsten July
1641". Zeven identificeerde de olifant als Hansken, de olifant die in 1630
in Sri Lanka was geboren en later door heel Europa trok om het publiek met
kunstjes te vermaken. Vermoedelijk heeft Hansken dus tussen begin augus
tus 1640 en eind juli 1641 Wageningen aangedaan, al oppert Zeven de
mogelijkheid dat de heren in Arnhem naar het dier zijn gaan kijken.
Ernst Brinck
Het is aan een collega van de heren van
Wageningen te danken dat we veel meer
weten over dit bijzondere dier. Ernst Brinck
(1582/83-1649), burgemeester van Har
derwijk, hield jarenlang aantekeningen van
olifanten bij, geïnteresseerd als hij was in,
vooral, exotische dieren. Dit cahier, Historia animalium getiteld, wordt bewaard op
het gemeentearchief van Harderwijk. Zijn
aantekeningen over olifanten bleken niet
alleen de sleutel te bieden voor het beant
woorden van de vraag die in de Rembrandt-literatuur vaker gesteld was: is de
door Rembrandt in 1637 getekende olifant
nu wel of niet de beroemde olifant Hans
ken? En het antwoord is: ja!

Afb. 1. Olifant Hansken. krijttekening door
Rembrandt, 1637, Wenen, Albertina.
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Maar de aantekeningen blijken ook nadere
informatie te bieden over waar op welk
moment Hansken was. Onder de vele
notities is er ook een die over Arnhem
handelt. Ik geef deze aantekening in mijn
eigen woorden weer:
Hansken in Arnhem
Als de meester op zijn olifant wilde gaan
zitten, zo boog de olifant zijn ene knie laag
op de aarde, daarop ging de meester dan
staan, als op een voetbank. Die keer dat de
olifant in Arnhem was bood een jonge meid
hem een appel aan en toen hij die appel met
zijn snuit wilde grijpen trad zij uit vrees terug
en durfde hem de appel niet meer te geven.
Een dag of twee daarna kwam dezelfde
vrouw opnieuw naar de olifant kijken. En
toen hij haar zag, zo lichtte hij met grote
behendigheid haar rok op en trok die
over haar hoofd heen, zodat zij zich
diep schaamde.
In Arnhem is het ook voorgevallen dat
een zeker persoon de olifant een kan
brandewijn beloofde als de olifant daar
iets voor terug wilde doen. Maar de
man hield zijn belofte niet. Op een
andere dag, deze zelfde man weer
tegenkomende, zo gaf de olifant hem
een pets met zijn snuit."
Helaas geeft Brinck geen jaartal bij deze
anekdote, maar wel zegt hij dat hij de

olifant zelf zag in Harderwijk in het jaar
1641. Zijn er andere gegevens die nog
meer helderheid kunnen verschaffen over
de route die Hansken aflegde en de plaat
sen die hij aandeed? Met de jaarwisseling
1639-1640 duikt de olifant op in Kopenha
gen. In augustus 1640 is hij (of liever zij,
want het was een vrouwtje) in Bremen.
Hansken in Wageningen
Hoe kwam de olifant van Bremen terug
naar Holland, over land richting Arnhem of
per schip naar Harderwijk? Dat laatste lijkt
het meest waarschijnlijk. De route kan dan
van Harderwijk naar Arnhem en van Arn
hem naar Wageningen hebben gelopen.
Dat laatste ligt voor de hand, want de
volgende ooggetuige is de reizende En
gelsman John Evelyn die het dier op 13
augustus 1641 op de kermis van Rotter
dam signaleert. De olifant zal per schip de
rivier zijn afgezakt, langs Wageningen
richting Rotterdam. Het bezoek aan Wa
geningen heeft dan waarschijnlijk in het
voorjaar of de zomer van 1641 plaats
gevonden. Het levensverhaal van Hans
ken heb ik in 2006 opgetekend in een boek.

De olifant blijkt niet alleen plaatselijke
machthebbers, maar ook landelijke be
roemdheden en geleerden geboeid te
hebben, in Holland en in heel Europa. Het
dier maakte overal grote indruk. Na publi
catie van mijn boek kreeg ik bericht uit
Polen. Daar bleek Hansken in de herfst van
1639 te zijn geweest. Een pastoor noteer
de "Gott gebe, dass diese ungewöhnlichen
Tiere unserm Patriae nichs böses ominiren
mogen".
Op de markt van het plaatsje Trzebiatów
aan de Oostzee, niet ver van Stettin, is nog
altijd een later gerestaureerde wanddeco
ratie te zien die herinnert aan zijn bezoek.
Naast Hansken ligt zijn degen en zijn
begeleider is ook te zien. Schermen met
zijn begeleider was een van de favoriete
kunstjes op het repertoire en getuige de
prularia van de plaatselijke toeristenindus
trie verkoopt Hansken nog steeds.

Afb. 3. Geveldecoratie van een huis op de
markt van Trzebiatów, Polen. Foto: Wojciech Jarzab.

Afb. 2. Ongedateerdreclamebiltjet, Stadsgeschichtliches Museum Leipzig

Exclusief voor de heren
Voorstellingen vonden plaats in een afge
sloten ruimte. In juni 1638 betaalden
toeschouwers in Hamburg vier schilling per
persoon. Verder zijn mij geen toegangs
prijzen bekend. Aan wie de twaalf stuivers
in Wageningen betaald werden, geeft de
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gevonden mededeling niet prijs, maar het
zal de begeleider wel zijn geweest. Een
vergelijkbare vermelding is namelijk be
kend uit de stadsrekeningen van Den
Bosch van 11 juli 1647: "(...) aenden
meester vanden Olifant, voor dat de
heeren vande Regeringhe denselven gesien hebben betaelt V guldens".
Ook in dit geval kregen de bestuurders een
voorstelling van de olifant te zien op kosten
van hun eigen stad. Zij waren degenen die
de meester van de olifant toestemming
moesten verlenen om in hun stad te
mogen optreden.

Afb. 4. Schermen met een degen. Een
kunstje van Hansken op een Delftsblauw
tegeltje. Groningen, Foto, Philip Paalberg.
Sint-Jansmarkt
Valt het grote verschil tussen twaalf stui
vers en vijf gulden nader te verklaren?
Misschien was er een vast tarief en woon
den in Wageningen minder heren dan in
Den Bosch zo'n voorstelling bij. Maar er is
nog een andere verklaring denkbaar.
Wageningen lag toevallig op de route,
terwijl de stad Den Bosch de meester van
de olifant mogelijk heeft overgehaald om
naar hun stad te komen ter gelegenheid
van de Sint-Jansmarkt, die altijd gehouden
werd op 24 juni en de dagen daarna. Er
was dan veel volk en veel vertier voor dat
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volk, met toneelspelers, zangers, poppen
spelers, goochelaars, muzikanten en acro
baten. Zo betaalde de stad diezelfde dag
twintig gulden aan koorddansers. Hoe aan
trekkelijker de jaarmarkt, des te meer
verdiende de stad Den Bosch daaraan. En
dat was kennelijk een investering in attrac
ties waard. In elk geval hadden de heren het
privilege van een exclusieve voorstelling.
Het valt te hopen dat er nog meer gege
vens opduiken over Hanskens wonderlijke
en indrukwekkende verschijning in Europa.
Stadsrekeningen van plaatsen die de oli
fant heeft aangedaan blijken een interes
sante bron voor informatie te zijn, naast
plaatselijk kronieken, correspondentie en
aantekeningen van mensen als burge
meester Brinck. Wie weet wordt ook nog
eens de naam van de onbekende "Mees
ter van de Olifant" achterhaald.
Meer lezen over Hansken
Rembrandts olifant Het verhaal van
Hansken. Amsterdam 2006. 60 blad
zijden, rijk geïllustreerd met kleurenaf
beeldingen. Gebonden uitgave
In het Engelse uitgegeven: Rembrandt's
Elephant. The Story o f Hansken.
Zie blz. 58 in dit blad: de lezersactie.

Afb. 5. Boek van de auteur

JOHANNES DE RAEY (1622-1702)
Een onbekende bekende Wageninger

P.M. Kernkamp

Een tijdje geleden, bij het doornemen van een stapeltje huwelijkse voor
waarden in het oud rechterlijk archief van Wageningen, viel mijn oog op het
huwelijkscontract tussen "Mr. Pieter Nuijts", advocaat voor het Hof van
Holland, en "Juffr. Sara de Raei". Het was in 1692 in Amsterdam opgesteld.
Op zich niets opmerkelijks, zo n stuk papier met huwelijkse voorwaarden,
hoewel je Amsterdamse huwelijkscontracten niet direct in Wageningen
verwacht. Maar wat wél opviel, was de rijkdom van het aanstaande bruids
paar. Het was gebruikelijk dat bruidegom en bruid enig vermogen inbrach
ten bij het huwelijk en dat werd dan met name genoemd in het huwelijkscon
tract. In dit geval nam de bruidegom 2.500 gulden mee, in die tijd een
aanzienlijk bedrag. Je kon daar een huis voor kopen. Tot mijn verbijstering
kwam de bruid echter met maar liefst 29.300 gulden aandragen. *■
)
Dat wekte mijn belangstelling. Want welke vader heeft voldoende geld om
zijn dochter een dergelijke bruidsschat mee te geven? In de akte staat zijn
naam: "Johannes de Raei, prof. philosophiae". Wie was die man en wat had
het echtpaar Nuijts - de Raei met Wageningen te maken? Een kleine
zoektocht op internet (waar zouden we zijn zonder het net?) leidde mij naar
de ontdekking van een verdienstelijke Wageninger: Professor Dr. Johan
nes de Raey, een in zijn eigen tijd internationaal bekende filosoof, die nu
vrijwel geheel vergeten is. Daarom hierbij een kleine poging om hem aan de
vergetelheid te ontrukken.
Wageningen
Johannes de Raey werd rond 1622 in
Wageningen geboren, als zoon van Jan
Jansz van Ray en Hendersken van Len
nep. Hij had een broer Abraham, die een
jaar jonger was. Beiden studeerden in
Leiden. De naam ''De Raey" is een chique
re (want Latijnse of Franse) versie van
"Van Raey". Johannes en Abraham heb
ben die naam misschien aangenomen
toen zij gingen studeren. Immers, aan de
universiteit was de voertaal Latijn. Interes
sant is dat zowel vader Jan als zoon
Johannes met leden van de familie Van
Lennep trouwden. Johannes' echtgenote
Cunera van Lennep was een tantezegger
van zijn moeder Hendersken van Lennep
en dus zijn volle nicht.

huis aan de zuidzijde van de Hoogstraat,
op de westelijke hoek van de Kerkstraat.
(Zie afb. 1.)

Johannes' vader Jan Jansz (zonder de
toevoeging Van Ray) kocht eind 1617 een

Die Kerkstraat lag pal ten noorden van de
kerk; dat deel van de Hoogstraat is in 1940

Afb. 1. Het geboortehuis van Johannes de
Raey aan de Hoogstraat, op de hoek met
de Kerkstraat (detail van de kaart van
Geelkereken, ca. 1650).
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helaas verdwenen en nu een deel van de
Markt. De akte zegt dat Anna Henricksen
"die rechte drie delen"van het huis (ver
moedelijk een derde deel) verkoopt aan
haar "neve" Jan Janssen. Maar er is ook
sprake van een twaalfde deel dat haar
neef Stephen toebehoort. Dat wijst erop
dat het huis al langer in de familie was en
kennelijk onder drie erfgenamen opge
deeld.

Afb. 2. Johannes de Raey
Jan Jansz van Ray was waarschijnlijk bak
ker en in het huis bevond zich mogelijk een
bakoven. Jan Jansz van Ray is vóór 1647
overleden, want in dat jaar werd Henricksken Lennip genoemd als eigenaresse van
het pand; althans ene "Adam den backer"
werd toen in de belasting aangeslagen voor
"Henricksken Lennips huijsken". De wedu
we Van Ray / De Raey had misschien het
hele pand verhuurd, of mogelijk slechts een
bijgebouw (het "huijsken"). In 1650 stond
het gebouw op naam van "Henrickscken
van Lennep de backster". Hendersken
overleed op 19 oktober 1668, waarna
Abraham en Johannes de Raey het pand op
3 maart 1669 verkochten.
Utrecht
Johannes de Raey begon zijn universitaire
opleiding in Utrecht. In de domstad liep hij
college bij Henricus Regius (1598-1679),
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hoogleraar medicijnen en botanie. Regius
was bovendien zeer geïnteresseerd in de
filosofie; hij was de eerste Nederlandse
volgeling van de Franse wijsgeer René
Descartes (1596-1650), die van 1634 tot
1636 in Utrecht woonde. In 1641 was
Johannes de Raey de belangrijkste spreker
bij enkele disputen 2) die Regius had geor
ganiseerd. In het Latijn! Eén week vóór het
laatste dispuut in december 1641 had
Regius trouwens ook al een ander dispuut
georganiseerd. Regius' standpunt daarin
was dat samengaan van lichaam en ziel
toeval zijn en niet voorbestemd of noodza
kelijk zoals de kerk leerde. De kerk zei dat
voor het bereiken van het paradijs, behalve
de geest, ook het lichaam nodig is. Maar
volgens Regius kwam alleen de geest in het
hiernamaals. Dat bracht hem niet alleen in
conflict met de kerk, maar ook daadwerke
lijk met aanwezigen tijdens dat dispuut in
december 1641. De bijeenkomst werd al
snel ontsierd door boegeroep en gefluit en
ontaardde vervolgens in een handgemeen.
Wie weet was Johannes de Raey daarbij
aanwezig, de kans is zelfs groot en dan zal
het ongetwijfeld indruk op hem hebben
gemaakt.
Het is tijd om hier ook iets te zeggen over
René Descartes (1596-1650): in 1637 was
zijn belangrijkste werk, "Discours de la
méthode", in Leiden uitgegeven. Daarin
zette hij de gehele wereld van de filosofie op
zijn kop. Die was namelijk al eeuwen lang
gebaseerd op de ideeën van Aristoteles, die
leefde van 384 v. Chr. tot 322 v. Chr. Eén
van de uitgangspunten van Aristoteles was
dat alles watje zag, hoorde, ook precies dat
was wat je zag en hoorde en dus een
gegeven was. Descartes ging juist van het
omgekeerde uit. Je kunt wel iets zien, maar
zie je ook werkelijk dat wat er is? Wat
Descartes zei, was niet minder dan een
complete revolutie binnen de filosofie. Hij
introduceerde de twijfel in het filosofische
denken. Van hem is de zin "ik denk, dus ik

besta". Zijn denkbeelden brachten hem op
gespannen voet met vele (traditionele)
geleerden én het establishment van zijn
tijd. Zelfs in het tolerante Holland. Het is
fascinerend hoe Descartes de eerste was
die die twijfel als grondslag voor filosofie
aannam. Voor ons hedendaagse mensen
is het kunnen twijfelen, het ter discussie
stellen van iets, immers de basis van het
"filosoferen", maar toen was het volstrekt
nieuw.
De Utrechtse hoogleraar Regius was het
niet altijd eens met Descartes, maar hij was
in grote lijnen toch beslist een cartesiaan
(zoals aanhangers van de leer van Descar
tes heten). Hij kende Descartes persoonlijk
sinds 1638, was zijn grote vriend en werd
ook door hem geadviseerd in de geschillen
die hij met de universiteit en de kerk had.
Dat bracht Descartes zelf ook direct in
conflict met de rector van de Utrechtse
universiteit: de calvinistische GisbertusVoetius (1589-1676). Over en weer maakten
die twee elkaar uit voor alles wat mooi en
vooral lelijk was. Het gevolg van alle ruzies
was dat het onderricht in de cartesiaanse
filosofische ideeën in Utrecht werd verbo
den.
Voor Johannes de Raey waren het mooie
tijden om studenttezijn. Hij was jong, goed
opgeleid en uit de aard der zaak vatbaar
voor nieuwe ideeën. Het feit dat zijn hoog
leraar Regius een goede vriend van Descar
tes was, en dat bovendien René Descartes
zelf in Utrecht had gewoond, maken het
bijkans onmogelijk voor De Raey om niet
een echte cartesiaan te worden. Hij heeft
Descartes zelf ook ontmoet
Leiden
De ideeën van René Descartes waren
ondertussen niet alleen in Utrecht bekend
en leidden niet alleen daar tot problemen.
Toen Johannes de Raey op 6 oktober 1643
als 21-jarige werd ingeschreven als student
medicijnen aan de Leidse academie, waren

ook daar al ruzies over de cartesiaanse
ideeën ontstaan. Wie meent dat zeventiende-eeuwse universiteiten stille oases van
voorname geleerdheid waren, vergist zich
stevig.
De Raey promoveerde op 16 juli 1647 tot
doctor in de medicijnen. Het is een aardig
detail dat zijn bul mede is ondertekend door
de pro-rector Jacobus Triglandius, die fel
tegen Descartes was.

oJti
Afb. 3. Johannes de Raey was in Leiden lid van
een Gelders-Overijsselse studenten-vereniging.
De verenging had een wapenboek, waarin de
wapens van alle leden werden getekend. Dit is
het wapen De Raey. (collectie en foto Universiteits-bibliotheek Leiden).
Een dag eerder was Johannes trouwens
benoemd tot "magister artius", zeg maar
tot doctorandus in de letteren, waaronder
we in zijn geval de filosofie mogen verstaan,
of zoals het tegenwoordig heet "master of
arts". En alhoewel dat Engels is, is het wel
een exacte vertaling van de oude Latijnse
term. Meester der kunsten.
Dat Johannes de Raey onder alle genoem
de omstandigheden al vroeg interesse voor
de ideeën van Descartes ontwikkelde, is
natuurlijk niet meer dan logisch. Bij een
academisch dispuut op 23 december 1647
raakte hij als verse doctor bijna slaags met
de theologie-professor Adam Stuart (15911654), die in een afgeladen collegezaal de
stelling liet verdedigen dat sommige nieuwe-
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re filosofen beweren dat aan het bestaan
van God kan worden getwijfeld. Hij liet daarbij
geen namen noemen. De Raey was onder
de toehoorders en vroeg wie die filosofen
dan wel waren. Stuart antwoordde dat het
niet om de mensen ging, maar om hun
ideeën en dat de curatoren van de academie
het noemen van namen hadden verboden
en dat bovendien iedereen wel begreep wie
er bedoeld werd. Waarop De Raey snedig
vroeg of diezelfde curatoren ook niet het
bespreken van die ideeën hadden verbo
den? Waarop professor Stuart zijn eigen graf
dolf door De Raey toe te bijten: "Zwijg, ik wil
je niet horen!". De rest van het dispuut ging
in groot tumult verloren.
Vanaf 1651 mocht Johannes de Raey
college geven en twee jaar later benoemde
de Leidse academie hem tot buitengewoon
hoogleraar filosofie. Hij was toen 31 jaar.
Van 1658 tot 1659 gaf hij ook medische
colleges (hij was immers doctor in de
medicijnen), maar dat leverde protesten
op. De Raey zou zich meer om filosofische
inzichten bekommeren dan om medische
kennis. Daarom ontnam het universiteits
bestuur hem die colleges, maar benoemde
hem in 1661 wel tot gewoon hoogleraar in
de filosofie en gaf hem een hoger salaris.
De Raey werd ondanks alle belemmeringen
en ruzies de grootste verkondiger van het
cartesiaanse gedachtengoed, tot over de
landsgrenzen. Descartes zelf omschreef
De Raey als de beste docent van zijn
filosofie en de Duitse filosoof G.W. Leibniz
(1646-1716) schreef dat hij sterk was
beïnvloed door De Raeys geschriften. Het
belangrijkste werk van De Raey was "Clavis
philosophiae naturalis, seu introductio ad
contemplationem naturae Aristotelico-Cartesiana"{Leiden, 1654). In dit werk legde
De Raey zijn visie op Aristoteles en Descar
tes uit. De betekenis van Johannes de Raey
voor de filosofie ligt deels in dit boek, waarin
hij een soort overgang weet te bewerkstel
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ligen tussen de oude filosofie volgens Aris
toteles en de nieuwe inzichten van Descar
tes. Hij had het boek opgedragen aan de
senaat van de Leidse academie, die hem
daarvoor een premie van honderd gulden
toezegde. Maar omdat De Raey in de
ondertitel van zijn boek de naam van
Descartes noemde, kreeg hij slechts de
helft van dat bedrag.
Amsterdam
Ondanks al het geruzie was de Leidse
academie, de oudste in de noordelijke
Nederlanden, de meest in aanzien zijnde.
De belangrijkste stad echter was de rijke
koopmansstad Amsterdam, die ondertus
sen zijn eigen academie had opgericht: het
Athenaeum Illustre.3) Midden jaren zestig
van de zeventiende eeuw deed het stads
bestuur van Amsterdam pogingen zijn aca
demie meer aanzien te geven. Daarvoor
werd 9000 gulden per jaar extra beschik
baar gesteld om professoren van elders
binnen te halen.
Johannes de Raey had zich inmiddels in
Leiden en ver daarbuiten een zo goede
naam verworven, dat de Amsterdamse
magistraat hem in 1668 als boegbeeld naar
het Athenaeum Illustre haalde. Johannes'
salaris als hoogleraar filosofie aldaar be
droeg 3000 gulden per jaar, waarmee hij de
best betaalde Amsterdamse professor van
dat moment werd.
Kennelijk bevond De Raey zich in Amster
dam in rustiger vaarwater, want over zijn
verdere bezigheden heb ik minder kunnen
achterhalen dan over zijn Leidse tijd. Hij gaf
in Amsterdam naast zijn gewone werk ook
colleges natuurkunde. Verder was hij als
gepromoveerd medicus ook nog praktise
rend arts, met een bijzondere interesse in
de anatomie. In Amsterdam was hij lid van
de informele kring "Collegium privatum
Amstelodamense", waarvan de leden (waar
onder mensen als Jan Swammerdam en
Gerard Blasius) zich bezig hielden met het

vergelijkend anatomisch onderzoek van
mens en dier. Al met al zal het onze
Johannes de Raey goed vergaan zijn.
Hij overleed uiteindelijk op 30 november
1702 te Amsterdam, op tachtigjarige leef
tijd.
Voetnoten
1) Op de website van het IISG kun je berekenen
wat de koopkracht van de gulden in het verleden
was, vergeleken met de euro van 2008 (http://
www.iisg.nl/hpw/calculate.php). Volgensdie site
kun je de koopkracht van de gulden uit 1692
vergelijken met die van € 20,57 in 2008. Dat wil
dus zeggen dat Sara vandaag de dag een-kapitaal van € 273.491,50 zou hebben ingebracht.
Geen slechte vangst!
2) Bij zo'n dispuut verdedigde iemand een van
tevoren bekendgemaakte stelling en het publiek
kon dan met de spreker in discussie gaan. In de
zeventiende eeuw was dat een van de manieren
waarop aan universiteiten les werd gegeven. Het
ging dan nietalleen om de behandelde stof, maar
ook om het kunnen spreken in het openbaar, de

zogenaamde welsprekendheid.
3) HetAthenaeum Illuster was de voorloper van
de huidige Universiteit van Amsterdam.
Gebruikte bronnen:
Literatuur
- Peter Jan Knegtmans: Professoren van de stad.
Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van
Amsterdam 1632-1960. 2007.
- Henri A. Krop, J.A. van Ruler, Arie Johan
Vanderjagt: Zeer kundige professoren. 1997.
- H.S. van Lennep: Genealogie van de familie
Van Lennep. 2007.
- Willem Otterspeer: Groepsportret met dame,
dl. 1: Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse
universiteit 1575-1672, 2000.
- Richard Watson: Cogito ergo sum. The life of
René Descartes. 2007.
- Anton C. Zeven: Wie woonden waarin Wageningen?
Archieven Wageningen
* Oud Archief
* Oud Rechterlijk Archief
* DTB-registers

UITHETWAGENINGSGEMEENTE-ARCHIEF
Oude documenten vertellen de ge
schiedenis van Wageningen.
Met deel 34 wil ik weer uw aandacht
op uw gemeente-archief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen
de gevarieerdheid van ons 'Wageningse geheugen'.
LOTERIJ
Op 4 oktober 1726 werd in Wageningen een
loterij gehouden. De grote prijswinnaar met
de kanjerprijs van f8000 was de in Amster
dam wonende David Houtman.
Op 11 maart 1726 werd met hem een
overeenkomst aangegaan. Hij zal het geld
lenen aan de armen van de stad tegen een
rente van 4%. Maar hij heeft wel wat geld
nodig, want niet alleen dat hij schulden
heeft, hij wil ook familie in Amsterdam laten
profiteren. Zo gaat er f 10 af voor de huur
van een zolder in de Barend Steegh en zijn

A.C. Zeven

moetien (tante) Aaltjen van Rijn op de
Fluwele Borghwal aan de Stoofsteeg int
Musykboek krijgt f 16 als verschoten geld.
Zijn broer Jacob Houtman, die in een kelder
in de Grote Kattenborgstraat op de hoek
van de Eerste Dwar[s]straat woont krijgt 2
gulden en 17 stuijvers en f 13 gaat naar
Davids stiefmoeder Rijntje Houtman die
buijte Haarlem opt Crajenest woont.
N.B. Het huis dat tante Aaltjen van Rijn
bewoont heet Int Musykboek. Er zal een
gevelsteen of een uithangbord geweest zijn
met een boek waarop muzieknoten ston
den afgebeeld. Stiefmoeder Rijntje Hout
man woont buiten de muren van Haarlem
in een huis geheten het Crajenest. Broer
Jacob kan misschien met het geld wat beter
wonen. Ten opzichte van tante Aaltjen en
stiefmoeder Rijntje krijgt hij niet veel.
Hoe het geld is afgelost weet ik niet. Dat zal
misschien in een ander archiefstuk staan.
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De naam van het archief-inventarisnummer is in de loop der tijd verloren gegaan.

de fundamenten van het Tolhuis van
Wageningen is gebouwd.*

HOF VAN GELDERLAND
Op 4 mei 1784 wordt voor de Magistraat
van Wageningen door Gijsberta van Eek,
weduwe vanJ:C: van Laaren haar momber
Mr. Peel Beek aan Aart Rutgers verkocht
voor vyf Duyzend vier hondert rn rrn rn
vyftig [5451] guldens in vaste en eeuwige
Erfkoop Een Huys, Twee Schueren, Hof,
Uyterwaartie en Erf van ouds genaamd Hof
van Gelderland staande en gelegen aan en
op den Dyck buyten Wageningen by de
Stadsbuyte have.
Het perceel wordt begrensd: ten Oosten
door Dirk van Ommeren, ten Westen door
de weg naar de Wolfswaarden, ten Zuiden
de Strang en ten Noorden de Gemeene weg.

Bron:
Oud-recht. Archief inv. nr. 98. Afschriften van
transporten 1770-1784.
*Momenteel kan ik niet terugvinden in welk
geschrift ik deze bewering doe en staaf. Excuus.

de Gemeene
weg
Weg naar de
Wolfswaard

Hof van
Gelderland

Dirk van
Ommeren

de Strang
De Gemeene Weg is de Grebbedijk, de weg
naar de Wolfswaarden heet nu Pabstendam. De Strang is de oude bedding van de
Rijn en ten Oosten van het verkochte
perceel ligt een perceel uiterwaard, dat
eigendom is van Dirk van Ommeren. De
oude bedding liep oorspronkelijk door in wat
nu het Havenkanaal is. Door de aanleg van
de Pabstendam werd de aloude bedding in
tweeën geknipt. De herberg bestond in
1784 uit een hoofdhuis, twee schuren, een
tuin, een klein perceel uiterwaard en een erf.
Wanneer men nu ter plekke gaat kijken,
dan ligt dit terrein duidelijk hoger dan de
achterliggende uiterwaard. Dit kan veroor
zaakt zijn door verhoging van het terrein,
afgraving van de uiterwaard of beide. Een
opgraving van dit terrein kan zeer interes
sant zijn, omdat ik denk dat de herberg op
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POORTIER VAN DE NUDEPOORT EN
DOODBIDDER
In een brief uit Amsterdam gedateerd 9
september 1748 laat Prince dorange &
Nassau weten dat de Magistraat zelf mag
beslissen hoe de vacatures van de Portier
van de Nudepoort, en een doodbidder off
aanspreekersplaetsen ingevuld worden.
Het lijkt wat merkwaardig dat de stadhouder
van o.m. Gelderland zich bemoeit met
dergelijke vacatures, nietalleen in Wagenin
gen, maar ook elders. De reden was dat hij
toentertijd het recht had gekregen personen
naar zijn smaak als overheidsfunctionaris
sen te benoemen. De functies van poortier
en doodbidder waren kennelijk te onbelang
rijk. Toch moest hij er een brief aan wijden
om van zijn recht afstand te doen.
Hieronder de handtekening van de prins. Hij
was Willem IV, die in 1722 stadhouder van
Gelderland was geworden. Dankzij een
volksbeweging was hij in 1747 erfelijk stad
houder geworden. De krabbel aan het eind
van zijn handtekening zal een vervalsing
moeilijker hebben gemaakt

Bron:
Oud-archief 137. BriefvanZ.D.H. aan de magis
traat, 1748.

KURTLEVI EN RIES JANSEN
Een vervolgde, die een vervolger aan de gerechtigheid overgaf

A.G. Steenbergen

Soms gebeurt er in werkelijkheid meer dan de verbeelding zou aandurven.
Een berucht SD-er werd na de Tweede Wereldoorlog gearresteerd door een
joodse Nederlander, die aan de vervolging had weten te ontkomen. Het
voorval had plaats op de Zuidwest-Veluwe in 1945.
In De Gelderlander van zaterdag 14 februari
2009 stond een artikel: "Engelen dragen de
ter dood veroordeelde in het paradijs". De
titel alleen al nodigde uit tot lezen... Het artikel
handelde over de ter dood veroordeelde
oorlogsmisdadiger Ries Jansen, die op 11
februari 1949 op de Galgenberg in Arnhem
was geëxecuteerd. Ries (Marinus) Jansen
werd geboren in Doorn op 14 juli 1910.1) Hij
zou in de jaren 1940-1945 een beruchtfiguur
worden. Hij werd genoemd "de moordenaar
van de Wormshoef". Dit hotel in Lunteren
was het SD-hoofdkwartier. "Onmenselijk
optreden tegen zijn weerloze slachtoffers"
en "uitzonderlijke wreedheid", zo werd zijn
gedrag tijdens zijn proces getypeerd en het
is hem zwaar aangerekend.

Wageningen en Renkum, door leden van
groep 8 van de Wageningse BS alsnog
gepakt en vervolgens weer in zijn cel in de
Wormshoef opgesloten. 2).
Een van de leden van groep 8 van de
Wageningse BS was Kurt Levi. We weten dit
uit een brief, gedateerd 22 mei 1945,
verzonden door de districtscommandant
Ede van de BS aan de Wageningse com
mandant W. Ritman, die in sociëteit Ceres
aan de Rijksstraatweg zijn hoofdkwartier
had. Hier volgt de tekst van de brief:
3« H tn n o n l. 3ïrlJ4Jtf*c5it>»f
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De opsporing van Ries Jansen
De in augustus 1944 ontstane Binnenlandse
Strijdkrachten (BS), die zeer actief waren in
het opsporen van "foute Nederlanders",
kregen de SD-er Ries Jansen begin mei 1945
te pakken. Hij werd in een cel in de Worms
hoef opgesloten. Helaas, op de avond van
17 mei 1945 zag de beruchte SD-er kans te
ontsnappen. Hij wist de wachtposten van de
BS te passeren en ging naar Ede, waar een
broer van hem woonde. Deze liet hem aan
de deur staan maar hij deed nog meer. Hij
waarschuwde meteen de plaatselijke com
mandant van de BS. Bij het huis van de exlandwachter Rommers aan de Lunterseweg
kwam de overvalploeg van de BS de vluch
teling op het spoor. Er volgde een vuurge
vecht, maar Jansen wist in het donker te
ontkomen. Twee dagen later werd hij in de
omgeving van hotel Nol in 't Bosch, tussen
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Afb. 1. Verzoeke NBS-lid Levi(son) bij dagorder
te vermelden voor zijn optreden welke ertoe
leidde dat de beruchte SD-man Jansen Ries
welke was ontsnapt, wederom in onze handen
viel. Levi(son) heeft met deze daad de naam
van de N.B.S. in eere hersteld en het doet mij
een buitengewoon genoegen dat de aanhou
ding van Jansen door een N.B.S.-er geschiedde
De districtscommandant Boeree
In de brief is'son'bij Levison doorgehaald.
Onder de getypte tekst staat "Ter lezing
aan groep Espelo en Levi". 3)
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Wie was Kurt Levi?
Hij werd geboren op 29 december 1917 in
Schlangen/Lippe (Duitsland). In verband
met zijn ambities voor Palestina kwam hij
in 1939 naar Zelhem. Hij volgde een stage
op het landbouwbedrijf van de familie
Maalderink in Keijenborg om t.z.t. naar
Palestina te kunnen emigreren. Doordat
de Duitsers de emigratie naar Palestina
stopzetten, kon Kurt niet weg. Hij bleef als
knecht bij deze familie werken totdat ook
hij zich in januari 1941 moest laten regis
treren. Aanvankelijk was hij ondergedoken
bij de familie Maalderink, doch zij werd een
paar keer verraden, maar het ging goed
doordat ze door de Ondergrondse tijdig
was gewaarschuwd. In 1943 verliet Kurt
met zijn vriendin Sofie Aussen Zelhem en
de Achterhoek om onder te duiken in de
omgeving van Wageningen en wel aan de
Randwijkse zijde van het Lexkesveer, niet
in het Grote Veerhuis, doch in de dienstwo
ning van het veer, zonder bescherming
van bomen (Zie afb. 2). Hun schuilnamen
waren Jan Zwart en Zus. Er was nog een
onderduiker, die Nico heette. Ze waren
opgenomen in het gezin van veerknecht
Lau Spijker.

vader Spijker 's nachts, wanneer de maan
niet scheen, in de Rijn zwemmen. In
september 1944 'verdween' (evacueerde)
Kurt Levi naar Ede. In 1945 woonde hij op
Parkweg 14. Sofie trok met de familie Spijker
naar Herveld.
Over zijn lidmaatschap van de BS in Wage
ningen schreven we al. 4) De BS werd in
augustus 1945 ontbonden. Alle leden kre
gen een gedrukte brief van prins Bernhard.
Maar voor dat tijdstip waren al verschillende
leden uit de BS verdwenen, zoals Kurt Levi
en anderen, die zich hadden aangemeld als
oorlogsvrijwilliger voor de bevrijding van
Nederlands-Indië.
Afb. 3

Afb. 2.

1) Zijn vader kwam uit Rijsenburg, zijn moeder was
een Wageningse. Ries had twee broers.
2) Vincent Lagerwij en Gert Plekkinga, Ede 19401945 (BDU; Barneveld 1990) blz. 262.
3) Het origineel van de brief is in het bezit van mevr.
C. Bosman-Levi, Halle.
4) Zie o.a. A.G. Steenbergen, 'Wie was K. Levi?',
Óud-Wagenlngen 30 (2002) 3: 57 en http://
www.oudzelhem.nl/ooriog/joodse-gemeenschap/
omschrijving_historie.htm

Bij zijn terugkeer uit
Indië trouwde hij in
Zelhem op 29 juni
1948 met zijn Sofie.
Twee kinderen kre
gen ze: Carry en Mar
griet. Kurt nam de
slagerszaak van zijn
schoonvader over.
Kurt (Zie afb. 3) was
een sociaal zeer be
wogen man. Mede door zijn grote inzet
adopteerde de gemeente Zelhem de kib
boets Nechemja in Israël. Kurt Levi over
leed in een ziekenhuis in Amsterdam op 31
maart 1982. Hij ligt begraven op de Joodse
begraafplaats te Doetinchem, graf nr. 24.
Zijn vrouw Sofie overleed te Zelhem op 8
augustus 1991.
Noten:

Uiteen niet gedateerd verslag, geschreven
door de dochter Hennie Spijker aan Mar
griet, een dochter van Kurt en Sofie in
Zelhem, blijkt dat Kurt bij een boer werkte.
Hennie kon het goed vinden metZus/Sofie.
Bij warm weer gingen de onderduikers met
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HET RAD VAN WAGENINGEN
J. Everdij

Gedicht van R.H. Graadt Jonckers

In de Geldersche Volksalmanak van 1862 vond ik op pagina 139 een gedicht
van Roelof Hendriks Graadt Jonckers. Hij werd 17 september 1905 in
Heteren geboren en overleed 10 december 1866 in Huissen. Vanaf 8
augustus 1830 was hij predikant in deze stad. Hij schreef meer gedichten,
vooral over Nijmegen en de Veluwe. Ook vertaalde hij wel verhalen,
waarna hij deze in dichtmaat overzette, zoals het Italiaanse heldendicht
Verlost Jeruzalem van Torquato Tasso, bestaande uit twintig gezangen.
Onderstaand gedicht gaat over het wiel dat in het wapen van Wageningen
is afgebeeld. Het rijmschema is aacbbc, hetgeen weinig voorkomt.
Let op hoe de Wageningers vermanend worden toegesproken (o.a. Laat u
geen rad voor de ogen draaien!)
Het rad van Wageningen
1
Wat wiel ooit uit zijn naven spatt',
Ik zing van 't Wageningse rad,
Dat eeuwen kon verduren:
Met zware spaken, velg en band,
Met stof van 't fijnste goud omrand,
En sterk als vestingmuren.

5
O Wageningen! Welk een schat
Krijgt ge in den voortgang van uw rad.
Laat het nooit ijdel snellen!
En 't leere ons nooit, hoezeer gij jaagt
Naar zelver, daar 't u niet behaagt
Uw vingers blaauw te tellen.

2
Doch oude muren slecht men plat;
Geen poort beschut nu meer de stad,
Wat insloot gaat men sloopen:
En niet meer door een wal omschanst,
Staat, heerlijk door natuur omkranst,
Ook Wageningen open.

Uw schild zij geen Fortuna's rad,
Dat steeds, wie 't opgeheven had,
Deed kant'len naar beneden:
Zorgt slechts, als 't rustloos ommezwaait,
Dat men 't u niet voor de oogen draait,
Waar gij vooruit wilt treden.

3
Zie, 't oude Wageningsche rad
Is ons een beeld'nis, hoe de stad
Haar welvaart na blijft streven:
Ging ze in 't begin niet veel vooruit,
Zij wordt zoo min als 't rad gestuit,
Langs effen baan gedreven.

7
Geen kringloop als een molenrad
Vertoone ons 't evenbeeld der stad.
De tijd late af van schennis:
Uw rad neme ook geen dolle vaart,
Maar doe vaak merken hoe bedaard
Gij wijsheid zoekt en kennis!

4
De poort valt, die zijn vorm omvat,
Doch nieuwe krachten heeft ons rad
In 't voortgaan reeds verkregen!
'De gang maakt snel' ^ is zijn devies;
De stad leed nooit aan krachtverlies;
Verdubbeld is haar zegen.

6

(1 Vires acquirit eundo
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RE-ACTIE
Rubriek waarin iezers responderen op artikelen o f belevenissen
LEXKESVEER (0-W 37-1 blz. 17)
Met veel belangstelling heb ik het artikel
'Lexkesveer'van Anton Zeven in de vorige
uitgave gelezen.
In het bijzonder trof mij de foto met een
auto op een dichtgevroren Rijn met daar
onder de vraag 'was het inderdaad 1954 7
Mijn antwoord daarop is volmondig "ja".
Om dit stellige antwoord wat toe te lichten
het volgende:
De winter 1953 - 1954 was mijn eerste
winter in deze regio. Het gezin waarvan ik
toen nog deel uitmaakte was in oktober
1953 neergestreken in Wageningen.
In die bewuste winter liep ik stage bij een
bouwbedrijf als onderdeel van mijn bouwkunde-opleiding. In die situatie hadden wij
dus 'van alles' met vorst en winter te
maken.
De winter was heel streng maar ook erg
kort; laatste week januari en eerste twee
van februari. De inval van de vorst was in
de nacht van vrijdag op zaterdag.
De zaterdag ochtend werd er op de bouw
nog wel het een en ander gedaan; de
werkweek was voor 1961 nog vijf en een
halve dag.
De maandag na het weekend ging na drie
nachten strenge vorst alles volledig 'plat'.
De echte vorstperiode duurde eigenlijk
maar twee weken; daarna werd het wat
kwakkelen met ook nog wat sneeuw.
Omdat de vorst zo hevig was geweest
duurde'de dooi'ook nogal lang zodat'in de
bouw’ ook na het begin daarvan nog een
hele week niet kon worden gewerkt.
Terzijde nog dit: ook de Waal bij het oude
veer Druten - Doodewaard heb ik 'dicht'
gezien; daarop echter geen auto's maar
wel enkele waaghalzen.
Bas Leeuwenburgh
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DE PUTJES IN HET EMMAPARK (5)
In 1649 was er voor de eerste keer een
paardenmarkt in Wageningen. De stad kreeg
octrooi om twee markten per jaar te houden:
in het voorjaar op de woensdag en donder
dag 14 dagen voor de vasten, in het'najaar'
mocht dit op de derde en vierde augustus.
Tijdens de markten was er kermis, zodat het
mensen uit de wijde omgeving trok, van
Achterberg tot de hele Betuwe. Samen met
ander vee werden er wel duizend dieren
verhandeld. Op de markt werden de dieren
gekeurd en hieraan waren prijzen verbon
den . Om dit te financieren werd er een grote
loterij georganiseerd.
Vóór die tijd werd de paardenmarkt gehou
den in de Nudestraat. En daarvoor hield
men het evenement op het Dammetje,
dat vroeger dan ook Paardenmarkt heette
en nu onderdeel is van de Stadsbrink.
In 1949 vierde Wageningen nog het 300jarig bestaan van de paardenmarkten,
maar in 1970 werden ze opgeheven we
gens te geringe belangstelling.

HetEmmapark, gezien vanaf de Niemeijerstraatin de richting van de Hoofdstraat. De
strook klinkers ligthieraan de oostzijde van
de weg. De foto is gemaakt vlak voordat de
paardenmarkt werd opgeheven. Let op de
palen die hier in de putjes zijn geplaatst. In
het museum is nog zo'n paal aanwezig.
Red.

VARIA-INFO
Allerlei binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
JAARVERSLAG 2008 RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
Rondleidingen Wageningen wordt gedragen door enerzijds de Historische Vereniging
Oud-Wageningen en anderzijds door de Stichting Gilde Wageningen.
Rondleidingen
In 2008 hebben in totaal 1977 personen
deelgenomen aan een wandeling of fiets
tocht. De historische stadswandeling, die
zich vrijwel beperkt tot de binnenstad
binnen de gracht, blijft favoriet. Er waren
in totaal 1484 deelnemers, waarvan 330
Engelstalige personen werden rondgeleid.
Aan de Uiterwaardenwandeling namen dit
jaar 140 personen deel.
De wandeling Wageningen in Monte door
het Belmonte Arboretum met een bezoek
aan de ruïnes van een vroeger kerkje en
het familiegraf van de Constant Rebecque
trok dit jaar slechts 75 deelnemers.
Voor de Wandeling Tuin & Architectuur
bestond dit jaar juist meer belangstelling:
203 personen.
Er was weinig belangstelling voor de fiets
tocht Landschap en Landbouw, maar het
aantal deelnemers van 50 was toch 30
meer dan in 2007. Er was een speciale
fietstocht voor 25 Franstalige deelnemers.
Voor de Beeldenfietstocht was dit jaar
geen belangstelling.
De aanvragen voor de groepswandelingen
komen o.a. van WUR (reünies oud-studenten, ouderdagen studenten, buiten
landse cursisten), het bedrijfsleven (be
drijfsuitjes/teambuilding), particulieren (fa
miliefeestjes) en verenigingen (activitei
ten, uitjes).
Gidsen
Er zijn drie nieuwe gidsen opgeleid. Ander
zijds waren door privé omstandigheden vier
gidsen niet meer actief. Er konden 22
vrijwilligers als gids worden ingezet. Meerde
re gidsen hebben hun medewerking ver

leend aan de volgende aktiviteiten: Dag van
de Architectuur, Beelden op de Berg, Open
Monumentendag, Food4You en Torckwandeling.
Andere aktiviteiten en gidsen
Uitleg Herdenkingsraam in de N.H. Kerk
door Roel van der Poel, zodat onze gidsen
ook kunnen worden ingezet om een toe
lichting te geven aan bezoekers.
De Werkgroep nam deel aan de Landelijke
Gidsendag in Haarlem en aan de Landelijke
vergadering coördinatoren stadswandelin
gen in Amsterdam.
Aan de gidsenbijeenkomst in de Wielewaag in mei en in het Hof van Wageningen
in december namen bijna alle gidsen deel.
Er werden voor de gidsen twee excursies
georganiseerd: naar het Forumgebouw
van de WUR en een Stadswandeling voor
gidsen verzorgd door Bart van Aller.
Publicatie en informatie
Ditjaarzijn 2000 informatie-folders'Rondleidingen in en om Wageningen' gedrukt.
Deze folders zijn verspreid over diverse
adressen in en buiten Wageningen, waar
onder: V W , musea, hotels en campings.
De open activiteiten, waarbij een gids klaar
staat en een ieder zich kan aansluiten, zijn
steeds aangekondigd in De Gelderlander,
Stad Wageningen, Veluwepost en de Recreatiekrant.
Acquirit
Het contactorgaan Acquirit verscheen dit
jaar drie maal.
Leo Eppink
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VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
De oproep in ons blad aan de leden om
foto's te mogen scannen heeft de laatste
maanden effect gehad. Er zijn veel foto's
aangeboden. Zo kregen wij, via Rob van
Haarlem van Wageningen Universiteit
Research een aantal foto's van de gebeur
tenissen rond vijf mei 1945, van mevrouw
Grada Jansen plaatjes van de dichtgevro
ren Rijn in 1954 en 1957, van mevrouw
Laurens foto's van de Marine-show met
helikopters in de haven uit 1979, en van
mevrouw Derksen plaatjes van de Veerweg. Van mevrouw van Hijftie ontvingen
wij foto's van twee familieleden van de
gezusters van Diermen die omgekomen
zijn bij het bombardement op de Sahara,
(zie ook het boek Bouwen en Bommen in
de Sahara van Rein Elders). Jan Kosman,
oud inwoner van Wageningen, heeft een
respectabel aantal oude ansichten be
schikbaar gesteld waar enkele exemplaren
bij zitten die vrij uniek zijn en derhalve voor
ons erg kostbaar. Van mijzelf zijn een paar
opnamen van Belvedère dat weer in ge
bruik is. Dit zijn de enige plaatjes die
daarvan zijn gemaakt. Door Hans van de
Beek zijn twee fotoalbums over de bouw
van de Dorskamp geschonken. Joke Jan
sen heeft een aantal foto's gescand uit de
collectie van Jan. Zij krijgt daar steeds
meer bedrevenheid in en het is een hele
klus.
Via Henk Schols hebben wij twee compu
ters gekregen van zijn werkgever. Deze
zullen gebruikt worden om een en ander in
te kunnen voeren. Het museum kan de op
zolder te plaatsen computer gebruiken
voor hun Adlib-bestanden. Dat scheelt
heel veel heen en weer lopen. De controle
van hetfotobestand is gedeeltelijk gereed.
Als dat gebeurd is kunnen 2500 plaatjes,
nadat deze van naam en nummer zijn
voorzien, ingevoerd worden in het Cardbox bestand.
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De publieks computer wordt redelijk ge
bruikt. Om de zoekers wegwijs te maken
worden zij aangespoord om zelf te zoe
ken. Een genoegdoening voorde mensen
en ons scheelt het veel tijd.
Aan het 4 en 5 mei comité is een aantal
foto's over het oorlogsgebeuren aangele
verd.
Op de dinsdagochtend wordt het steeds
drukker. Wij komen nu alweer ruimte te
kort. Regelmatig komen er mensen met
vragen of die kopieën willen hebben van
afbeeldingen uit boeken of van printen
vanaf de computers. De vorig jaar leegge
maakte boekenkast staat alweer vol. Voor
diegenen onder u die genealogisch onder
zoek verrichten is/wordt een kastdeel in
gericht. Zelf ben ik ruim negen jaar bezig
met het prentenkabinet en later heb ik hulp
gekregen van Jan van den Burg die zich
alweer twee jaar inspant om alles te
controleren en in te voeren.

De bijgevoegde foto geeft een beeld van
de publiekscomputer in de Jan J. de
Goedezaal en zoals jullie kunnen zien het
is allemaal wat krap maar het gaat; je kunt
niet alles hebben.
Veel staat nu nog op de laptop die door
ruimtegebrek ook wel bij mij thuis staat.
Daar wordt dan ook het meeste werk
verricht.
Willem Ruisch.

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
Bouw, P. op den, I. op den Bouw-van de
Poll, T. Aben, L. Aben-Nederpeld, Kwartie
ren van her en der (Nijmegen 1980) 239
blz. index (geschenk A.C. Zeven)
[GENJDOl]
Brink, T. van den, A.C. Zeven, Kwartier
staten boek van de Vereniging Veluwse
Geslachten
(Vereniging Veluwse Geslachten; Barneveld 1988) 228 blz. index (geschenk A.C.
Zeven) [GEN_002]
Frijhoff, Willem, Genealogie en de canon.
Deell. Jaarboek Deel 62 (Centraal Bureau
voor Genealogie; Den Haag 2008) 222 blz.
ill. lit. index ISBN 978-90-5802-067-3. (aan
gekocht) [GEN_003]
Jong, A.J. de, C.L. van Otterlo, Genealogie
en heraldiek te Rhenen. Historische-Heuvelrugreeks 9 (Historische Vereniging Oud
heidkamer Rhenen en Omstreken; Rhe
nen 1996) 493 blz. ill. index lit. ISBN 90800286-6-5 (geschenk) [GEN_004]
Otterlo, C.L. van , Ph.J. van Daal, Lidmatenregister Rhenen 1654-1672. Histori
sche Reeks deel I (Eigen uitgave; Zeist en
Rhenen 1990) 48 blz. index (geschenk
A.C. Zeven) [GEN_005]
Otterlo, C.L. van, Ph.J. van Daal, Rhenense geslachten. Historische Reeks deel II
(Eigen uitgave; Zeist en Rhenen

1990) 123 blz. index (geschenk A.C.
Zeven) [(GEN_006]
Wolleswinkel, Egbert, Dorpsstraat ons dorp.
375jaar Renswoudse bewoningsgeschiedenis. Regioreeks (Koninklijke BDU Uitge
vers; z.p. 2009) 320 blz. ill. index lit.
bronnen ISBN 978-90-8788-083-5 (ge
schenk) [RWD_006]
Rhenen 750 jaar stad. Symposium 28
maart 2008 (Matrijs en Stichting Publica
ties Oud Rhenen; Utrecht en Rhenen
2008) 80 blz. ill. lit. ISBN 978 90 5345 375
9 (geschenk) [RH_017]
Baggen, Jan, [Beelden van Wageningen]
(Wageningen; z.j.) [kopieën van penteke
ningen van Wageningse gebouwen en het
landschap rond Wageningen] (geschenk
museum De Casteelse Poort) [W_0686]
Best, R., Villa Sanoer. Buitenplaats bij
Wageningen (Stichting Landgoedvrienden;
z.p. 2008) 12 blz. ill. [W_0687]
Het Vroeg-Middeleeuws grafveld Wageningen-Diedenweg. Beschrijving van de
foto's (ROB Rijksinstituut voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek; Amersfoort
z.j.) 4 blz. 3 foto's, (geschenk van het
ROB via W. Ruisch) [W_0688]
Post, Arie ed., Voordrachten. Eerste bun
del (Zomer & Keuning; Wageningen 1922)
80 blz. (Geschenk Leo Wijnen) [W_0689]

AANWINSTEN DOCUMENTATIE
Rouwenhofstraat nr. 10 : Documentatie
over verbouwing en restauratie [Doc_001]
Tweede Wereldoorlog: Documentatie over
1939-WOII, Oorlog, Verzet, NSB, Bevrijding, Na de bevrijding, Distributiebonnen
[Doc_002]
Tweede Wereldoorlog: Documentatie over
Herdenkingen, Overzichten WOII, Tentoon
stelling Casteelse Poort 1998 [Doc_003]
Pieter Oosterlee 29-08-1920 - 22-10-1944:
Levensbescrijving en enkele brieven van een

verzetsstrijder in de Betuwe, had contact
met het Wageningse verzet. Bijeengebracht
door F. van der Have [Doc_004]
Tweede Wereldoorlogen bevrijding: Enkele
artikelen over mei 1940, 1944, 1945-1951
en het bevrijdingsmonument; herdenking in
mei 1995 van de Bevrijding. Bijeengebracht
door F. van der Have [Doc_005]
De rubriek Documentatie vraagt enige toe
lichting. Sinds het inrichten van de bibliotheek
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van Oud-Wageningen zijn naast boeken,
tijdschriften, losse artikelen en brochures
ook een toenemend aantal documenten die
op allerlei aspecten van de Wageningse
geschiedenis betrekking hebben, daarin
opgenomen. Dat materiaal bevindt zich
meestal in dozen, klappers en mappen. Tot
nu toe kon aan de catalogisering van dat
documentatiemateriaal weinig aandacht
worden besteed. Om de toegankelijkheid
van dat materiaal te verbeteren is een begin
gemaakt met een eenvoudige rubricering
van documentatiemateriaal in het ook voor
bibliotheek en fotoarchief gebruikte pro
gramma CARDBOX.
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

ACTIE VOOR DE LEZERS VAN O-W
Het boek Rembrandts Olifant is voor onze
lezers te koop voor € 15,00 (normale prijs
is € 17,50) plus € 3,- verzendkosten. Rail
'A nton Zeven', naar de uitgever:
dolf@weverink.nl, of stuur een fax naar
Leporello Uitgevers: faxnummer 0206950 309. Uw exemplaar per post bestel
len kan ook. Het adres is: Leporello
Uitgevers, Bovenkerkerkade 29 D, 1185
CR Amstelveen. Vermeld uw naam en het
adres waarop u het boekje wilt ontvan
gen. U ontvangt Rembrandts Olifant dan
per kerende post met een factuur. Bij
ieder boek ontvangt u bovendien een
gratis Hansken-wenskaart. Zie verder:
www.leporello.nl

OP DE HOOGSTRAAT
Wandel eens van façade tot façade
En doe mee aan een grootse parade.
Geniet van die 'proms'
en heel vaak (of soms ?)
de rust van Wagenings promenade.
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GOED OM TB 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 2009
• 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.
Bankrekeningnr. 2946125 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Wageningen.
IBAN: NL15 INGB 0002946125.
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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 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
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
H.P. Lagerwerf
tel. 0317 413063
lid
Diedenweg 141a, 6706 CN Wageningen
N. Borreman
tel: 0317 411465
lid
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom
C.D. Gast
tel: 0318 430789
lid
Tarthorst 22, 6708 JA Wageningen
W.J.P. Steenbergen
tel: 0317 414959
LEDEN VAN VERDIENSTE
F. van der Have, A.L.N. Rietveld, A.G. Steenbergen, P. Holleman, A.A. Hofman, P. Woudenberg,
F. Bruinsel, K de Koning, E. van Dorland, A.C. Zeven, W. Ruisch, E.J. Jansen.
WAARDERINGSWISSELPLAQUETTE
J. van den Burg, Z. van den Burg-Teunissen en E. van Berkel-van Dam.
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
eindredactie
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
G.L. Olinga
tel. 0317 410110 e-mail: g.oluiger@chello.nl
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
J.J.M. Everdij
kopij
tel. 0317 416744 e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
W.C.W.A. Bomer
lid
tel. 0317 420892 (privé), 0317 471721 (werk)
e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
H. Pothof
lid
Roghorst 53, 6708 KB Wageningen.
tel. 0317 411562
BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen
A.G. Steenbergen
tel. 0317 416675
FOTO- EN PRENTENKABINET
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
W. Ruisch
tel. 0317 411508 e-mail: w.ruisch@hccnet.nl
WEBCOMMISSIE
contactpersoon Zie hierboven
P.H. van de Peppel
ARCHEOLOGIE
contactpersoon Zie hierboven
H.P. Lagerwerf
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
Het verleden is nog lang niet klaar met ons! De geschiedenis van Wageningen is nog
steeds springlevend. Ook in dit blad zijn weer artikelen opgenomen, waarin auteurs
aanvullende informatie verstrekken naar aanleiding van eerdere publicaties. Anderzijds
laten auteurs aan de lezers de ruimte, om te reageren op hun vragen.
Dat Wageningen een zeer oud bewoond gebied is, wordt steeds aannemelijker. Aan de
hand van recente opgravingen - en hopelijk zullen er nog meer volgen - stapelen de
bewijzen en aanwijzingen zich op. Oud Wageningen moet reeds in zeer vroege tijden een
aanzienlijke nederzetting zijn geweest. Dit nodigt uit om de kaarten te gaan schudden en
Oud Wageningen eens echt op de kaart te gaan zetten!
Gerard Olinga
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen
Het is op 17 september aanstaande 65 jaar geleden dat de operatie Market Garden
van start ging. Vanaf die eerste dag, waarop het Lexkesveer bij een Amerikaans
bombardement werd gemist en een woonwijk werd getroffen, waren veel Wageningers
betrokken bij de Slag om Arnhem. In en rond de stad werd de Division Von Tettau
gegroepeerd, die aanvallen richting Arnhem uitvoerde. Enkele Wageningers, die de
Britse bevrijders hielpen, moesten dit met de dood bekopen.
In de lezing wordt ingegaan op Wageningen, tijdens en na de Slag om Arnhem.
Eveneens wordt ingegaan op de neergestorte geallieerde vliegtuigen rond de stad, de
evacuatie van Wageningen en de rol die het verzet heeft gespeeld bij de Operatie
Pegasus I. Ook de gebeurtenissen in de Betuwe, tussen Opheusden en Driel, in dezelfde
periode: september - oktober 1944, komen aan bod, omdat deze een belangrijke
uitwerking hebben gehad op Wageningen. Wageninger Jan van Roekel speelde daarbij
een belangrijke rol.
Frank van Lunteren

BIJEENKOMST
in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 21 september 2009, om 20.00 uur, zal de heer Fr. van Lunteren een
lezing
houden die ons 65 jaar in de tijd terugvoert, met als titel:
GEBEURTENISSEN IN WAGENINGEN ROND DE SLAG OM ARNHEM

TOEKOMSTIGE LEZING
Op maandag 16 november 2009 zal mevrouw A. Groustra-Werdekker een lezing
houden over: HERTOG KAREL VAN GELRE (1467-1538) EN ZIJN BEMOEIENISSEN MET
WAGENINGEN.
BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Foto, gemaakt op 17 september 1944 door de heer J.C. Leinweber. De foto toont drie
Britse zweefvliegers, die in de uiterwaarden bij Wageningen zijn geland en krijgsgevan
gen worden gemaakt. De foto werd genomen voor de voormalige wasserij Gerards aan
de Veerweg.
KOPIJ voor het novembernummer 2009 ontvangt de redactie graag voor zaterdag
9 oktober 2009. Graag per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook welkom. Deze
uiterste datum is i.v.m. de herfstvakantie één week naar voren geschoven. De
adressen van de redactieleden vindt u op het laatste blad van dit nummer.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Als dit blad verschijnt hebben velen van
u de vakantie achter de rug en gaan, net
als de Historische Vereniging Oud- Wageningen, met frisse moed weer aan de
slag.
Wij kunnen u mededelen dat onze voor
zitter, Gerard de Nijs, voorspoedig her
stellend is van een herniaoperatie en
inmiddels weer grotendeels zijn taken
heeft opgepakt.
Ook in de komende periode organiseert
het bestuur wederom, samen met het
bestuur van de Stichting Wagenings Mu
seum De Casteelse Poort, een lezingen
reeks met als onderwerp "Saksisch Wageningen".
Uiteraard verleent het bestuur zijn mede
werking bij de voorbereiding van de vie
ring van "Wageningen 750 jaar" en dan
met name in de Stichting "Publicaties
Wageningen 750". In dat bestuur is onze
vereniging vertegenwoordigd door onze
voorzitter. Ons bestuurslid Kees Gast zal
zitting nemen in de redactiecommissie
van die stichting.
De 'Week van de Geschiedenis' heeft
voor 2009 als thema 'Oorlog en vrede'. In
het kader van "dynamiek van de herinne
ring" wordt op 19 oktober a.s., samen
met de bibliotheek en het museumbe
stuur, een lezing georganiseerd. Het the
ma zal zijn "Uit het hemelruim gevallen".
De spreker is Rob van Ginkel. Ook zal de
Wageningse historicus Eric Wijnacker die
avond een bijdrage leveren. Het onder
werp is nog niet vast gelegd. De avond
wordt gehouden in de bibliotheek aan de
Stationsstraat. Aanvang 20.00 uur.
Archeologische vondsten.
Op het terrein (voormalige Ambacht
school) aan de Hazekamp heeft enige
weken een levendige activiteit plaats ge
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vonden door archeologen. Er zijn interes
sante vondsten gedaan, waarover t.z.t.
uitvoeriger zal worden gepubliceerd.
Zoals u in het contactblad van februari
2009 hebt kunnen lezen is het archeolo
gisch materiaal van de Historische Vere
niging Oud Wageningen gedurende het
jaar 2009 ondergebracht in de voormali
ge bakkerij van Bootsman aan de ChurchilIweg. Deze mogelijkheid van opslag ver
valt echter per 31 december 2009, zodat
wij weer op zoek zijn naar een nieuwe
locatie. Het materiaal wordt door onze
amateur-archeoloog Huig Pieter Lager
werf en andere vrijwilligers gebruikt om
lespakketten samen te stellen voor scho
len in Wageningen, om zo ook de jonge
Wageningse generatie te interesseren
voor de geschiedenis van hun stad.
Website
Verder is een werkgroep bestaande uit
Henk Schols, Hennie Slotboom en Raymond de Sévaux bezig met het opzetten
van een vernieuwde website voor de
Historische Vereniging Oud Wageningen.
We houden u van de vorderingen op de
hoogte.
Stadsgracht en brug
Het "Platform Stadsgracht" beijvert zich
voor het opnieuw doortrekken van de
stadsgracht volgens haar vroegere loop.
Dat houdt dan tevens in dat de brug,
verbinding Hoogstraat, Bergstraat en de
Stationsstraat, in de oude staat zou
kunnen worden teruggebracht, opdat de
toegang naar de Hoogstraat dan zijn
historische 'smoel' terug krijgt. Het be
stuur van onze vereniging heeft ge
meend onmiddellijk te moeten reageren
en heeft bij het Platform zijn adhesie
betuigt voor het initiatief en zijn medewer
king toegezegd. Hier de weergave:
Geachte heer Kuiper,

N.a.v. het artikel "Roep om herstel" in De
Veluwepost van 10 juli jl., waarin u na
mens het Platform Stadsgracht
een
dringend beroep op het gemeentebe
stuur doet om de gracht bij de Bergpoort
weer te openen, deel ik u mede dat het
bestuur van de Historische Vereniging
Oud-Wageningen van harte uw pleidooi
ondersteunt.
De doelstelling van onze vereniging is de
historie van de stad Wageningen levend
te houden voor de volgende generaties
en het is dan ook een doorn in het oog de
verminking te zien aan het begin van de
Hoogstraat. Dat besluit moet beslist ge
nomen zijn door bestuurders, die geen of
onvoldoende affiniteit met de stad had
den, noch gevoel voor historische waar
de.
De binnenstad mist, zoals u aangeeft,
daardoor "smoel", waardoor de Hoog
straat geen begin en einde heeft. Het
dempen van een deel van de stadsgracht
is dan ook een zwarte bladzijde in de
Wageningse historie. Gelukkig is nog op
tijd het Masterplan afgeblazen en bestaat
derhalve de mogelijkheid het ongelukkige
besluit van destijds alsnog te herstellen.
Bovendien zou het inderdaad een bewijs
van goed beleid zijn als de viering van
Wageningen 750 jaar wordt aangegre
pen om het centrum weer een gave
'smoel'te geven. Het zal de Wageningers
deugd doen.
Wij wensen u veel succes toe!
Namens het bestuur,
Gerard de Nijs, voorzitter
Omdat ons bestuur veel waarde hecht
aan het herstel van de historische toe
gang tot het centrum van onze stad heeft
het bestuur gemeend deze wens ook
publiekelijk te maken en heeft de volgen
de tekst naar De Veluwepost gezonden.
Voor die leden, die De Veluwepost (van

vrijdag 14 augustus jl.) niet hebben ont
vangen volgt hier de weergave van die
steun;
Stadsgracht
De doelstelling van de Historische Vereni
ging Oud-Wageningen is, zoals de naam
al aanduidt, de historie van de stad
Wageningen levend te houden voor de
volgende generaties. Dit doet zij op veler
lei manieren. Derhalve onderschrijft het
bestuur van ganser harte het pleidooi van
het Platform Stadsgracht aan het ge
meentebestuur de stadsgracht in de oude
staat terug te brengen. Die gracht was en
is onlosmakelijk met de binnenstad ver
bonden en verdient een beter lot.
Het moet toch voor iedere ingezetene
van deze stad, met enig gevoel voor de
geschiedenis van de stad, dan ook een
doorn in het oog zijn de verminking aan
het begin van de Hoogstraat te zien. Dat
besluit moet destijds beslist genomen zijn
door bestuurders, die geen of onvoldoen
de affiniteit met de stad hadden, noch
gevoel voor historische waarde. Kennelijk
is toen ook onvoldoende tegengas gege
ven en leek de uitvoering onomkeerbaar.
De binnenstad mist, zoals het Platform
terecht aangeeft, daardoor"smoel", waar
door de Hoogstraat geen begin en einde
heeft. Het dempen van een deel van de
stadsgracht is dan ook een zwarte blad
zijde in de Wageningse historie. Gelukkig
is nog op tijd het 'Masterplan' afgeblazen
waardoor alsnog de mogelijkheid zich
voordoet het ongelukkige besluit van
destijds te herroepen.
Bovendien zou het inderdaad een bewijs
van goed beleid zijn als de viering van
"Wageningen 750 jaar" wordt aangegre
pen om het centrum weer een gave
'smoel' te geven. Het zal de Wageningers
deugd doen. Een stad zonder een com
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plete gracht heeft geen gracht.
Het klokkentorentje is gelukkig in de oude
staat teruggebracht. Wanneer ook de
oude situatie (toegang tot het centrum)
weer in ere is hersteld komt het torentje
nog beter tot z'n recht.
U (het gemeentebestuur) hecht gelukkig
veel waarde aan het promoten van de
stad ten behoeve van het toerisme. Hier
ligt dan een prachtige gelegenheid dit
waar te maken en het aantal historische
bezienswaardigheden in onze stad uit te
breiden. De gidsen van Het Gilde zullen u
er ongetwijfeld dankbaar voor zijn.
Wat te denken van de ondernemers in de
binnenstad? Doordat de gemeente ak

koord is gegaan met het instellen van een
belasting voor de ondernemingen in de
binnenstad, kan de Stichting Binnenstadmanagement plannen maken om de bin
nenstad meer aanzien te geven. De
stichting zal ongetwijfeld juichen bij het
herstel van de entree, waardoor haar
plannen meer impulsen zullen krijgen.
De Wageningse ingezetenen (uw kiezers)
kunnen en zullen dan (weer) trots zijn op
hun (binnen)stad en hun vroede vade
ren/moederen.
Het bestuur.
Een deel van de gemeenteraad heeft
reeds positief gereageerd en toegezegd
er voor te ijveren dat de uitvoering gerea
liseerd wordt.
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DE ECHTE ROOMS KATHOLIEKE KERK AAN DE LA WICKSE ALLEE
A.G. Steenbergen
Vorig jaar, van 1 februari tot 24 augustus 2008, was in het museum De
Casteelse Poort de expositie "In Wageningen begraven" te zien. Om meer
dan één reden was deze tentoonstelling over de begrafeniscultuur in onze
gemeente interessant genoeg om te bezoeken.
Tijdens het inrichten van de zaal ging ik een kijkje nemen hoever het met een
en ander stond. Wat schetste mijn verbazing toen ik een afbeelding zag met
het onderschrift: "R.K. kerk aan de Lawickse Allee" (zie afb. 1) De betref
fende afbeelding (tekening) was niet origineel en was door een onbekend
persoon bij het museum afgeleverd. Tot nu toe is niet bekend wie de
schenker/schenkster is geweest. Wel kan ik met zekerheid zeggen dat het
afgebeelde kerkje met bijgebouwen niet de vroegere katholieke kerk aan
de Lawickse Allee was. Een begraafplaats ontbreekt. Wat dan wel?

afb.1

Op de Lawick
Deze katholieke kerk, in eerste aanleg
daterend uit 1730 en in gebruik gebleven
tot 1853, stond op een terrein, omsloten
door de huidige wegen: Lawickse Allee,
Lijn baan straat, Javastraat en de Rooseveltweg. De in 1730 gebouwde pastorie
werd in 1963 afgebroken (zie afb. 2). Het
vroegere kerkterrein is eigendom van de
firma Van der Kolk. Er bestaan ver gevor
derde plannen voor woningbouw.

Verloren gegane aquarel
Er is een afbeelding van de 'Brand in de
Buurt nabij Wageningen 19 mei 1829'. Op
deze afbeelding staat linksachter de pas
torie met kerk en toren afgebeeld. De
oorspronkelijke prent, een aquarel geschil
derd door Wernerd de Beedt, is helaas in
de zestigerjaren van de vorige eeuw ver
loren gegaan. W. de Beedt leefde en
werkte van 1774 tot 1843 in Wageningen.
Hij was zowel schilder als glazenmaker. Hij
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afb.2
was tevens een niet onverdienstelijk amateurschilder. Hij vervaardigde een aantal
afbeeldingen met Wageningen als onder
werp. Gelukkig maakte E. van Doeveren in
1937, lid van de amateur-schildersvereniging Gerard Dou, een kopie van deze
aquarel. Hij schonk deze aan de toen
actieve vereniging De Oudheidkamer. Deze
kopie hangt thans in de gang van het
gemeentearchief. Het origineel was in
bezit van een lid van de familie Van de
Peppel. Neef Joh. van de Peppel, die voor
onze vereniging foto's en reproducties
maakte, kende de aquarel, die afmetingen
had van 40 x 50 centimeter en hij herin

!%

afb. 3
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nerde zich dat de aquarel erg vuil was. Hij
maakte er een foto van (zie afb. 3)
Bekend is dat de gemeente destijds pogin
gen heeft gedaan de aquarel te kopen,
hetgeen toen niet is gelukt. Ik herinner me
dat de aquarel omstreeks 1970 toch aan
de gemeente te koop werd aangeboden,
doch de toenmalige archivaris vond het
schilderstukje niet waardevol genoeg!
Begraafplaats
Zoals in het begin wordt opgemerkt, staat
op de 'museumprent' géén begraafplaats
aangegeven. Bij de echte Rooms Katho
lieke kerk op de Lawick werd, door toedoen

van kerkmeester P.J. van Heeswijk, aan
de noordzijde van de kerk in 1823 een
begraafplaats aangelegd. Een tekening
van het Kadaster uit 1832 (zie afb. 4)
geeft de situatie van het geheel weer.
Destijds kon het kerkbestuur dit nog vrij
doen zonder overheidsbemoeienis. Een
jaar later, op 18 augustus 1824, trad een
Koninklijk Besluit in werking, waarin onder
andere bepaald was om daarvoor toe
stemming te vragen. De begraafplaats
was deels ommuurd. In de muur van de
dodenakker was een gedenksteen ge
plaatst, met de namen van de toenmalige
pastoor, de kapelaan en van vier kerk
meesters. Deze steen is bewaard geble
ven en staat in de gang van het museum,
naast de Tockkamer. Op de begraaf
plaats heeft tevens een zes meter hoog
kruis gestaan met Christusfiguur. In het
oudste 'doodenboek' van Rooms Katho
liek Wageningen staat vermeld dat de
eerste begrafenis daar op 10 november
1823 plaatsvond. De laatste inschrijving
van een begrafenis is gedateerd op 23
december 1878. Maar dat gebeurde niet
meer op de begraafplaats op De Lawick.
In 1853 werd namelijk door het gemeen
tebestuur aan de Rooms Katholieke paro
chie een stuk grond voor begraven toege

wezen op de in 1829 aangelegde begraaf
plaats aan de toenmalige Rijksstraatweg
(thans Generaal Foulkesweg). Deze be
graafplaats werd in de jaren zestig van de
vorige eeuw geruimd. De reden voor deze
verandering was'datde Rooms Katholieke
begraafplaats veel te wensen overlaat'.
Anders gezegd, begraven op De Lawick
ging niet goed vanwege de hoge grondwa
terstand in dat gebied.
Tot 1942 was de grond van de begraaf
plaats op De Lawick, kadastrale sectie B,
no. 1054, nog steeds in het bezit van de
parochie. In genoemd jaar werd het ge
heel verkocht aan de N.V. Aannemersbe
drijf Herm. Fokkens te Naarden. Dit alles
in verband met de latere bouw van de
zogenaamde Indische Buurt. In 1957
kwam de voormalige begraafplaats nog in
het nieuws door de vondst van beende
ren, die na graafwerkzaamheden nabij de
huidige Rooseveltweg (toen Dijkgraafseweg) aan de oppervlakte kwamen. Het
terrein was toen al in gebruik bij de firma
Van der Kolk. Een oude bewoner van de
Lawickse Allee, bijenconsulent Giersbergen, wist zich nog te herinneren dat jaren
terug de grafstenen nog aanwezig waren.
Bronnen:
- Nieuw Archief Wageningen, notulen van
de raad, inv.nr. 4 1823-1827 en nr. 10
1851-1854
- Archief Katholiek Wageningen
- Doodenboek 1823-1878
- Notulen der vergaderingen r.k. kerk
bestuur
- Peter Joannes van Heeswijk
geb. te Helchteren (Belgisch Limburg) 233-1773, overl. Wageningen 11-2-1828
Van Heeswijk is als kerkmeester van grote
betekenis geweest voor katholiek Wage
ningen. Zie over hem: "De nagedachtenis
des regtvaardigen
zal in zegening zijn", in Godsdienstvriend
XX(1828) 136-140
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ARCHEOLOGIE
Recente vondsten

H.P. Lagerwerf

De afgelopen jaren hebben opgravingen veel nieuws aan het licht gebracht.
Op basis van de resultaten kunnen de contouren van Oud Wageningen
(buiten de huidige stadsgrenzen) steeds beter in kaart worden gebracht. De
bewoning concentreerde zich voornamelijk langs de 'twaalf meter lijn'.
Deze hoogte (ongeveer twaalf meter boven het N.A.P.) leende zich in
vroegere tijden uitstekend voor bewoning. H.P. Lagerwerf volgde met veel
belangstelling de laatste opgraving op het terrein van de voormalige
Technische School, op de hoek van de Churchillweg en de Vergersweg.
Andermaal werd een stukje Oud Wageningen bloot gelegd.
Vier opgravingen
In het kader van de nieuwbouw op het
terrein van de vroegere Technische School
aan de Churchillweg, heeft aannemer Van
Swaaij een archeologische opgraving laten
uitvoeren. Deze opgraving verliep volgens
de huidige wettelijke regelingen. De opgra
ving is uitgevoerd door het bedrijf Becker en
De Graaf uit Zevenaar. Dit bedrijf heeft
ervaring met opgravingen in gebieden met
bewoning vanuit de IJzertijd.
Ik zal proberen een samenvatting te geven
van wat er gevonden is tijdens deze opgra
ving, onder voorbehoud dat nog niet alle
analyses zijn gedaan en ik niet de compu
terbestanden in mijn hoofd heb, die boven
staand bedrijf wel heeft. Er is op vier
plaatsen opgegraven: op het speelpleintje
van de Hazekamp, bij de fietsenstalling aan
de Vergersweg, bij de ingang aan de
Churchillweg en op het grote schoolplein.
Een kleine uitleg hoe deze opgraving is
gedaan. De natuurlijke onverstoorde on
dergrond is hier beschermd geweest door
een dikesdek, zwarte landbouwgrond die in
de loop der eeuwen steeds is omgeploegd.
Soms zijn er meerdere lagen terug te
vinden, zoals klei, veen en zand vanuit het
Binnenveld. Met een dragline is de natuur
lijke ondergrond van stuifzand blootgelegd.
Als hier door mensen een gat in is gegraven
dan zal dit met donker (humeuzer) mate
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riaal zijn opgevuld en steekt het daardoor
af tegen de ondergrond van zand. Deze
vlekken worden sporen genoemd. Soms zit
er dateerbaar materiaal, zoals aardewerk,
in deze sporen. Soms moet uit het onder
linge verband duidelijk worden waaruit de
sporen bestaan. Hoe langer een spoor in de
grond zit hoe lichter de vlek is: lichtgrijs uit
de Steentijd, donkerbruin uit de Middeleeu
wen. Door het er langs stromende water
ontkleuren de vlekken. Op foto's zijn de
draglines dan ook het spectaculairst.
De vondsten
Het speelpleintje: Dit is in drie etappes
opgegraven omdat anders de opgegra
ven aarde niet geborgen kon worden. Er
waren hier meerdere, duidelijk van elkaar
te onderscheiden sporen terug te vinden.
De oudste waren uit de Steentijd (ouder
dan 3000 jaar voor Chr.), losse stukjes
vuursteen die niet specifiek aan een spoor
te koppelen waren. Wel een paar sporen
met materiaal uit de Bronstijd (3000 tot
800 jaar voor Chr.), onder andere een
kapotte urn, waar weinig verband in zat. In
één spoor zaten asresten. Of dit humaan
of dierlijk was wordt nog uitgezocht. Een
dubbel spoor van een cirkelvormige sloot
zou uit deze tijd kunnen stammen gezien
de sporen die er overheen gingen, maar
ook deze hadden geen dateerbaar mate-

riaal. In dit gedeelte zijn twee grote haardkuilen met as en verbrande potten uit de
Ijzertijd aangetroffen (800 jaar voor Chr.
tot de Romeinse periode). Uit deze tijd
werden ook nog losse sporen van paalga
ten gevonden. Hier overheen vond men
een zeer groot spoor van een boerderij uit
de tiende eeuw (Karolingisch). Kenmer
kend isdaterweinig, maarwel zeerspecifiek
uitziend aardewerk, werd gevonden. De
andere helft van de sporen ligt nog onder
het speelveldje. Vergeleken met andere
boerderijen, die onlangs op de Westberg en
langs de Kolkakkerweg uit deze tijd zijn
gevonden, moet dit een grote hoeve zijn
geweest. Er moet nog aardig wat gestu
deerd worden op de op het eerste gezicht
chaotische verzameling sporen. De slootjes
en een kwartcirkel paalgaten zouden kun
nen duiden op een grafheuvel. Hier wordt
nader onderzoek naar verricht.
De fietsenstalling: Hier geldt als belangrijk
ste vondst een complete boerderij uit de
Ijzertijd. Een complexe vondst vanwege
het grote aantal paalgaten. Bovendien
werd hier een afvalput gevonden met
daarin gesmolten aardewerk: Een eerste
gebouw moet daar door een grote brand
zijn verwoest, waarbij het aardewerk zo
heet moet zijn geworden, dat het gesmol
ten is. Het gebouw is op dezelfde plek weer
herbouwd. Overal op het terrein liggen
sporen van bijgebouwtjes als spiekers om
graan in op te slaan en schuttingen en
schuren. De uitwerking door het bedrijf zal
een zeer mooie en complete plattegrond
opleveren. Verder zijn er een aantal losse
sporen gevonden met bijzonder aarde
werk, zoals een bodempje van een Ro
meins potje. Geen lokaal aardewerk, maar
aardewerk uit het grote Rome zelf.
Bij de voordeur zijn ook sporen van een
andere hoeve gevonden. Deze was kleiner
en dateert ook uit de IJzertijd. Ook hier
vond men een patroon van slootjes. Da
teerbaar aardewerk werd hier niet aange

troffen.
Op het grote schoolplein is nog een boer
derij uit de IJzertijd gevonden. Deze had
een zeer lange muur van meer dan 25
meter, met diverse afvalkuilen en ongeor
ganiseerde paalgaten die op spiekers zou
den kunnen duiden. Onverwacht werd hier
een crematiegraf aangetroffen. Grafgiften werden niet gevonden maar wel vol
doende botmateriaal om er via een C14meting achter te komen uit welke tijd dit
graf is. Verderop zijn een rij ploegsporen
uit de Middeleeuwen gevonden.
Nader onderzoek
Al met al is het een zeer rijke opgraving met
erg veel verschillende vondsten. Uit het
vooronderzoek bleek dat de randen van
het terrein van de moutfabriek meer
sporen uit de IJzertijd opleverden dan het
terrein wat nu is onderzocht. Door de
onderkeldering van de fabriek is daar niets
meer te vinden, maar aangenomen mag
worden dat het er niet veel anders ge
weest zal zijn, misschien zelfs rijker.
Toen de Romeinen hier aankwamen (om
streeks het begin van onze jaartelling) was
het een druk bewoond gebied met zeker
voor die tijd veel boerderijen, die zich
uitstrekten vanaf de Rooseveltsingel tot
aan de Leeuwenborch. Iets anders dan tot
nu toe werd aangenomen. Dit laatste geldt
ook voor de tiende eeuw: Oud Wageningen is een archeologisch monument en
bestond in de tiende eeuw uit een com
pleet dorp, waarvan de grotere boerderij
en uit die periode teruggevonden zijn bij de
Hazekamp, Rooseveltsingel en de Kolkak
kerweg. En dan zijn de brinken van Brakel
en Dolder nog niet onderzocht, terwijl die
in de literatuur vermeld worden. Alle onder
zoeksresultaten moeten nog nader wor
den onderzocht en geanalyseerd. Dat zal
nog enige tijd gaan vergen. Ik zie met zeer
veel belangstelling heteindresultaattegemoet.
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GENEALOGIE
Zoektocht naar voorouders in Duitsland

Paul Berger

Veel lezers van ons blad zijn geïnteresseerd in genealogie. Regelmatig leidt
een genealogisch onderzoek tot over onze landsgrenzen, waarna het vaak
verzandt. Dit geldt niet voor het onderzoek, gedaan door ons lid Paul
Berger. Hij ging, samen met zijn vrouw, op pad en volgde in het noorden van
Duitsland de sporen van zijn verre voorouders. Zijn ervaringen zijn opgete
kend in dit artikel.
Spoor naar Duitsland
In 2003 ben ik begonnen met het samen
stellen van mijn stamboom, de familie
Berger. Vanaf 1810 verliep het onderzoeksoepel. Ik begon dichtbij huis, bij ons
eigen gemeentearchief. Verder raadpleeg
de ik het Gelders Archief in Arnhem en ook
dat van de provincie Utrecht. Naast nog
enkele lokale archieven kwam ik ook in
Den Haag terecht. Het Centraal Genea
logisch Archief aldaar is voor onderzoe
kers een ware schatkamer. Naast inte
ressante krantenknipsels, vond ik daar
ook wat oudere correspondentie van ene
C. Berger uit Bilthoven. Daaruit bleek dat
ook hij op zoek was naar de geschiedenis
van dezelfde familie Berger van voor
1800. Ik was benieuwd of hij meer wist
dan ik en ik probeerde in contact met hem
te komen. Hij bleek inmiddels te zijn
overleden, maar zijn zoon had enkele
stukken van vaders onderzoek in zijn
bezit. Kort daarna zat ik bij deze verre
verwant aan tafel en liet deze me een
zeer interessant stuk zien. Het was de
originele verklaring uit 1802 van een Duit
se pfarrer uit Groszen Linden. Het docu
ment had een mooie lakstempel. Naast
het geboortebewijs was het ook een
bewijs van goed gedrag van Joachim
Diederich Heinrich Berger. Dit was abso
luut één van mijn voorvaderen, die dit
document nodig had om vanuit Duitsland
naar Nederland te mogen verhuizen.
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Berlijn
Groszen Linden ligt in het voormalige Oost
Duitsland, in de regio Prignitz bij Branden
burg. In die regio komt de familienaam
Berger veelvuldig voor. Ik belde verschil
lende Bergers op, maar aanvankelijk le
verde dit niet al te veel op. Toch kreeg ik,
na veel omwegen te hebben bewandeld,
het adres van de huidige kerkvorst in
Groszen Linden, pfarrer Hannack. Ik moest
het spoor immers in de kerkelijke archie
ven zien op te pakken. Dat had nog heel
wat voeten in aarde. De pfarrer was van
goede wil. Diverse telefoontjes en een
jarenlange correspondentie leidden uitein
delijk tot het resultaat dat de kerkboeken
van voor 1800 niet bij hem lagen, maar
waarschijnlijk bij het Evangelisch Zentrall
Archiev (EZAB) in Berlijn. Inmiddels was
het 2007 en in het najaar van dat jaar ging
ik samen met mijn vrouw en met een
bevriend echtpaar naar Berlijn. Het was
een georganiseerde stedentrip naar Berlijn
en omgeving en het programma had één
vrije middag. Dat dagdeel besteedde ik
aan een bezoek aan het EZAB. Ik kwam
daaronaangekondigd aan. Alhoewel ik wist
datje ruim van tevoren een leesapparaat
moet reserveren, was de zaalbeheerder
bijzonder coöperatief. Ik verzamelde alles
wat ik vond op de zoeknaam Berger en
maakte daar kopieën van. Alles was echter
in het Oud-Duits geschreven. Alhoewel het
er veel op leek, was het nog maar de vraag
of ik de juiste gegevens had gekopieerd.

Ik had dus iemand nodig, die het OudDuits beheerst. Ik kwam uit bij onze
stadsarchivaris, Bob Kernkamp. Hij bestu
deerde mijn verzamelde kopieën. Zijn
conclusie was voor mij een deceptie. Ik
had gegevens verzameld van een familie
Beger, in plaats van Berger. Zo nauw
luistert het Oud-Duits dus. Ik was weer
terug bij af. Ik liet het er echter niet bij
zitten.
Kerkboeken
Via het EZAB kwam ik er achter dat
Groszen Linden voor 1800 behoorde tot de
kerkregio Blüthen of Grosz Warnau. De
pfarrerin van Grosz Warnau bevestigde
me dat de betreffende kerkboeken zich
bevonden in het kerkarchief van Blüthen.
Ik kreeg van haar toestemming om dit
kerkarchief te bezoeken. Op 30 april 2008
ging ik samen met mijn
vrouw op vakantie naar het noordoosten
van Duitsland. We namen onze intrek in
een door de pfarrerin aanbevolen gezellig
hotelletje. Groszen Linden bleek een zeer
oud gehucht te zijn, gelegen in een prach
tige heuvelachtige omgeving. Hetgehucht
had, naast uiteraard een kerk, slechts een
paar huizen en wat oude boerderijen. In
totaal wonen er 42 mensen. Tijdens de
eerste wandeling door het dorp, gingen we
op zoek naar de pfarrer. Geen pfarrer te
bekennen, maar wel een oude heer die in
zijn tuin aan het werk was. We knoopten
een praatje met hem aan en vertelden
hem het doel van ons bezoek aan Groszen
Linden. De man vroeg naar welke familie
naam ik op zoek was. Toen ik hem de
naam noemde zei hij: "Ich bin auch ein
Berger". De wereld is, zeker in Groszen
Linden, soms maar heel klein.
Het ijs was al snel gebroken en even later
zaten we bij hem aan de koffie. Tijdens het
gesprek bleek dat ik, enkele jaren daar
voor, met deze man had gebeld tijdens

mijn zoektocht naar mijn voorouders. Ook
hij had vruchteloze pogingen ondernomen
naar het achterhalen van de geschiedenis
van zijn familie. Wegens het ontbreken
van de kerkboeken, was ook zijn onderzoekgestrand. Hij kon zich nietvoorstellen
dat ik in Blüthen nog wat zou vinden.
De volgende dag meldde ik me bij de
kerkbeheerder van Blüthen. Ik had alle
gelukvan de wereld. Nietalleen lagen inde
pastorie de lang gezochte kerkboeken,
maar toevallig was er die dag ook nog eens
een student uit Berlijn die het Oud-Duitse
schrift kon lezen. Hij assisteerde me de
gehele dag. Er lag echter zoveel leesstof.
We waren daar in één dag niet mee klaar.
Tot mijn stomme verbazing mocht ik alle
kerkboeken, 350 jaar oud, meenemen
naarhethotel. Onbegrijpelijk! De volgende
dag waren we weer van harte welkom op
de pastorie. De daarop volgende dagen
heb ik alles op mijn gemak door kunnen
spitten. Mijn 'buit' heb ik natuurlijk samen
gedeeld met mijn naamgenoot uitGroszen
Linden, waarschijnlijk nog een verre ver
want van mij.
Advies
Mijn zoektocht in Duitsland heefteen schat
aan informatie opgeleverd. Alhoewel ik nog
niet klaar ben met mijn onderzoek, hebben
de reizen naar Duitsland mij een flink eind
op weg geholpen. Niet alleen op het
platteland van Duitsland ontmoette ik lou
ter coöperatieve mensen. Hetzelfde er
voer ik in het archief in Berlijn, toch
voorwaar een grote stad. Misschien zijn er
onder de lezers meer mensen, wiens
onderzoeken naar Duitsland leiden. Mijn
advies is: Trek de stoute schoenen aan!
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF
Anton C. Zeven
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen
Met deel 35 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings
geheugen'.
LINDEBOOM
1640/1641 Betaeltaan henrick van maenen voor eenen Lyndenboom op het
kerckhoff geplant 1 £.
De mens heeft van oudsher een sterke
band met de linde. Was dat hier ook het
geval, of werd de linde als schaduwboom
gepoot? Het kerkhof lag toen om de
huidige Ned. Herv. kerk in de binnenstad.
De kosten bedroegen 1 pond.
Bron: Oud-archief inv. nr. 286. Rekening
van de burgemeester Frederick van Stra
len over 1-8-1640 tot 31 juli 1641. Zie ook
F. Moens & R. de Weerd (red.). 2000.
Bomen en mensen; een oeroude relatie.
Amsterdam. 320p.
POSTVERVOER: ENKELE NOTITIES
Den 22 Ditto (september 1674) Aen De
Post gegeven vier stuyver van een brief
die aen de Hooghscholt ende de heeren
was 0-4-0.
De magistraat van Wageningen gaf vier
stuivers aan de postiljon, die een brief aan
de hoogscholt (en andere heren) moest
brengen. Wie deze postiljon was weet ik
niet.
Bron: Oud-archief inv. nr. 318. Rekenin
gen van de rentmeester Anthoni van der
Horst over 1674/1677. Afgehoord 5 mei
1679.
19 maart 1679; Wordt de rentm[eeste]r

74

Anthoni van der Horst geordonneert aen
Jan Kosten ende Cornelis Timmer te betaelen weg hens t'oppaerden van t'postschip van sijn Hoogh[e i]t voor driepaerden
de som me van twaelf gulden waer onder
meede begrepen wordt, geene alreets
betaelt is: actum ten Stadthuijse deser 19
Martij 1679.
Door order
w.g. D— d Ruijter
w.g. beken — van voldaen te sijn corneles
tijmmer
De term oppaarden heeft te maken met
jaagpaarden, die langs waterwegen sche
pen trekken. Je mag de oppaarden niet
hinderen. En zeker niet het postschip van
zijne hoogheid. Wie is dat in 1679?
Bron: Oud-archief inv. nr. 336. Bijlagen tot
de rekeningen van de rentmeester Antho
ni van der Horst over 1679/1680.
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. Het stads
bestuur van Utrecht adviseert het Wageningse bestuur een nieuwe brievenzak,
waar op de naam Uwer stad met duidelijke
letters was uitgedrukt, aan te schaffen. In
de rekeningen van dat jaar kan nagegaan

worden of dat gebeurd is.

zelf stamt uit 1810.

Bron: Oud-archief inv. nr. 114. Ingeko
men stukken 8 nov. 1802 - 27 dec. 1803.

De 8. dito (september) aen een haegse
Postso een brief van mij aen de Raetsheer
[van] Essen en wederom antwoort brochte om dan beloofde 500- Ly te becoomen
gegeven 1-5-0.

In een brief van De Directeur-Generaal der
Posterijen, Amsterdam, 17 Grasmaand
(=april) 1810 wordt het Gemeente-Bestuur van Wageningen op de hoogte
gesteld, dat de voermansbedrijven van
Gerrit Van Sonnenberg, Jan Troost, Jan
Goosen, Albert Hermsen, Reijer Caspers,
Evert Van De Peppel en Jan Neurs (allen)
te Wageningen woonagtig, goedkeuring is
verleend. Er staat niet bij waarvoor, maar
het is logisch te veronderstellen, dat deze
personen post mogen vervoeren. Dit zal
dan post naar omliggende plaatsen ge
weest zijn. De brief is getekend door Van
Lamsweerde. Een tweede datum op dit
stuk, n.l. 7 Bloeijmaand (=mei) 1810 zal
duiden op de datum van behandeling of
afhandeling.
Ik neem aan dat ieder van de betrokkenen
een exemplaar van deze brief heeft ont
vangen. Indien dat het geval is, zullen
deze wel verloren zijn gegaan. De aandui
ding van de namen van de maanden duidt
op de Bataafse periode.
Dat zoveel personen het recht kregen om
post te vervoeren zal de concurrentie
hebben bevorderd en dat leidde mogelijk
tot lagere prijzen. Het huidige postvervoer
is eigenlijk soortgelijk. Ook heden zijn er
meerdere bedrijven die post mogen ver
voeren. In 1762 (zie hierna) was dat nog
anders.
(Ik vraag me af wie zich geroepen voelt
om de geschiedenis van het postvervoer
van en naar Wageningen uit te zoeken?
Leden van postzegelvereniging Globe,
afdeling Wageningen?)
Bron: Oud-archief inv. nr. 1250. Ingeko
men stukken 1811 (maart-juli). Het stuk

Ontving burgemeester Johan van der
Lawick 500 stukken lei om het dak van zijn
huis mee te bedekken?
Bron: Oud-archief inv. nr282. Rekeningen
van de burgemeester Johan van der
Lawick over 1635/1636.
WISSELWAGEN UTRECHT-ARNHEM
Op 2 november 1762 schrijft J.H. van der
Does, namens de Magistraat van de stad
Utrecht, dat de voerlieden Christoffel van
Laaren Jan Ponsen de ritvan de wisselwa
gen niet mogen verstoren. Een wisselwa
gen zal mogelijkeen diligence geweest zijn.
Deze reed van Utrecht over Wageningen
naar Arnhem terug. De beide Wageningse
voerlieden zullen door dit vervoer bena
deeld zijn en het als 'broodroof' hebben
gezien. De brief werd bekrachtigd met het
stadszegel.
Bron: Oud-archief inv. nr. 98. Ingekomen
stukken 1757-1762.

DOVE LIES
Dove Lys des weecks een half pinties
brandewijn fac. int. toer (lees ik) 6-10-0.
Dove Lies kreeg van de stad een tamelijk
groot bedrag om brandewijn te kopen.
Later wordt opnieuw en nu een groot
bedrag, n.l. 52 gulden uitgetrokken voor
Dove Lies. Moet ik een relatie leggen
tussen haar doofheid en het feit dat de
overheid haardrankrekening betaalde? En
waarvoor dienden die 52 gulden^Toch niet
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voor brandewijn?
Bron: Oud-Archief inv. nr. 312, Quitantie
32. . Rekening van de burrgemeester
Did[erik] van Daetselaerover 1664.1665..
ROOD LAKEN
Op Den 20 Junij 1671 heeft De Burge
meester Lauwijck en mijn Broer Suermont
voor de stadt gecoght 6 ellen root laecken
de el 4 gl ses stuijver comt vijf en twintich
gulden sesthien stuijver 25-16-0.
Wat deed de stad met zes el, d.i. ca 4,10
m rood laken? Werd deze gebruik om een
(bestuurs)tafel mee te dekken. Zaten
bestuurders in die tijd achter een tafel
gedekt met een rood laken? De berekening
klopt, want 6 x 4-6-0 = 24-36-0 = 25-160. Voor de jongeren, die de stuiver niet
meer kennen. De stuiver is 5 cent, dus
gaan er 20 stuivers in een gulden.
Daarnaast wordt Suermondt door de rent
meester Antoni van der Horst broer ge
noemd. Hij zal hiermee schoonbroer =
zwager bedoeld hebben.
Bron: Oud-archief inv. nr. 316. Rekenin
gen van de rentmeester Anthoni van der
Horst over 1670/1671. Afgehoord 10
december 1674.
LOSGELD
In de rekeningen over 1659/1660 vinden
we enkele bedragen die gebruikt zijn om
gevangenen vrij te kopen. De rekeningen
zijn niet gedateerd. Het geld werd bijeen
gebracht om niet-Wageningse gevange
nen los te kopen. We laten drie verant
woordingen volgen: Een arm man ging
kennelijk de steden langs om voldoende
geld voor vrijkoping van zijn broer te
vergaren.
Tot lossinge van een gevange slave 2-100.
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Aen een arm man dien sijn broeder by den
turck gevangen was 0-18-0.
Tot lossinge van een slave bij de Turck
gevangen 0-12-0.
Bron: Oud-archiefinv. nr. 308.Rekeningen
van de burgemeester Noorman 1659/
1660.
Ik herinner mij een verhaal, waarbij de in
Leiden wonende verwanten voldoende
losgeld bijeengebracht hadden om hun in
Noord-Afrika gevangen genomen verwant
te lossen. Maar hij stond daar als 'van
Leiden' bekend, omdat hij had gemeld dat
hij van Leiden kwam. Maar dat wist het
thuisfront niet. Toen een vertegenwoordi
ger van dit thuisfront in Noord-Afrika ging
zoeken kende niemand hem, want men
kende hem als Van Leiden en die naam
was aan de verlosser niet bekend. Helaas
voor de 'slaaf' ging zijn verlosser onverrich
ter zake weer naar huis. Waarschijnlijk
nam men aan dat hun verwant was
omgekomen. Bron: weet ik niet meer.
VERBRANDE BEDELAARS
Nog meer geld werd ten bate van hun
misdeelde medemens uitgetrokken:
Aen een armen verbrande man 0-6-0.
Een verbrant man 0-2-0.
Bron: Oud-archiefinv. nr. 306 Rekeningen
van de burgemeester Noorman over de
jaren 1656/1657, resp. Oud-Archief inv.
nr. 308, idem 1569/1660.
EEN GEBEELDHOUWDE LEEUW
Aen de Steenhouwer voor de leeuw op de
poinx 15-0-0.
Stond deze leeuw bij het bordes van het
toenmalige en ook huidige stadhuis?
Bron: Oud-archief 314: Rekening van de
burgemeester Noorman over 1667/1668.

GESCHUT OP DE WAGENINGSE BERG?
Enkele vragen aan de lezers

C.J. Ruissen

Deze week kreeg ik via de Historische Vereniging Oud Wageningen waar
devol materiaal. Twee verklaringen van ooggetuigen, rond de tien jaar
destijds. Een overdruk van een stukje in "Echo's van zes dorpen" van Gerard
van der Schouw (met kaartjes). En men wees mij op het boekje "Wagenin
gen in oorlogsbrand" van Ad Rietveld. Dat materiaal heeft meer duidelijk
heid verschaft. Maar er blijven nog vragen genoeg over.
Lexkesveer
Eén van de eerste waarnemingen van
Duits geschut bij Wageningen was de
melding van "vuurverschijnselen bij Lex
kesveer". Die melding werd gedaan door
een onbekende waarnemingspostom 8.00
uur op 11 mei [1940]. Maar is het waar
schijnlijk dat er in de ochtend van 11 mei
al Duits geschut in Wageningen was aan
gekomen ?
Vast staat wel, dat er in de vroege ochtend
(zwaar) Duits geschut in Renkum stond.
Van 11 tot 12 mei stonden daar vermoe
delijk drie afdelingen geschut: de Mörser
Afdeling 735, met één of twee batterijen
van het kaliber 21 cm, de II/AR SS, met
drie batterijen van 10,5 cm, en waarschijn
lijk de twee batterijen van IV/AR 256 van
15 cm. Ze waren alle gemotoriseerd. Die
waren op 10 mei vooruitgezonden. Een
met paarden bespannen afdeling reed
gedeeltelijk stapvoets (ca. 4 km per uur)
en gedeeltelijk in draf (ca. 12 km per uur).
Maar er was ook tijd nodig om tuigen na
te zien onderweg, te rusten, en de paar
den te verzorgen.
Bekend is, dat de bespannen artillerieeenheden in de avond van 10 mei nog niet
voorbij Zevenaar waren. Toch meldde de
commandant van de divisie-artillerie, Ma
jor Metger, dat hij die dag met zijn paarden
50 km had afgelegd. Overdrijving naarzijn
superieuren 7 En was er wel plaats voor
opstellingen op de Wageningse Berg ? De
berg was bebost en gedeeltelijk bebouwd.

Van west naar oost stonden daar: het
ziekenhuis, gebouwen van de LH, het
landhuis Belmonte, hotel De Wageningse
Berg, een watertoren met opbouw als
uitkijktoren (Belvedere), de renbaan (toen
al voetbalvelden ?), en het pompstation.
Er waren wel enkele plekken op de berg, die
voldeden aan de eisen (gedekt tegen
waarneming, vaste effen bodem, breedte
en diepte minstens 100 m x 20 m). Een vrij
schootsveld was voor de houwitsers min
der belangrijk. De Mörsers stonden in
Renkum op een aardappelveld, midden in
de bebouwde kom. Het andere geschut
stond daar ook vlak achter huizenrijen in
bewoond gebied.
In de uiterwaarden, bij het Lexkesveer,
was wel een geschikte opstelplaats te
vinden, door hagen en bomenrijen tegen
zicht vanuit Wageningen en de Betuwe
afgeschermd. Maar het is hoogst onwaar
schijnlijk dat er al een bespannen afdeling
in Wageningen stond. Het kan wel de (ook
gemotoriseerde ?) afdeling III/AR 311,
met 3 batterijen 10,5 cm Ie FH 18 zijn
geweest. Het staat trouwens niet vast,
dat dit een gemotoriseerde afdeling was.
Deze afdeling kwam uiteen landweerregiment, dat zeker niet als eerste gemotori
seerd werd.
Alleen met hulp van de rond Wageningen
nog aanwezige kennis zijn dit soort vragen
mogelijk nog te beantwoorden. Dus aarzel
niet te reageren.
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Wat betekent de donkere strook op de luchtfoto van
Wageningen-Oost van 24 december 1944
Anton C. Zeven
Van een nabuur ontving ik onderstaande luchtfoto, die op 24 december 1944 van het
oostelijk deel van Wageningen door de geallieerde luchtmacht werd gemaakt. Hij gaf
mij eveneens zijn door de WUR verleende eenmalige publicatierecht. Omdat er op de
foto zoveel te zien is wil ik deze graag in 'Oud-Wageningen' publiceren. En naar de
betekenis van een donkere strook vragen.
Noord
De Driest
Zoomweg
Papenpad
Buissteeg
Wielerbaan

Begraafplaats
Zoomweg
Hollandseweg

Zessprong, nu rotonde
DiedenwegHollandseweg

Geertjesweg

Zuid
Het is niet mijn bedoeling om de gehele foto te bespreken. De lezers mogen zelf punten
van herkenning vinden. Slechts enkele opmerkingen. Links zien we de belangrijke aloude
noord-zuid verbinding, de Diedenweg, die de Bennekomseweg en Hollandseweg kruist
(was een zessprong, nu een viersprong-rotonde). Naar het westen en oosten de
Hollandseweg. Een vergroting van de foto laat vele witte plekken zien. Deze zijn

waarschijnlijk inslagen van granaten en bommen. Verder is de voormalige Wielerbaan
met zijn ovale vorm gemakkelijk te herkennen.
Donkere strook?
In het centrum van de detailfoto's zien wij een donkere strook, die links (het westen)
aansluit op de Zoomweg. Hierover zijn verscheidene gedachten geuit. Aan Willem Ruisch
heb ik gevraagd zijn zienswijze hieronder toe te voegen.
Wielerbaan

Noord
Zoomweg

Aansluiting van de
nog aan te leggen
Heidepark met de
Zoomweg
Wat is deze
donkere strook?
Ingang zanderige
parkeerplaats
Zandpad tussen
Hollandseweg en
Zoomweg
Zuid
Bezoekt men nu het terrein van de donkere strook, dan zijn er ondiepe kuilen te vinden.
Misschien dat met behulp van een AHN-hoogtemeting de kuilen in kaart gebracht kunnen
worden, waarna nagegaan kan worden of er nog een patroon in hun liggingen te vinden is.
Zoomweg

toegangspaadje
donkere strook
'WUR-proefterrein
ingang van zanderige parkeerplaats
Zoomweg
Dank
Graag wil ik mijn nabuur bedanken voor zijn schenkingen.

79

De zienswijze van Willem Ruisch op
het artikel van Anton C. Zeven
Telkens duikt de vraag op of de donkere
strook, evenwijdig aan de Heidelaan en ten
zuiden van het Hondveldje, een lanceerbaan (basis) voor VI bommen zou kunnen
zijn geweest. Er staat nergens vermeld
dat er een basis is geweest, evenmin iets
over een in aanbouw zijnde basis. Wan
neer je de foto goed bekijkt, zie je dat de
donkere streep in het midden is onderbro
ken en een totale lengte heeft van onge
veer 200 meter. Vergeleken met de lengte
van het Hondenveldje, lijkt het onwaar
schijnlijk dat hier een lanceerbasis voor een
VI is geweest. Bekend is dat een dergelijke
lanceerbasis ongeveer 45 meter lang was.
Ook de suggestie dat de VI, die op 26
maart 1943 op het "Roode Dorp" is geval
len, daar gelanceerd zou zijn, gaat niet op.
Wanneer een VI werd gelanceerd gebeur
de er de eerste kilometers niets mee als hij
neerkwam. Dit volgens bronnen op het
internet o.a. www.zenza.se/vw. Dit klinkt
logisch, anders waren er vele Duitsers
omgekomen bij de mislukte lanceringen.

Ik kan me nog heel goed herinneren dat
er een gegraven geul in een V vorm lag
met aan de oostkant een kogelvanger van
zand. Het zou een schietbaan zijn geweest
voor kleine vuurwapens cq handvuurwapens. Daar de baan in het midden in
tweeën gedeeld is op de foto, zou het zo
geweest kunnen zijn dat er twee banen
van 100 meter waren die ook als een baan
van 200 meter gebruikt kon worden. Dat
het een schietbaan was, waarvan de
Wageningse politie in de jaren 50 van de
vorige eeuw gebruik maakte, wordt be
vestigd door de metaalhandelaar Toon
Klaassen. Hij mocht de kogelvanger regel
matig omzetten om de kogels er uit te
halen.
Na verder gezocht te hebben op oude
kaarten van Wageningen van die tijd of
eerder, vond ik een kaart van Wageningen
uitl869 en herzien in 1906 en uitgegeven
in 1914, waar melding wordt gemaakt van
een schietbaan nabij het Hondenveldje.
Ook op de betreffende kaart is een zwart
streepje zichtbaar, dat vermoedelijk de
schietbaan betreft.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen o f belevenissen

TOLOPBRENGSTEN EN DE SPOOR
WEGEN
In het Historisch-Geografisch Tijdschrift
26 (2009): 97-116 staat van de hand van
H. Schmal een artikel: Tolopbrengsten en
verkeer op doorgaande verharde wegen in
Nederland in de 19de eeuw.
Voor Wageningen is van belang te lezen
dat door de aanleg van de spoorweg
Utrecht - Arnhem meer vervoer per spoor
ging en de tolopbrengsten drastisch daal
den. Deze waren voor 1830 ca 1600

80

gulden per jaar, voor de periode 18351845 ca 2700 gulden per jaar en vanaf
1846 ca 1000 gulden per jaar. Sloet(1859)
schreef hierover al 150 jaar geleden:
Thans brengt de weg Wageningen op
Arnhem weinig op, — . Vooral werden de
tollen langs (water)wegen evenwijdig aan
spoorlijnen door het vervoer over deze
spoorlijnen hard getroffen. Het was goed
koper en het ging sneller.
Anton C. Zeven

ENKELE NOTITIES
OW 22 (1994) 1 blz. 15
Enige tijd geleden kwam mij het artikel van
F. van der Have 'Enkele Notities' onder
ogen, waarin gesproken wordt over de
vlucht van keizer Wilhelm II naar Neder
land. In dat artikel wordt mevr. G.J. van
Dam-Schuylenburg aangehaald. Nu zul
len de genoemde details ongetwijfeld
authentiek vernomen zijn maar het bleek
mij dat enkele correcties nodig waren.
Keizer Wilhelm meldde zich inderdaad per
auto op 10 november 1918 aan de
Nederlandse grens bij Eijsden. Toen de
hoftrein arriveerde mocht deze van com
mandant Van Dijl opstomen tot aan het
station zodat de keizer het zich wat
makkelijker kon maken.
De minister van Buitenlandse Zaken, Van
Karnebeek, was voor 8 uur in de morgen
al bij koningin Wilhelmina geweest. Die
had aangegeven dat ze de keizer een
verblijf wilde toestaan.
Een deel van de regering kwam die och
tend bij elkaar om erover te beraadsla
gen, waar de keizer onder te brengen.
Voor dit overleg, waarbij Van Karnebeek
niet aanwezig was, heeft hij waarschijnlijk
contact gehad met minister-president
Ruijs de Beerenbrouck en geopperd de
keizerin Amerongen onder te brengen bij
graaf Aldenburg Bentinck. Diens neef
(graaf Bentinck van Middachten) was een
vriend van de keizer maar op dat moment
ziek. Bovendien was de graaf lid van de
Johanniter Orde, de keizer was daar
hoofd van en ook Van Karnebeek was
daar lid van. Eén van de regels van deze
Orde is dat broeders in nood elkaar dienen
te helpen.

Commissaris van de Koningin in Utrecht,
Van Lynden van Sandenburg, met het
verzoek de keizer en een klein deel van
zijn gevolg (dat oorspronkelijk bestond uit
58 personen, maar eind november waren
er nog twee personen van in Nederland)
voor enige dagen op te nemen. De
bereidheid was er meteen, maar het feit
dat hij niet genoeg levensmiddelen en
benzine had en met ziek personeel zat,
deed hem weigeren. Toen later op de
middag de Commissaris opnieuw belde
met de vermelding dat de regering in een
erg moeilijke positie zat en dat zij toezeg
de alles te zullen verstrekken wat nodig
was, stemde de graaf toe.
De keizer heeft dus niet zelf gebeld met
de graaf en ook niet in Rhenen onderdak
gevonden. Eén van de vleugeladjudan
ten van de keizer, Von Ilsemann, trouwde
met de enige dochter van de graaf maar
zijn werktijden waren zodanig dat hij zich
nauwelijks privé in Amerongen kon op
houden, soms 's middags een paar uur.
Meestal sliep hij ook op zijn kamer in het
Poortgebouw van Huis Doorn. Later zorg
de de tweede vrouw van de keizer,
Hermine, ervoor dat Ilsemann vaker tijd
bij zijn gezin kon doorbrengen.
Tineke Molenaar

Na het middageten op zondag 10 novem
ber werd graaf Bentinck gebeld door de
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VARIA-INFO
Binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
VRIJE KOLONISTENDAG IN FREDERIKSOORD
Op zondag 1 november 2009 wordt in Frederiksoord een Vrije Kolonistendag
gehouden. Bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de landbouwkoloniën voor
armen die de Maatschappij van Weldadigheid rond 1820 oprichtte in Frederiksoord,
Willemsoord en Wilhelminaoord.
Het evenement vindt plaats in vier dicht bij elkaar gelegen lokaties: museum De
Koloniehof, het gebouw Inforium, hotel Frederiksoord en Huis Westerbeeksloot. Er zijn
lezingen, talkshows en documentaires over de koloniën en het Drents Archief is aanwezig
met archiefmateriaal voor mensen die onderzoek willen doen. Huis Westerbeeksloot,
zetel van de Maatschappij van Weldadigheid en voormalig woning van stichter Johannes
van den Bosch, is opengesteld voor bezichtiging evenals enkele leegstaande koloniewoningen. Men kan in koloniaal uniform op de foto en deelnemen aan een rondrit of
-wandeling over het kolonieterrein. Gedurende de dag is het koloniale geld het gangbare
betaalmiddel en er wordt naar gestreefd om Rumfordse soep en aardappelbrood aan
te bieden. Zittingen van de 'Raad van Politie en Tucht in de Vrije Koloniën' worden door
een toneelgroep nagespeeld. Nazaten van kolonisten kunnen deze dag voor het eerst
informatie krijgen over de exacte locatie waar de hoeve van hun voorvader stond (of
misschien nog steeds staat).
De Vrije Kolonistendag duurt van 11:00 tot 17:00 uur en wordt georganiseerd door
de Maatschappij van Weldadigheid, het Drents Archief, Wil Schackmann (auteur van
De proefkolonie) en de gemeente Westerveld in het kader van het project 'Duusternis
en Laokeblad'. De toegang is gratis.
Wil Schackmann
Boekbespreking
GESCHIEDENIS VAN DE BUREN
In vergelijking met de omgeving is Wageningen redelijk voorzien van overzichten van
de plaatselijke geschiedenis. In de laatste halve eeuw verschenen publicaties van Fuchs
en Fiege ( Wageningen 750 jaar stad; 1963), van Klep (Adres Wageningen; 1992) en
Angenent ( Wagvene; 2008). Deze plaats ex aequo is sinds vorig jaar in zekere zin
verloren gegaan. In 2008 zijn twee boeken verschenen die de geschiedenis van de
omgeving op een voorsprong zetten.
De Oudheidkamer Rhenen heeft het aangedurfd om de geschiedenis van Rhenen te
laten beschrijven door veertig auteurs. Dat is gelukt en het resultaat ligt nu voor ons.
Het is een boekwerk geworden van 614 bladzijden, waarin diverse aspecten van de
Rhenense geschiedenis aan bod komen, vanaf het Pleistoceen - toen de Grebbeberg,
een dominant landschapschapselement bij Rhenen, werd gevormd - tot aan de
deïndustrialisatie na de Tweede Wereldoorlog. De enigszins synchronistische opzet
heeft als klein bezwaar dat een hoofdstuk met een compleet overzicht van de Rhenense
geschiedenis ontbreekt. Dat overzicht moet men er zelf bij bedenken. Maar voor de
rest niets dan lovende woorden voor dit boek, waarvan de werkzaamheden naar horen
zeggen minstens vijfjaarin beslag hebben genomen. Dus wie elders plannen heeftvoor

82

een dergelijk boek ...
Geheel anders van opzet is een geschiedenis van bos en landschap van de ZuidwestVeluwe. Wie dit boek van 431 bladzijden leest, wordt onder meer getroffen door het
feit dat de relatie tussen Wageningen en de bossen op de stuwwal van Wageningen
naar Lunteren veel sterker is dan men zou denken. Het middeleeuwse en jongere
Wageningen was een stadje met een aantal boeren, waarvoor bos en landschap van
levensbelang waren. In tegenstelling tot het vorige boek is bij dit werk slechts één auteur
betrokken. Ook hij zal zijn handen vol hebben gehad aan dit boek, als we lezen welke
bronnen hij heeft gelezen en gebruikt en met wie hij heeft samengewerkt. Dat geldt
overigens ook voor de Rhenense auteurs. Ook de opzet van dit boek is anders, want
het is overwegend chronologisch van opzet. Het begint bij de prehistorie en eindigt voor
Wageningen ongeveer op het tijdstip waarop een deel van het bos op de Wageningse
Berg werd platgewalst voor de zoveelste concessie aan de auto.
De buren liggen dus op ons voor met hun laatstverschenen geschiedwerken.
Wageningen heeft tot 2013 niet zoveel tijd meer.
Jan Vredenberg ed., Geschiedenis van Rhenen. Historische Heuvelrug Reeks 15 (Matrijs;
Utrecht 2008) 614 blz. ill. lit. tab. index (pers., geogr.) ISBN 978 90 5345 341 4
Klaas Bouwer, Voor profijt en genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van
de Zuidwest-Veluwe (Matrijs; Utrecht 2008) 431 blz. ill. lit. tab. index (geogr., pers.)
ISBN 978 90 5345 359 9
Jan van den Burg

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK maart 2009 t/m augustus 2009
- Aben, Piet, e.a., De luis in de toga. 25 jaar
universitaire pers in Wageningen (Cereales;
Wageningen 2003) 123 blz. ill. (geschenkvan
bblthk) [W_0690]
- Adresboek van de Gemeente Wageningen
(Gemeente Wageningen; Wageningen z.j.
ca. 1970) 127 blz. index persoonsnamen
straatnamen (geschenk van J. Rothuis)
[WJ3691]
- B., J.S., 'Mijmeringen over toen en nu', Het
Rad 3 (15 augustus 1958) 9: 245-248 (ge
schenk van bblthk) [W_0692]
- Boelema, G., K.J.W. Hensen, H.C.D. de Wit
ed., 75 jaar Botanische tuinen Wageningen
1896-1971 (Laboratorium voor Plantensys
tematiek en Geografie; Wageningen 1972)
104 blz. ill. (geschenkvan bblthk) [W_0693]
- Boon, Arno, En neem de hondenpoep. Dat
had Jack ook op zijn hoofd (Gemeente
Wageningen; Wageningen 2002) 43 blz.
(geschenk van bblthk) [W_0694]

- Borgstein, Hans e.a., Monumenten van de
Twintigste Eeuw1900-1965. Twi ntigste Eeuwse architectuur in de gemeente Neder-Betuwe. Monumentendag 2007 (Gemeente
Neder-Betuwe en Historische Kring Kesteren
en Omstreken; Kesteren 2007) ongepag. ill.
(geschenk) [BET_020]
- Borgstein, Hans e.a. Speuren naar Sporen
in de gemeente Neder-Betuwe. Monumen
tendag 2008 (Gemeente Neder-Betuwe,
Stichting Cultureel Comité Echteld en Histori
sche Kring Kesteren en Omstreken) 46 blz.
ill. kaart (geschenk) [BET_021]
- Borne, Jos van den e.a., Genealogie en de
canon. Deel II. Jaarboek Deel 63 (Centraal
Bureau voor Genealogie; Den Haag 2009)
230 blz. ill. lit. index ISBN 978-90-5802-0703. (aangekocht) [GEN_003_01]
- Bouwer, Klaas, Voorprofijt en genoegen. De
geschiedenis van bos en landschap van de
Zuidwest-Veluwe (Matrijs; Utrecht2008) 431
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biz. ill. lit. kaarten index noten ISBN 978 90
5345 359 9 (aanschaf) [VEL_028]
- Bouwman jr., Arie e.a., SSS 65 jaarjong.
Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid
van het 65-jarig bestaan van de christelijke
korfbalvereniging SSS uit Wageningen (SSS;
Wageningen 1992) 80 biz. ill (geschenk van
fam. De Jager) [W_0695]
- Dijk, Anette van, e.a., Schoon water ([Ge
meente Wageningen]; Wageningen 2000)
ongepag. ill. (geschenkvan bblthk) [W_0696]
- Fotoboek Camera Club Wageningen. Sei
zoen 2000-2001 (Wageningen 2001) 135 blz.
ill. (geschenkvan bblthk) [W_0697]
- Hoogenberk, Egbert, 'Geen sloop maar
hergebruik', Heemschut 1983-4/5 (april-mei
1983): 62-67. [W_0698]
- Hummelen, A., Van een goê manier tot een
wit papier. Het ontstaan van de Renkumse [
Heelsumse Papierindustrie (Stichting Papier
geschiedenis Renkum-Heelsum; Renkum
2001) 64 blz. ill. lit. (geschenk van bblthk)
[RR_031]
- Dken, Jan van, New Neighbours. Images
of daily life in twin cities on the eve of the EU
enlargement (Reproka Visuele Communica
tie; Amersfoort 2004) ongepag. ill. (geschenk
van bblthk) [W_0699]
- Joosten, W., G. Tieben ed., 50 jaar SKV
Wageningen 1930-1980 (SKV; Wageningen
1980) 72 blz. ill. (geschenk van bblthk)
[W_0700]
- Koolemans Beijnen, G.J.W., Wageningen
[de bevrijding in 1813-1814] (z.p.; z.j.) 13 blz.
(geschenk van bblthk) [W_0701]
- Landbouwhogeschool (De) op een keer
punt. Jubileumboek ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Landbouwhoge
school te Wageningen (Landbouwhogeschool;
Wageningen 1968) 383 blz. ill. (geschenkvan
bblthk) [W_0702]
- Maris, Raimond, Joh. van Uven. Een leven
vol wiskunde en muziek (Wageningse Stu
denten Koor- en Orkestvereniging; Wagenin
gen 1989) 80 blz. ill. (geschenk van bblthk)
[W 0703]
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- Norel, K., L.D. Terlaak Poot, De tyrannie
verdrijven (Zomer en Keuning; Wageningen
1947) 648 blz. ill. index (geschenkvan mw.
S. Zwart) [NED 043]
- Oh, Salverdaplein. Poging tot een analyse
rend verslag van de acties rondom de bezet
ting van het hoofdgebouw in hetvoorjaarvan
1980 (Wageningen 1980) 142 blz. ill. (ge
schenk van bblthk) [W_0704]
- Oorebeek, Erwin ed., 75 jaar schaken in
Wageningen 1926-2002 (Schaakvereniging
Wageningen; Wageningen 2002) 84 blz. ill.
tab. (geschenk van bblthk) [W_0705]
- R., v., 'Ben van Londen. Schilder van de
"levende" rivier', De Spiegel (z.j. ca. 1954)
(aanschaf) [W_0706]
- Rondje Wageningen (Een): de vestingwer
ken en de gracht. Krantenknipsels uit de
Veluwe Post 1992 (Wageningen 1995) 8 blz.
ill. (geschenkvan bblthk) [W_0707]
- Sombroek, W., Een wandeling door de oude
binnenstad van Wageningen (Bureau Voor
lichting en Inspraak Gemeente Wageningen;
Wageningen 1987) 6 blz. ill. (geschenk van
bblthk) [W_0708]
- Steenbergen, A.G., ” t Hoekje gaat naar
school...', De Veluwepost (z.j. ca. 1970).
[manuscript] 3 blz. [W_0709]
-Straatman, Willem, EricWijnacker, Blankestijn, wethouder (Gemeente Wageningen,
Wageningen 2002) 59 blz. ill. (geschenkvan
bblthk) [W_0710]
- Swinkels, Anton, Peter Swaal, Bavaria.
Biografie van een brouwerij en een familie uit
Lieshout (Bavaria; Lieshout 2008) 575 blz. ill.
index noten ISBN 978-90-73110-03-3 (ge
schenk) [blz. 494-495 bevat de geschiedenis
van de Export Mouterij Nederland in Wage
ningen] [W_0711]
- Veld, H. van 't, e.a., Bewaord van vrogger...
Taal in 't Vèèn: uitschelle en dialekwoorde
(Historische Vereniging Oud Veenendaal;
Veenendaal 2007) 176 blz. ill. lit. index ISBN
978-90-809732-6-8 (geschenk) [VEE_010]
- Vlaanderen, Mart, 'Rhenen Grebbe Wage
ningen', in: Halfjaarberichten NVNederland-

sehe Buurtspoorweg Maatschappij 12 (juli
2009): 25-31 (geschenk van de auteur)
[W_0712]
- Voet (te) van Amsterdam naar Arnhem
(ANWB; z.p.1914) 43 blz. III. kaarten, (ge
schenk van bblthk) [W_0713]
- Vredenberg, Jan ed., Geschiedenis van
Rhenen. Historische Heuvelrug Reeks 15
(Matrijs; Utrecht 2008) 615 blz. ill. lit. index
noten ISBN 978 90 5345 341 4 (aanschaf)
[RHE018]
- Wageningen-Laag. Een idee voor de stad
(Initiatiefgroep Wageningen; Wageningen
1986) 32 blz. ill. plattegr. (geschenk van
bblthk) [W_0714]
- Wittendorp, Margot, Harold Schuil, Nico Bijl,
'Een wandeling door "onbekend" Wagenin-

gen. Langs plekken met een sociaal-historische achtergrond', http://wageningen.sp.nl;
9 blz. ill. kaarten (download) [W_0715]
AANWINSTEN DOCUMENTATIE
- Afkoop erfpacht van het perceel kad.
gemeente Wageningen Sectie I No. 1268
[Hoogstraat], 12 april 1912 [DOC_006]
- Documentatie vergaderingen feestcom
missie Vereniging Oud-Wageningen 19731983 (bijeengebracht door A.G. Steenber
gen) [DOC 007]
- Kasteel Wageningen 16e-20e eeuw (bijeen
gebracht door A.G. Steenbergen) [DOC_008]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

Wageningen doet weer mee in de Week van de Geschiedenis
Piet Aben
Wageningen doet weer mee in de Week van de Geschiedenis. Evenals verleden jaar
gebeurt dat in een samenwerkingsverband van Oud Wageningen met museum De
Casteelse Poort en de openbare bibliotheek (bblthk.) Het thema van dit jaar luidt Oorlog
en Vrede en daarbinnen heeft het Wageningse trio gekozen voor de dynamiek in het
herdenken van de Tweede Wereldoorlog.
Op 19 oktober zal in de bibliotheek aan de Stationsstraat een avondbijeenkomst
plaatsvinden, waar twee sprekers dit onderwerp zullen aansnijden. De Amsterdamse
historicus Rob van Ginkel zal het hebben over de recent opgekomen behoefte om zowel
de piloten als de burgerslachtoffers te herdenken van geallieerde bombardementen.
Lang is het zo geweest dat van de bevrijders officieel niets dan goeds gezegd mocht
worden; hun bombardementen werden zoveel mogelijk toegedekt.
Na Van Ginkel spreekt de Wageningse journalist-historicus Eric Wijnacker over de
veranderingen in hetoorlogsherdenken onder de Wageningse bevolking. Aanvankelijk
was de herinnering van de Wageningers vooral op het tweetal evacuaties gefocust, het
duurde jaren voordat zij zich ook in het nationale bevrijdingsherdenken gingen
herkennen.
Niet de feitelijke oorlogsgebeurtenissen staan dus centraal op deze avond, maar de wijze
waarop de herdenking daarvan in de loop van de tijd is veranderd. Deze invalshoek is
gekozen onder invloed van het onlangs verschenen boek "De dynamiek van de
herinnering", onder redactie van Frank van Vree, met een bijdrage van de voor deze
avond uitgenodigde spreker Rob van Ginkel. Naast hem kan Eric Wijnacker, geboren
en getogen Wageninger, uit zijn rijke verleden als journalist putten om de typisch
Wageningse situatie te beschrijven.

85

NAJAARSAGENDA 2009 MUSEUM DE
CASTEELSE POORT
tot en met 8 november 2009
Het andere Wageningen, een rijstdorp in Suriname
Een tentoonstelling over het Surinaamse
Wageningen, waar ook een hotel De Wereld
staat. Veel aandacht voor de mensen die
er gewerkt hebben, al snel met veel succes,
totdat politieke en economische factoren
naar de neergang leidden.
tot eind van het jaar 2009
Wageningen - van evacuatie 1940
tot capitulatie 1945
De belangrijkste gebeurtenissen, die zich
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Wage
ningen hebben afgespeeld. De meeste
aandacht gaat uit naar de capitulatie en de
bevrijding. Met de pen waarmee de capitu
latie werd getekend en het meubilair waar
aan deonderhandelingen werden gevoerd.
24 november t/m 30 mei 2010
Darwin - zijn invloed op de Wageningse wetenschap
Met medewerking van ir. Paul van Helvert
(Wageningen Universiteit), groot kenner
van Darwin en bezitter van een van de
grootste privé verzamelingen van en over
Charles Darwin.
permanent
De geschiedenis van Wageningen
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 wereld

OP DE ENTREE VAN WAGENINGEN
Een mooie gracht, geen paddenpoel!
De Bergbrug terug, zie daar ons doel!
iemand bekwaam,
Gaf reeds de naam
Zo heet de entree straks “De Smoel”.
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oorlog.
Op aanvraag kan een museumrondleiding
worden verzorgd.
KUNSTAGENDA
29 aug. t/m 27 sept.
Fotografie uit zusterstad MörfeldenWaldorf
De beste fotografen uit de Duitse partner
stad tonen hun werk.
4 oktober t/m 15 november 2009
Schilderijen, houtcreaties, keramiek
en sieraden
Expositie van schilderijen van Ingeborg
Leeftink (Wageningen), houtcreaties van
Manfred van der Voort (Wageningen),
keramiek van Erik Rouwendal (Wolfheze)
en sieraden van Brech (Delft).
22 november t/m 10 januari 2010
Schilderijen, keramiek en sieraden
Expositie van schilderijen van Gabriëlla Willekens (Wolfheze), keramiek van Ineke
Schippers (Wageningen) en sieraden van
Zillah Botschuyver (Zutphen).
Openingstijden: van 1 april tot en met 31
oktober dinsdag tot en met zaterdag 11.00
-17.00 uur, zondag 13.00 - 17.00 uur; van
1 november tot en met 31 maart dinsdag
tot en met zaterdag 12.00 - 16.00 uur,
zondag 13.00 - 16.00 uur.
Entree • 2,50 (met gebruikelijke kortingen).
Woensdag vanaf 14 uur gratis.
Voor meer informatie zie de website
casteelsepoort.nl.

GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens, enz.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark IA, 67 01 DN Wageningen. Tel: 0317 421436
Openingstijden:
April t/m oktober
: di t/m za van 11 tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur
november t/m maart: di t/m za van 12 tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur.
Entreekaartje vereist. Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gratis entree.
BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.
Deskundige hulp is aanwezig. Boeken zijn uitleenbaar, foto's en prenten niet.
TLJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
Kopieën zijn ter plaatse te bestellen.
WAGENINGEN 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 2009
• 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.
Bankrekeningnr. 2946125 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Wageningen.
IBAN: NL15 INGB 0002946125.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen.

De Historische Vereniging Oud-Wageningen is een ANBI-instelling.
BESTUUR
G.W. de Nijs

voorzitter

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail oudwageningen@gwdenijs.nl
Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen
D. van Vliet
secretaris
tel. 0317 423515 e-mail: dijakawivliet@hetnet.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
Ribeslaan 11, 6706 CG Wageningen
O. Haze
lid
tel: 0317 752638
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom
C.D. Gast
lid
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, Z. van den Burg-Teunissen en E. van Berkel-van Dam.
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
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
eindredactie
tel. 0317 410110 e-mail: g.oluiger@chello.nl
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
J.J.M. Everdij
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
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
Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
W. Ruisch
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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- Steentrams en de Blauwe Kamer
- Het handmerk van Jacob van Biesen
- Een wandeling over het Spijk
- Schervenvondst

DE WOELIGE REGERINGSPERIODE VAN
HERTOG KAREL VAN GELRE 1492-1538

INHOUD
VAN DE REDACTIE
VAN DE BESTUURSTAFEL
-Inleiding lezing bijeenkomst 16-11-2009
-Bestuursmededelingen
-Ledenmutaties
HOOFDARTIKELEN
Hans van der BEEK: Steentrams en de Blauwe kamer
Anton C. ZEVEN: Uit het gemeentearchief (deel 36)
H.P. LAGERWERF: Schervenvondst
Gérard OLINGA: Een wandeling over het Spijk
Anton C. ZEVEN: Uit het gemeentearchief De Steenbrugh
Anton C. ZEVEN: Het handmerk van Jacob van Biesen
RE-ACTIE
-De echte r.k. kerk aan de Lawickse Allee (1) en (2)
-Bestuursmededelingen en stadsgracht
-Saksisch Wageningen
-Donkere strook op luchtfoto (1), (2) en (3)
VARIA-INFO
Documentatiecentrum
Prentenkabinet
Museumagenda De Casteelse Poort
GOED OM TE WETEN
MEDEWERKERS
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VAN DE REDACTIE
Vrijwilligers komen en gaan, zo gaat dat in een vereniging. Ook de redactie moet er aan
geloven. Niet fijn is het echter wanneer iemand door ziekte gedwongen wordt om zich
terug te trekken. Ons redactielid Herman Pothof heeft te kennen gegeven dat zijn
slechte gezondheid het niet toelaat dat hij verder werkzaamheden verricht voor OudWageningen. Dat betreuren wij zeer. Herman heeft geregeld veel nuttige adviezen
gegeven bij het samenstellen van ons tijdschrift en was zeer kundig bij het taalkundig
corrigeren van de teksten. Wij zijn dankbaar vooral het werk dat hij binnen de redactie
heeft verricht en wensen hem veel sterkte bij het doorstaan van zijn ernstige ziekte.
Ook bij ondergetekende beginnen ouderdom en een kwakkelende gezondheid parten
te spelen. Daarom heb ik in juli de beslissing genomen om het meeste redactiewerk uit
handen te geven en het vergaren en opmaken van de kopij aan een jongere over te
laten. Ik ben blij dat Gerard Olinga mijn functie heeft overgenomen. Voorlopig blijf ik
gewoon redactielid zodat de overgang van de genoemde werkzaamheden goed kan
verlopen en ik zonodig nog even kan bijspringen.
Ik wil alle mensen die mij geholpen hebben heel hartelijk bedanken, vooral alle auteurs
die mij nooit in de steek hebben gelaten met het insturen van hun bijdragen. Alleen al
vanwege de vele contacten heb ik veel plezier beleefd aan het samenstellen van ons
tijdschrift Oud-Wageningen.
Jan Everdij
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededelingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen
De geschiedenis hult zich vaak in nevelen. Uit die grijze sluiers ontstaan verhalen en
mythes, die via overlevering een hardnekkig bestaan leiden. De Gelderse oorlogen
werden en worden nog altijd tot mythische proporties opgeblazen. In de regeringspe
riode van hertog Karei van Gelre vonden vele militaire confrontaties plaats. Driemaal
onderging het hertogdom een Bourgondische bezetting, die men even zovele keren van
zich af wist te schudden. De hardnekkigheid, waarmee de Gelderse onderdanen hun
zelfstandigheid bevochten, heeft nogal wat kwaad bloed gezet. In de geschiedschrijving
wordt de Gelderse hertog vaak als aanstichter van het oorlogsgeweld aangemerkt. Uit
bestudering van de bronnen rijst echter langzaam maar zeker een genuanceerder beeld
op. Wageningen wordt aan het eind van de vijftiende eeuw door de Gelderse hertog
als een belangrijk nilitair steunpunt gebruikt.
A. Groustra-Werdekker
Noot redactie. Mevrouw A.H. Groustra-Werdekker studeerde van 1987 tot 1991
geschiedenis aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen. Zij is bezig met een promotie
onderzoek naar het bestuur en de financiën van het hertogdom Gelre 1423-1538. Zij
heeft verscheidene artikelen geschreven over de Gelderse geschiedenis, o.a. in
Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (2001) en Het hertogdom Gelre,
geschiedenis kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel (2003). Momenteel is zij
tevens betrokken bij de tentoonstelling De wereld van Katharina van Kleef.

BIJEENKOMST
in De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 16 november 2009, om 20.00 uur, zal mevrouw A. Groustra-Wer
dekker
een lezing houden, met als titel:
DE WOELIGE REGERINGSPERIODE VAN HERTOG
KAREL VAN GELRE 1492-1538
WELKE ROL SPEELDE WAGENINGEN IN DIT TIJDBESTEK

TOEKOMSTIGE LEZINGEN
Op maandag 15 februari 2010 zal mevrouw C. Peen een lezing houden over een lokaal
onderwerp: Archeologie in Wageningen.
Na de jaarvergadering, op maandag 19 april 2010, zal de heer C. Pepplinkhuizen een lezing
houden met als titel: De vrede van Wageningen, Hotel De Wereld 5 mei 1945.
BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Portret van hertog Karei van Gelre.
KOPIJ voor het februarinummer 2010 ontvangt de redactie graag voor 15 januari
2010. Gaarne op diskette, per e-mail, maar handgeschreven kopij is ook welkom.
De adressen van de redactieleden vindt u op de achterzijde van dit nummer.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Groot was onze schrik toen ons het voor
gaande contactblad onder ogen kwam.
Het bestuur biedt u zijn verontschuldigin
gen aan voor de abominabele staat van
het drukwerk en met name van de afge
drukte foto's. Er worden de nodige stap
pen ondernomen om dit in de toekomst te
voorkomen.
Open Monumentendag 12 septem
ber 2009
Wij kunnen terugzien op een goed bezoch
te kraam op de Molenmarktop 12 septem
ber jl. Er is een behoorlijk aantal boeken
verkocht, waaronder ook het boek dat ter
gelegenheid van Open Monumentendag\s
uitgegeven, getiteld Wageningen geme
ten en getekend. Daarnaast mochten wij
een viertal nieuwe leden inschrijven. Het is
onderwijl duidelijkdat de aanwezigheid van
onze vereniging op deze markt niet meer
is weg te denken.
In museum De Casteelse Poort droeg
onze vereniging die dag haar steentje bij
door een deel van de oude ansichtencollectie te tonen in de Jan J. de Goedezaal.
Het bestuur is van mening dat ook dit
onderdeel voor herhaling vastbaar is.
Bijeenkomst van 21 september 2009
De heer Frank van Lunteren heeft op deze
avond, in hetkaderdathet65jaargeleden
is dat de operatie Market Garden plaats
vond en de impact daarvan op onze stad
en haar inwoners, een lezing gehouden
met als titel: Gebeurtenissen in Wagenin
gen rond de slag om Arnhem. In zijn
boeiend betoog gunde hij ons een blik in het
hoe en het waarom van bepaalde ontwik
kelingen en in de soms onthutsende ach
tergronden daarvan.
Wij mochten een groot aantal bezoekers
verwelkomen, die, naar onze mening, de
lezing bijzonder waardeerden.
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Week van de Geschiedenis 2009
De Week van de Geschiedenis van 17 t/
m 25 oktober heeft voor 2009 als thema
'Oorlog en vrede'. In het kader van Dyna
miek van de herinnering wordt op maan
dag 19 oktober a.s., samen met de
bibliotheek en het museumbestuur, een
lezing georganiseerd. Het thema zal zijn
"Uit het hemelruim gevallen".
Twee sprekers zullen dit onderwerp aan
snijden. De Amsterdamse historicus Rob
van Ginkel zal dat doen vanuit een natio
naal perspectief. Daarbij zal hij het in het
bijzonder hebben over de pas sinds kort
opgekomen behoefte om ook de geallieer
de "vergissingen" te herdenken, de bom
bardementen op Nederlandse steden zo
als Nijmegen en ook Ede. Lang is het zo
geweest dat van de bevrijders niets dan
goeds gezegd mochtworden; hun"vergissingen" werden zoveel mogelijk toege
dekt.
De Wageningse journalisten historicus Eric
Wijnacker kiest voor de plaatselijke invals
hoek. Hij spreekt over de veranderingen in
het oorlogsherdenken onder de Wage
ningse bevolking.
De avond wordt gehouden in de bibliotheek
aan de Stationsstraat. Aanvang 20.00
uur.
Stadsgracht en brug
De stadsgracht en de brug blijven de
gemoederen van de bewoners in Wage
ningen bezig houden. Het bestuur volgt
met Argusogen de ontwikkelingen. Als u
ons blad onder ogen krijgt is de avond van
het 'Platform Stadsgracht' achter de rug
en kennen we mogelijk de standpunten
van de, hopelijk vele, aanwezige raadsle
den.
Periodiek overleg met museumbe
stuur
Op donderdag 15 oktober a.s. zal wederom
het jaarlijks terugkerend overleg plaats

gevonden hebben tussen de voltallige be
sturen van het museum en onze vereniging
aan de hand van een gezamenlijke agenda.
Intussen is gebleken dat dit overleg, dat
steeds in een goede en constructieve sfeer
plaatsvindt, zijn vruchten afwerpt. Als een
van de resultaten van dat overleg is, dat het
museumbestuur op donderdagmorgen op
de eerste etage ruimte beschikbaar stelt
aan twee van onze vrijwilligers om onze
foto's en dia's te scannen, waarbij zij
gebruik kunnen maken van de pc en
scanner van het museum.
Samen met de inspanningen van onze
vrijwilligers op dinsdagmorgen in de Jan J.
de Goede-zaal wordt er alles aan gedaan
om onze collectie veilig te stellen voor ons
nageslacht.
Redactiecommissie
Na vele jaren zijn tijd en energie beschikbaarte hebben gesteld binnen onze redac
tiecommissie heeft Herman Pothof nu, om
gezondheidsredenen, helaas moeten be
slissen zijn functie neer te leggen. Dit
betreurt het bestuur zeer, doch respec
teert dit besluit uiteraard. Op deze wijze
een werkzaamheid te moeten beëindigen
wenst men niemand toe, niet in je beroep
noch als vrijwilliger. Vanaf deze plaats

dankt het bestuur Herman voor zijn jaren
lange inzet en wenst hem het allerbeste
toe. Binnen de redactie heeft tevens een
wisseling van de wacht plaats gevonden.
Jan Everdij heeft, genoopt door gezondheidsperikelen, gemeend wat gas terug te
moeten nemen en heeft het stokje van
eindredacteur en postbus overgedragen
aan Gerard Olinga. Het bestuur acht zich
gelukkig dat Gerard daartoe bereid was.
Na jaren grote inzet en enthousiasme aan
ons blad geschonken te hebben, is het Jan
gegund het wat rustiger aan te doen.
Gelukkig blijft hij nog wel lid van de redac
tiecommissie zodat zijn ervaring behou
den blijft.
Het bovenstaande heeft wel als conse
quentie dat we nu een vacature in de
redactiecommissie hebben. Het bestuur
doet een dringend beroep op u om, met
het bestuur, alle moeite te doen om die
vacature snel te kunnen invullen. Voelt u
zich geroepen om de taak op u te nemen,
meld u dan bij onze secretaris.
Privacy
Met het oog op de privacy heeft het
bestuur besloten om in het vervolg alleen
de namen van de nieuwe leden te vermel
den en niet meer de adressen.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Fam. J.C.M. Albers
Fam. J. Brons
Mw M.H. Hilhorst
A. Vriend
Adreswijzigingen:
Dhr T. Bongers
Secr. B.J. Buntjer
Overleden:
Dhr F.F. Wichmann
Mw T. van Wijk-Brouwer
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STEENTRAMS EN DE BLAUWE KAMER
Hans van der Beek
Willem Ruisch stelde mij de vraag of ik iets
wist over een railaansluiting van OSM (het
trammetje van Arnhem naar Utrecht) op
het terrein van de steenfabriek de Blauwe
Kamer. Er zijn meerdere mensen geweest
die daar iets over gemeld hebben maar
geen duidelijk beeld hebben kunnen ge
ven. Nu ben ik gaan zoeken bij een groep
mensen die hun sporen hebben verdiend
in het tram- en spoorwezen. Zij hebben
een beeld geschetst van het railvervoer
van de OSM voor mensen en goederen.

plaats (een kopspoor) is geweest. Komen
de vanuit Rhenen ging de tram met een
linkerbocht de Nude in naar Wageningen.
Na deze linkerbocht was een rechts stel
lende wissel en een kopspoor dat parallel
aan het tramspoor liep. Hier werden de
stenen overgeladen van een wagen met
paarden op de steenwagen. Er waren vier
a vijf ritten van de fabriek naar het
laadspoor nodig om één steenwagen te
laden. De OSM-NBM was in die tijd voort
varend. Wanneer de zaken goed gingen
kwamen er rails en vervoer. Het tegen
overgestelde werkte ook. In dat geval
werd het railvervoer gestaakt en werden
de rails verwijderd.
Ik ben me bewust dat dit het begin kan zijn
van een hernieuwde discussie over dit
onderwerp en houd me aanbevolen voor
suggesties en opmerkingen.

De OSM-NBM had binnen het scala van
rijtuigen en locomotieven en trams o.a.
ook nog de steentrams. Dit waren platte
wagens waar bij de meeste 10.000 kg last
vervoeren konden. Volgens een vervoersstaatuit 1923 blijktdatde steenfabriek "de
Blaauwe Kamer" in de eerste zeven maan
den 240 wagens met (gebakken) stenen
door de OSM liet vervoeren. Deze stenen
Met dank aan:
gingen naar Soesterberg, Rijsenburg en
Toon Steenmeijer.
Zeist. Als de wagens maximaal belast
Gert Arkema.
waren konden er per wagen 5000 stenen
Rob Reinders.
getransporteerd worden.
In een oude werkinstruc
tie, uit 1928, stond dat er
maximaal tien steenwagens door een motorwa
gen getrokken mochten
worden.
Uit de stukken is niet duide
lijk geworden of de Blauwe
Kamer aangesloten was
op het tramspoor dat van
Rhenen naar Wageningen
liep, d.w.z. een eigen laad
plaats op het fabriekster
rein had. Wel is uit foto en
overlevering vast komen
De Blaauwe kamer (al buiten gebruik) ± 1980.
te staan dat er een laad
(archief Oud- Wageningen)
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 36)
Anton C. Zeven
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen.
In deel 36 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings
geheugen'.
Postvervoer
In mijn notitie over het Postvervoer in deel
35 is mijn volgende vraag wat onderge
sneeuwd. Vandaar de herhaling van deze
vraag:
Wie zoekt de geschiedenis van het
postvervoer van en naar Wagenin
gen uit? Leden van de postzegelver
eniging Globe afd. Wageningen?
Ik voeg er nog aan nog tie , dat de
moderne postgeschiedenis van Wagenin
gen in het tijdschrift De Kartelrand van de
Globe afdeling Wageningen door Bert van
Marrewijk wordt beschreven.

Vendu
Heer Advocaat Beek in qualiteit als volmagtiger van den Heer Scholtis D[er]k
Brouwer als grootvader en voogd over den
minderjarigen Willem van Bommel, zoon
van wijien Mr. Arend van Bommel. Onder
meer worden verkocht aan: Geurt Jordens
sijlvere Horlogie 23-10-0; Burgermr. Gordon sylvere degen 16-5-0; Juff. Wesseling
6 dito deeser messe 10-15-0; Jan Mossel
1 p[aa]r sylvere Gespen 7-5-0; Jantje
Laemerts 1 p[aa]r dito 4-10-0; Jan Middel
hoven 2 Gerridons{-tafeltje op één poot);
Borgermr. VDHorstpavilloen 13-5-0; Reynier Ferdinand [een] Vries Hang Horlogie
23-10-0; Hr. [D] Beek2Sakhorlogier 1-120.
Verder werden nog verkocht 22 schilde
rijen. Ze worden verdeeld in 9 en in 22
schilderijen. Dit kan betekenen dat in één

vertrek 9 schilderijen hingen en in een
ander (bij voorbeeld het trappenhuis) 22.
Het is altijd jammer dat deze schilderijen
niet omschreven zijn. Misschien zaten er
exemplaren van nu bekende kunstschil
ders bij. Of was alles prullaria?
Een beschrijving zou iets kunnen vertellen
over de'levensloop'van het schilderij. Het
is natuurlijk ook mogelijk dat nakomelingen
van de kopers een deel van de schilderijen
nog in huis hebben. Verder kan men zich
afvragen of de bovenstaande stukken
nog bij nabestaanden van de kopers aan
wezig zijn.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 282. Boedels,
o.m. De Schout D. Brouwer als grootvader
van Willem van Bommel. Map 1780 e.v

Victorie 1674
Anno 1674 gelevert [a]en De BorgemesterAntoni Van Der Horst vijfftonne tot De
fijtori (victorie) te Brande Van de graef
(gracht). Door order Van mijn moeder
komt 5 guld[er\], w.g. Dersken Thijssen.
Aen Bartien van de bom doemen (toen
men) Victorie brande aen peck tonne 1-

10- 0 .
Aen Jan Schenck voor het half vat bier
doen Victorie brande 3-0-0.
Aan Maij Rutten aan pecktonnen noch op
verscheyde reyse 2-5-0.
Na het rampjaar 1672, waarbij het volk
radeloos, redeloos en reddeloos was, ver
trok het Franse leger weer in 1674 uit onze
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contreien. Dit heugelijke feit moest natuur
lijk gevierd worden. Kennelijk zette de
overheid brandende, dus walmende pek
tonnen bij de gracht. Het volk zal wel blij
geweest zijn met het vrije bier, maar die
halve ton zal wel gauw leeg gedronken zijn.
Te weinig om tot comazuipen over te
gaan. Ik heb niet uitgezocht wie de moe
der van Dersken Thijssen was.
Bronnen: Oud-Archief inv. nr. 314. Reke
ningen van rentmeester Antoni van der
Horst over 1671-1693, en Oud-Archief
inv. nr. 335. Bijlagen tot de rekeningen van
rentmeester Antoni van der Horst over
1671-1693, No 177,

Deplorabele toestand van Stadsfi
nanciën
Op 27 december 1796 moet de stadsge
neesheer H. van den Bosch, Medicinae
Doctor op last van de Richter dezes stad
en Rechtsgebied Do[cto]r P[eel] Beek een
lijk examineren. Van den Bosch mag de
dubbele Jura in rekening brengen, maar
doet dit niet vanwege de deplorabele
toestand van Stads-Finantien.
Men kan zich afvragen waarom Van den
Bosch een dubbele vergoeding in rekening
kon brengen. Het was die dag een dins
dag, dus ook geen 'zondagsdienst'. De
bovenstaande titel spreekt ons ook heden
aan.
Bron: Oud-archief inv. nr. 106. Ingeko
men stukken 1796 juni 6 - 1797 februari
3.
Door het lijf geschoten: een bekom
merend tijding
Godaert Adriaen Baron van Reede, Vrij
heer van Amerongen, Ginckel en Eist,
Ridder van de Conincklycke deensche
Order van den Oliphant, H[ee]rTot Ame
rongen, schrijft op 11 oude stijl/21 nieuwe
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stijl augustus 1674 vanuit Utrecht, '— dat
de Grebbendijck wederom behoorlijck moge
worden gerepareert en 'So komt mij voor
drie dagen [dat was dus op 8 november
oude stijl] een bekommerend tijding toe,
van dat mijn Soon den heer van Ginckel
door het lijf is geschoten, tot Bergen in
Henegouwen is blijven leggen met welcke
mij verobligeert (verplicht) morgen der
waarts te gaan, om hem in zijn ongelegentheijd, te adsissteren —'.
Zijn kasteel Amerongen werd door het
Franse leger van koning Lodewijk XIV in
1674 verwoest en dat zal de reden zijn, dat
hij in Utrechtzijn briefschreef. Het kasteel
werd vooral onder leiding van zijn vrouw
herbouwd. Hij bemoeide zich ook vanuit
Utrecht en later vanuit het kasteel Ame
rongen met het onderhoud van de Grebbedijk(dijktussen de Wageningse Berg en
Grebbeberg). De Koninklijke Orde van de
Olifant is een Deense orde. Zoon Godard,
met de algemeen gebruikte naam Heer
van Ginckel, overleefde de verwonding. Hij
was daarna nog druk als een bezige bij (zie
hieronder).
Bron: Oud-archief inv. nr. 1208. Verdere
stukken betreffende het tol- en weggeld,
1613-1791.

Stapeling van functies
Godert Grave van Athlone, Baron van
Reede ende Agrim, die een militaire loop
baan volgde, vervulde daarnaast nog
talloze andere bestuurlijke functies. Zo
was hij Vrij-Heer van Amerongen, Ginckel
ende Eist, Heeren (van) Middachten, Lievendael, Hervelt, Roenburgh &c., Ridder
van de Konincklijcke Ordre van de Olip
hant, Generael over de Ruyterye van den
Staat der Vereenighde Nederlanden, Gou
verneur van de Stadt (Utrecht,) ende
Steden in de Provincie Utrecht, Lieutenant

Opper-Jager-meester van 't Hartoghdom
Gelre ende Graaffschap Zutphen in de
Veluwen &c.

Bronnen: Oud-archief 1180.Brieven van
patent voor troepen, welke te Wageningen in garnizoen komen, 1609-1748; de
website collectieutrecht.nl. Voor de zegels
verwijs ik naar mijn boek over de Persoon
lijke was- en lakzegels (2006).

Préfetdu Departement de l'Issel Superieur
(De Ridder van het Legioen van Eer,
commandeur van de Keizerlijke Orde van
de volmaakte vereniging van het Departe
ment van Boven-IJssel) , gedateerd 24
november 1813. De instructie is getekend
door Van Dedem ' Par le Préfet indisposé,
le Conseiller de Préfecture délegué (door
de niet-beschikbare prefect, de raadsheer
van de gedelegueerde prefectuur).
Het gemeentebestuur van Wageningen
moet 200 chemises (hemden) en 5 hec
toliter genièvre (jenever) leveren. Blijk
baar verwarmden de hemden nog te
weinig en moest de jenever voor een
aanvulling zorgen. Maar hoe kwam Wage
ningen aan deze hoeveelheden? Want 5
hectoliter zijn 500 literflessen. Ik denk dat
de opdracht niet is uitgevoerd, want niet
alleen dat het bevel een dag of wat erover
gedaan zal hebben om Wageningen te
bereiken, maar er zullen toch ook nog
enkele dagen nodig geweest zijn om de
200 hemden te laten maken en bijeen te
brengen. Op 18 oktober was de dag dat
Napoleon verpletterend, maar niet defini
tief, te Leipzig werd verslagen. In het
verslag van G. Goossen Jzn in zijn Geschie
denis van Wageningen, over de gebeurte
nissen in oktober-december 1813, geeft
hij jammer genoeg geen data.

Van Franse naar Nederlandse rege
ring
De meeste lezers zullen weten dat Neder
land een zogenaamde Bataafse en Franse
tijd heeft meegemaakt. Dit was de periode
1794 (Zuid-Nederland) tot 1813. Vanaf juli
1810 vormde het huidige Nederland een
deel van Napoleons keizerrijk. Dat de
overgang van Frans beheer naar Neder
lands beheer snel kan gaan is te zien in het
Oud-Archief inv. nr 1253. We vinden daar
een instructie in de Franse taal:
Le Chevalierde la Legion d'Honneur, com
mandeur de l'Ordre Impérial de la Réunion

Het volgende stuk na het bovenvermelde
Frans bevel is van zeven dagen later en
afkomstig van Zyne Doorluchtige Hoog
heid de HeerPrince van Oranje en Nassau,
enz., enz., enz. De instructie is geschre
ven in 's-Gravenhage op 1 december
1813. Het Algemeende Bestuur der Vereenigde Nederlanden maakt bekend dat
alle Keizerlyke aangelegenheden niet meer
in het'Fransch' moeten worden geschre
ven of gedrukt. Kennelijk lagen er bij
drukkers in de Verenigde Nederlanden nog
keizerlijke opdrachten. En wie tekent deze
'Nederlandse' instructie, ja wel, de eerder

Van hem bevindt zich een schilderij, ten
voeten uit, in het Kasteel Amerongen. Het
werd in 1692 door Johann Christoph Merck
geschilderd. Godart, Baron van Reede, die
van 1644 tot 1704 leefde, was betrokken
bij de veldslagen te Baltimore, Athlone en
Agrim, plaatsen gelegen in Ierland. Voor
zijn verdiensten werd hij door de KoningStadhouder benoemd tot Graaf van Athlo
ne en Baron van Agrim. Niet vermeld
wordt, dat hij ook nog Landscommandeur
van de Duitse Orde van de Balije van
Utrecht was. Hij trouwde Ursula Philipotte
van Raesfeldt, erfdochter van het Kasteel
Middachten, waardoor Godert of ook Godard tevens Heer van Middachten werd.
Van koning-stadhouder Willem van Oranje-Nassau bevinden zich in het Gemeen
tearchief ook zegels. Hij tekent met William
R., waarbij de R voor Rex = koning staat.
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genoemde Van Dedem, nu als gedelegueerde prefect. Hij was niet de enige Neder
lander die moeiteloos de ommezwaai van
dienaar van de keizer van Frankrijk naar
dienaar van de Prins van Oranje had
gemaakt. Vele ambtenaren bleven ge
woon achter hun bureau zitten, omdat er
te weinig anderen waren die voldoende
ervaring hadden om hen te vervangen.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 1253. Ingeko
men stukken 1813.

"de Clooster"
Ontvangen] op den 7 September van
Geurt Robberts Int verscheijde wysen
hondert gulden Ende dat van wegen de
coop van de clooster verschenen 100-00.
Met verscheijde wysen zal bedoeld wor
den, dat de 100 gulden niet in één keer
betaald is, maar in verschillende porties is
overhandigd.
Het Klooster is niet een echt klooster
geweest. Nadat aan het begin van de
Tachtigjarige oorlog het Vrouwenklooster
in Renkum was verwoest werd het klooster
opgeheven. Een deel van de vrouwen zal
naar hun families zijn teruggekeerd. Ande
ren mochten een huis aan de Hoogstraat
betrekken. Bij gebrek aan inkomsten en
afname van het aantal vrouwen werden
door de Magistraat aan de Eerste Kloostersteeg enkele huisjes gebouwd, waarin
de nog aanwezige 'nonnen' konden wo
nen. Zij zullen hun nonnenhabijt niet heb
ben afgelegd en een gemeenschap van
'nonnen' werd door het volk klooster ge
noemd. Zie verder: Wie woonden waar—
perceel 386 e.v.
Bron: Oud-archief inv. nr. 300. Minuutrekening van burgemeester (Peter Suermondt) over 1651/1653.
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Klok luiden
Maand maart 1627: noch betaelt aenden
Custos Jan Verbeeck so vant luijen des
middaghes, als oick des avonts te negen
vueren (uren), blijckende biy quitancie 11
g - 10 st.
Koster Jan Verbeeck, ook Jan van der
Beeck, luidde zowel 's middags als 's
avonds om negen uur de klok. 's Middags
zal mogelijk 12 uur geweest zijn, maar
werd in 1626 enl627 op andere tijdstip
pen, bijvoorbeeld 's ochtends om 9 uur de
klok niet geluid? Of deed een ander dat?
Bron: Oud-archief inv. nr. 270. Rekening
van burgemeester Gijsbert van Brienen
over 1626/1627 , afgehoord op 3 novem
ber 1629. Het stuk heet Memoriael van
vuijtgaeff van Stadt weeghen ten tijde
mijnes burgemeesterschap aengaende des
eerste Augusti 1626.

Orgelist
Door order van de heeren van de magistraet gegeven aen Orgelist van Amster
dam thien gl 10-0-0.
Maar waarom aan een organist, zoals wij
nu schrijven, komende uit Amsterdam?
Had Wageningen geen eigen organist of
wilde men wel eens een ander horen
spelen? Of solliciteerde deze Amsterdam
se organist naar een functie binnen Wage
ningen? In elk geval betekent het dat in
1627 in de kerk van Wageningen een orgel
aanwezig was.
Bron: Oud-Archiefinv. nr. 303. Bijlagen tot
rekening van de erfgenamen van burge
meester Johan Junius ovwe 1653/1654.
Dit is Johan Junius, waarna na verbaste
ring het Junushof is genoemd.

SCHERVENVONDST
H.P. Lagerwerf
In de door Oud Wageningen beheerde verzameling van opgegraven arte
facten is een doos met opschrift Grintweg (De Bakker). Met snel snuffelen
leek de inhoud wel leuk en ben ik wat verder gaan determineren. Naast de
gangbare scherven, pijpensteeltjes en botmateriaal uit de laatste drie
eeuwen zaten er ook zeer bijzondere scherven in deze doos.
Verschillende perioden
Een scherf komt van een pot van de
wikkelband cultuur, ook Hilversum cultuur
genoemd. In de natte klei werd een koord
gewikkeld waarvan de sporen zichtbaar
bleven na het bakken. In deze scherf is
met een scherp voorwerp ook nog extra
versiering aangebracht. De datering is van
het eind van de Steentijd naar de overgang van de Bronstijd, 1700jaarvoorChr.
Een andere scherf is dateerbaar als mid
den bronstijd en er zijn ook diverse van het
eind van de Bronstijd met mooie randver
siering van de pottenbakkers' vingers.
Uit de IJzertijd zijn er veel scherven van de
diverse perioden (vroeg midden en laat)
waarbij kan worden gezegd dat de scher
ven uit de vroege ijzertijd in de natte klei
zijn versierd met streeppatronen die met
een riet (iets ronds) er zijn ingekrast.
Op alle scherven zijn gebruikssporen te
zien, watduidtop huishoudelijk gebruik in
plaats van grafgiften. Hieruit blijkt dat er
een zeer lange periode van continue bewo
ning is geweest.
Notitie
Er lag echter ook een bijna vergaan briefje
in de doos waar nog net op te lezen was
datde potscherven gevonden waren bij de
bouw van Churchillweg 77 in 1967 op de
plaats van een oude boerderij.
Ik wil de tekst op de doos met Grintweg
echter niet direct verwerpen, maar heb
geen idee waar ene De Bakker woonde in
1987 op de Grintweg. Qua vondst mate

riaal komt het meer overeen met de
Churchillweg, net zoals er bij de oude LTS
is gevonden.
Kan iemand me verder helpen met het
antwoord op de vraag waar De Bakker
woonde ?

Noot redactie:
Al eerder is gemeld, dat het bestuur van
Oud-Wageningen naarstig op zoek is naar
geschikte ruimte voor de opslag van de
collectie van de archeologische vondsten.
Momenteel bevindt deze collectie zich in 'e
voormalige bakkerij van Bootsman aan de
Churchillweg. Zoals bekend, is dit echter
maar van tijdelijke aard. Op 31 december
2009 moet de collectie daaruit. Het is dus
echt vijf voor twaalf. Alhoewel het bestuur
hiervoor een passende oplossing probeert
te vinden, is daarnaast elke suggestie, die
kan leiden tot een permanente oplossing,
bijzonder welkom. Misschien zijn er lezers
onder ons die het bestuur daarbij kunnen
helpen. Indien dat zo is, schroom dan niet
en neem contact op met het bestuur. De
adressen van het bestuur vindt u op de
achterzijde van deze uitgave.
Gerard Olinga
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EEN WANDELING OVER HET SPIJK
Gerard Olinga
Dagelijks maak ik met mijn hond een paar wandelingetjes door Wageningen.
Steevast voeren de wandelingen ondermeer langs het Spijk. Wandelen met
mijn trouwe viervoeter leidt bij mij tot een ander omgevingsbesef. Omdat
mijn hond, een wel zeer eigenzinnige boxer, er voortdurend tempowisselin
gen op nahoudt, krijg je soms ineens meer tijd en oog voor details. En dat
stemt af en toe tot nadenken. Zo ook op het Spijk. Het is niet alleen de naam
die me intrigeert, maar zeker ook de stilte en de bijzondere, ietwat geïsoleer
de sfeer van dit karakteristieke stukje Wageningen, toch vlakbij het veel
drukkere centrum. Het Spijk is een van mijn favoriete Wageningse plekjes.
De betekenis van de naam Spijk
Waar komt de naam Spijk vandaan? In
Nederland kennen we vier plaatsnamen
met dezelfde naam. Spijk, in het uiterste
noorden van de provincie Groningen, Spijk,
waar de Rijn ons land binnenkomt (en dus
niet bij Lobith), Spijk, aan de oever van de
Linge, tussen Gorkum en Leerdam en tot
slot: Spijk, gelegen aan de Afgedamde
Maas, ten noorden van Wijk en Aalburg in
de provincie Noord-Brabant. Alle vier dor
pen hebben, naast de naam, nog een
overeenkomst. Ze liggen alle vier vlak aan
het water. Waarschijnlijk is Spijk afgeleid
van het oudgermaanse woord spika of
spieke, hetgeen spits betekent. Zo dankt de
plaats Spijkenisse zijn naam volgens Wikipedia aan twee oude benamingen: spieke
en nesse. Het laatste woord betekent
letterlijk: neus. Ook het oude vissersdorp
Spijkenisse lag oorspronkelijk aan een in
middels dichtgeslibde kreek van de Oude
Maas. Algemeen mag worden aangeno
men dat Spijk een spits stuk uitstekend land
aan het water betekent. Deze betekenis
komt aardig dicht in de buurt van wat C.D.
Gast en M.E. de Ruiter daarover schrijven
in Monumenten in Wageningen, van kas
teel tot villawijk en van melkpad tot woon
buurt, een uitgave van het Gemeente
archief Wageningen, verschenen in het
kader van de Open Monumentendag 1994.
Op pagina 41 van dat boekje staat te lezen:
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Het Wageningse Spijk, waarvan de naam
waarschijnlijk van origine betrekking heeft
gehad op het land tussen de gracht, de dijk
en de bergrand, heeft inderdaad een spitse
vorm.
In de volksmond heeft het Wageningse
Spijk niet altijd zo geheten. Alhoewel de
oudste vermelding (een moeshoff aan 't
Spijck) voorkomt in een akte van eigen
domsoverdracht uit 1635, werd dit stille
paadje langs de oostelijke stadsgracht
aanvankelijk Rustenburg en later Melkpad
of Melkweg genoemd. De naam Rusten
burg dankte het weggetje aan een hofste
de uit de 17de eeuw, die tot 1961 was
gesitueerd naast de drukkerij van de firma
Verweij. In de 19de eeuw waren de namen
Melkpad of Melkweg in zwang. Het pad
werd voornamelijk gebruikt door de boeren,
die de melk van hun in de uiterwaarden
grazende koeien afvoerden. Op basis van
de oude akte uit 1635 heeft de naam Spijk
waarschijnlijk toch de oudste rechten. De
naam gold niet alleen voor de weg maar
voor het gehele gebied, omsloten door de
oostelijke stadsgracht, de Grebbedijk in het
zuiden en de Bergstraat en de Veerstraat
in het noorden. Inderdaad een spits toelo
pend stuk land vlakbij het water.
Landbouwhistorie
Wandelend over het Spijk kom je langs drie
bruggen, waarvan de oudste oeververbin

ding het voetgangersbruggetje vormt ter
hoogte van het Bassecour. Dit oude pand,
inmiddels omgebouwd tot een duur appar
tementencomplex, werd in 1876 door de
gemeente aangekocht. De gemeenteraad
besloot om dit pand aan het Rijk af te staan,
ten behoeve van de vestiging van een
Rijkslandbouwschool. Tegenover het Bas
secour, aan de oostzijde van de gracht op
het Spijk, werd een proefveld aangelegd.
Aanvankelijk werd een trekpontje gebruikt
om het proefveld te kunnen bereiken. Later
kwam hier het bruggetje te liggen. De
kneuterige oversteek paste kennelijk niet
meer in het vooruitstrevende Wageningen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
deze brug vernield en vervangen door de
huidige oeververbinding. De afgelopen zo
mer was het voetgangersbruggetje ineens
afgesloten. Het was te gevaarlijk gewor
den. De brug werd tijdelijk gestut omdat de
tand des tijds de constructie had aange
tast. Momenteel wordt het geheel gereno
veerd, maar het oude karakter van het
bruggetje wordt jammer genoeg niet in ere
hersteld. Van de proefvelden is ook niets
meer over. In 1950 kocht de gemeente het
terrein aan. Aanvankelijk wilde men hier het
zwembad bouwen. Een deel van het terrein
bleef echter tot 1981 braak liggen. In dat
jaar verrees daar het nieuwe politiebureau,
terwijl reeds jaren eerder het Sportfondsenbad aan de overzijde was aangelegd. Op dit
kleine stukje Wageningen werd echter een
belangrijk stukje landbouwhistorie geschre
ven. De leraar Broekema kweekte hier
nieuwe tarwerassen, waaronder de be
roemde Wilhelmina-tarwe. Deze nieuwe
tarwerassen hebben een belangrijke impuls
gegeven aan de Nederlandse landbouw en
werden later ook in het buitenland veel
verbouwd. Het enige wat ons nog aan die
tijd herinnert is de tuinmanswoning (Spijk nr.
13), die in 1880 werd afgebouwd. Samen
met het internaat op het Duivendaal maak
te de tuinmanswoning deel uit van de eerste

opdracht van de architect Jacobus van
Lokhorst voor de Rijkslandbouwschool. Tus
sen 1878 en 1908 was Van Lokhorst
verantwoordelijk voor de totstandkoming
van tien objecten in Wageningen. Zijn
ontwerpen waren gebaseerd op nieuwe
ideeën van P.J.H. Cuypers, architect van
onder andere het Rijksmuseum. Bijna viel
dit pand, als gevolg van zeer vooruitstre
vende plannen van de gemeenteraad, ten
prooi aan de slopershamer. Het Bergpoortplan, dat in feite niet los kan worden gezien
van het desastreuze en geldverslindende
Uiterwaardenplan, was er op gericht om het
Spijk volledig te saneren. De vernietiging
van het bestemmingsplan Uiterwaarden
door de Kroon in 1976 heeft ondermeer als
voordeel, dat van dit karakteristiek stukje
Wageningen nog steeds valt te genieten.
Leerlooiershuisjes
Hetzelfde geldt voor de zuidzijde van het
Spijk, waarde acht leerlooiershuisjes (Spijk
nrs. 17 tot en met 31) gelukkig nog steeds
zijn te bewonderen. Tijdens de afgelopen
zomermaanden waren bouwvakkers er
druk in de weer met noodzakelijke onder
houdswerkzaamheden. Een muursteen uit
1986 in de noordgevel van Spijk nr. 17
vertelt ons dat dit rijtje huizen in 1896 werd
gebouwd. Ongeveer gelijktijdig werd ook
het Bowlespark aan de overzijde van de
gracht gerealiseerd. Ten zuiden van de nog
te bouwen leerlooiershuisjes, aan de voet
van de dijk, lag reeds een woning met tuin
en boomgaard. Opditterrein ligt de huidige
vrijstaande woning Spijk nr. 33. De voorlo
per van dit perceel werd in 1887 verkocht
aan de gebroeders Roes, eigenaren van
een leerlooierij aan de Stationsstraat. Het
oude woonhuis (nr. 33) bleef deels intact,
maar het vrijkomende terrein bood ruimte
voor de bouw van acht huisjes ten behoeve
van werknemers van de gebroeders Roes.
De broers zouden in Wageningen de enige
fabrikanten blijken d ie -o m personeel aan
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zich te binden - woningen voor hun arbei
ders bouwden. De nieuwe bewoners van
deze huizen profiteerden tevens van de
ontwikkeling van het Bowlespark. Een ge
volg van dit plan was de aanleg van de brug,
die aan de zuidoostzijde van de stad nog
steeds toegang geeft tot het Bowlespark.
Daarmee kwam tevens een einde aan de
min of meer geïsoleerde ligging van het
Spijk. Zonder omwegen hadden ze meteen
toegang tot de stad. De zakelijke band
tussen de bewoners en de gebroeders
Roes bleek maar van korte duur. Het rijtje
huizen werd in 1902 verkocht aan de
Wageningse horlogemaker B.W. Kemper
en diens zuster. Daarna kwamen de huizen
in handen van diverse andere eigenaren en
uiteindelijk, in 1962, in die van de gemeente.
Deze kocht het rijtje leerlooiershuisjes op
met de bedoeling om ze uiteindelijkte laten
slopen. Deze karakteristieke woningen
moesten plaats maken voor de aanleg van
de weg naarde uiterwaarden. Aldaar moest
een grote woonwijk verrijzen. Ongebreidel
de expansiedrift dreigde voorrang te krijgen
op de prachtige natuur en ook over het
begrip ruimte voor water maakte men zich
in die tijd nog niet druk. Zoals gezegd, stak
de Kroon daar in 1976 gelukkig een stokje

?kta
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voor. Maar ondanks die welkome interven
tie werd het voortbestaan van de leer
looiershuisjes nog steeds bedreigd. Kenne
lijk wilde de gemeente van de oude pandjes
af. Nu moesten de huisjes vanwege hun
bouwvalligheid maar worden gesaneerd.
Jarenlange acties tegen dit saneringsplan
bleven uiteindelijk niet zonder succes. Met
een krappe meerderheid werd in de raads
vergadering van 16 december 1985 beslo
ten om de acht leerlooiershuisjes te reno
veren. Precies een jaar later vierden de
bewoners hun feestje. De woningen waren
inmiddels gerenoveerd. De muursteen in
de noordgevel van Spijk nummer 17 herin
nert ons nog steeds aan dat heuglijke feit.
'Lang leve de democratie', denk ik, wan
neer ik het Spijk achter me heb gelaten en
even later, samen met mijn hond, onbe
kommerd geniet van de nog steeds onge
repte uiterwaarden.
Bronnen:
- Monumenten in Wageningen. Van kasteel
tot villawijk, van melkpad tot woonbuurt.
C.D. Gast en M.E. de Ruiter (1994)
- Monumenten in Wageningen. In moderne(n) stijl opgetrokken.
C.D. Gast en M.E. de Ruiter (1993)

Hef Sf^jk. WAGENINGEN.

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 36 vervolg)
Anton C. Zeven
Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. Bij dit onder
werp heeft de auteur, Anton C. Zeven, echter nog een paar te beantwoorden
vragen. Wellicht leent dit onderwerp zich voor latere reacties in de rubriek
RE-ACTIE.
Het perceel De SteenBrugh
Wageningen 4 juli 1753. Hendrik Stevens
& Neeitje Sandbrinck Ec/7t[lieden] - ver
klaarden voor ƒ 675:-, die voldaan zijn,
verkogtte hebben - aan Geurt Stevens en
GeurtjeBreunis[s]en £c/7t[lieden] een weij
groot omtrent 2 V2 morgen gelegen naest
de OostSteegh, gen[aam]t deSteenbrug.
Begrenzingen: Oost - de Dijkgraeff, West
- J[an] & Ev[ert] van Ommeren, Zuid d'Ooststeegh & Noord - de Paard Weij.
De oppervlakte van het verkochte perceel
is omtrent 2 1
/z morgen. Het bewuste
perceel ligt rechts in de hoek (zie afb.).
Wanneer de Arnhemse morgen op ca
8600m2 gesteld
wordt, is de perceelgrootte omge
rekend ca 21500
m2. Het Kadaster
uit 1832 geeft de
volgende perceelsgroottes: perceel
B617 = 9860m2en
perceel B618 =
9830 m2, d.i. sa
men 19660 m2. Beide percelen, die in 1832
van Jan Jordens, respectievelijk Steven
Achterberg waren, zouden dus het perceel
De Steenbrugh kunnen zijn. Misschien
wordt deze conclusie nog ondersteund
door de naam Hendrik Stevens in 1753 en
Steven Achterberg in 1832. Is er een
familieband? Perceel B619 is de PaardWeij. In 1832 worden alle percelen met
weiland aangeduid.
Over blijft de vraag: waarom De Steen-

Brugh? Op de Kadasterkaart uit 1832
komt in het verlengde van de Ooststeeg
over het watergedeelte van de Dijkgraaf
geen brug voor. Is dan de brug voor die
tijd verdwenen? Mogelijk. Maar waarom
zou men daar op sompige ondergrond een
zware stenen brug en niet een lichte
houten brug hebben gebouwd? De Oost
steeg betekent oorspronkelijk Oogststeeg.
Werd deze steeg en stenen brug aange
legd om de zwaar beladen karren met de
oogst van het achterliggend binnenveld
binnen te brengen? Ookals het woord brug
verbasterd is uit broek (moeras), dan heb
ik geen verklaring voor 'steen'.

perceel
De SteenBrugh
De Ooststeeg, die de Rijnsteeg (links) met
de Dijkgraaf (rechts) verbindt.
Bron: Kadaster van 1832
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HET HANDMERK VAN JACOB VAN BIESEN
Anton C. Zeven
Het handmerk van Jacob van Biesen te Arnhem, drukker/uitgever van de
17de eeuwse vogelvluchtkaart van de stad Wageningen in Arend van Slichtenhorsts Geldersche Historien.
Inleiding
In het hieronder genoemde inventarisnum
mer in het gemeentearchief van Wagenin
gen, bevinden zich twee documenten uit de
jaren 1653 en 16711 (en appendix), die te
maken hebben met het snijden van de
drukplaat van de vogelvluchtkaart van de
stad Wageningen2, opgenomen in Arend
van Slichtenhorsts Geldersche Historiën3.
De geadresseerde weduwe is Maragrieta
Reghgarts. Zij heet eigenlijk Margriet Ryckers
of Margarita Rycken. Zij is de weduwe van
burgemeester Johan Junius. Een afschrift
van haar brief, die door Jacob van Biesen
wordt beantwoord, is in het gemeentear
chief van Wageningen niet gevonden4.
Jacob van Biesen was als drukker/uitgever
te Arnhem actief gedurende 1632-16775
De in dit boek opgenomen vogelvluchtkaart
van Wageningen is van cartograaf Nicolaes
van Geelkercken.
Aan de adreszijde staat
Aen de Ed: Eerentricke dughtsame
weduwe Maragrieta Reghgarts
van wijlen de zaliger Burgermystr Junius
Tot Wagenejnde.
Aan de briefzijde lezen we
Eed. Erentfeste dughdsame weduwe
Ick heb
[=uw] Eed. missive den 20.
Novemb. is myn
wel geworden/ & den inhowt[inhoud] wel
verstaen / wat aen=
belanght van het snyden vande plaedt
vande stadt
wagen ynden hier bij ingevoght / dar
hebbe ick wel
een versoeck bij de Respective steden
vande 3. quartieren
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die in een bladt commen / als deese een
vereckinge [verrekening]
voor gesoght / mar om dat niemant vande
steden in
veluwsche quartir den voorganck wolde
doen / soo hebbe
ick voor de plaet van snyden noch aftejckeninge niet
ontfangen / dat mijn wel bewost is / mar
ick vjnde wel
in myn boeck als volght /
In de marge staat Cladtboeck) (afb. 1), en
eronder binnen een getrokken cirkel Jacob
van Biesens handmerk. Een deel van zijn
merk bestaat uit de initialen van zijn naam
J (de poot van op een 4 lijkend deel van
het merk, V en B, het jaar 1653. en No.
10. (zie hieronder). Van Biesen schrijft
dat:
In dit boeck staedt / (de volgende drie
regels zijn doorgehaald; lees woorden als
schrjf en sjn als schrijf en sijn)

y \ j >.
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Afb. 1. Handmerk van Jacob van Biesen.

De stadt Wagenejnden in febr 1654
2. Geidersche historiën op schrjfpampier
4. syn der nu / met die te vooren ontfangen /
twelck tot naright staedt deur gedaen te
sjn /
Ergo betaelt / souder wat dar voor betaelt
is/
Soo hebbe ick min boeck [administratie]
oock na gesien / maer vjnde
geen schuldt der in / die ick te vorderen
hebbe vande
Eed. S[ijne]. Ersame Heren vande Stadt
Wagen ejnde / ten wäre
dat mjn een vereckinge toe geljdt worde
voor het snijde
& aftyckeninge van deese ingeljde stadt /
twelck ick
in mjn schuldtbocken tot laste vande stadt
/ nergens aenge=
tyckent hebbe / betaeldt / noch sculdigh
te syn / & can dar
niet mer van schriven / als ick in bock vjnde
/ & bj beste
kennisse weet / deshalven moet men op
dete voors. Geidersche
Historie letten / die sjn mjn betaelt off nu
de 4. Gelderss His
met het snjden van de plaedt in eenen
mas tot 50 gl sjn
betaeldt dat can wel syn / want de 4
Cronicken laedtdie
tot 8. gl 32 gl bedragen / & dar toe tot
de plaet
gereckent 18 gl / dat souder op wt [uitj
commen / en geloove dat
dit soo is - 50 gl / 8t Godt bevoelen met
Haest
8i Verblive Me Vrouwe
Arnhem den 21 Nov. U E. dienst w. vrundt
1671
Jacob van Biesen
Omdat andere correspondentie ontbreekt
is interpretatie van bovengemelde notitie
moeilijk. Het betreft het boek'XIVboeken

(d.w.z. hoofdstukken) van de Gelderse
geschiedenissen
waarin de bekende
vogelvluchtkaart van Wageningen-stad is
opgenomen. De eerste correspondentie
dateert uit 1653, dus een jaar voor publi
catie. Latere correspondentie dateert uit
1671. De drie kwartieren van Gelre zijn de
Veluwe, de Graafschap van Zutphen en
het Rijk van Nijmegen. Het blijkt dat Van
Biesen, na achttien jaar, het een en ander
in zijn administratie niet meer kan terugvin
den en zich de gang van zaken ook niet
meer herinnert.
Het is mij onduidelijk waarom hij Wageningen met Wagen ijnden en Wagenejnden
aanduidt. Tweemaal dezelfde fout, terwijl
hemelsbreed Arnhem en Wageningenzo'n
zestien km van elkaar liggen. Misschien
had hij door zijn leeftijd een 'senior mo
ment'.
Handmerk
Het is mij onbekend of het handmerk van
Jacobvan Biesen al eerder gepubliceerd is.
Bij een dergelijk merk moeten we niet
denken aan hetanalfabetenkruisje, dat als
kruisje door iemand die niet schrijven kan,
gezet wordt. Meestal staat bij een dergelijk
kruisje vermeld dat dit merk is door getrocken. Jacob van Biesen kon als drukker
natuurlijk lezen en schrijven, zoals we ook
aan de correspondentie kunnen zien. Toch
gaf hij in 1653 de voorkeur zijn briefje in de
kantlijn met zijn handmerk te onderteke
nen. Ik weet niet wat Van Biesen met No.
10 bedoelt. Het slaat niet op de 10de
(vogelvlucht)kaart in de Gelderse geschie
denissen. Misschien voerde hij een eigen
nummering van de platen en was de plaat
voor Wageningen bij hem No. 10. Naast
zijn handmerk ondertekent hij ook met zijn
naam.
Vogelvluchtkaart
Het maken van een vogelvluchtkaart ver
eiste deskundigheid. Immers men kon in
die tijd niet hoger komen dan het haantje-
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van-de-toren. Een cartograaf kon wel een
plattegrond van de stad nauwkeurig maken
en lopend door de stad kon hij ook de gevels
van de huizen intekenen. Aangezien hij de
huizen van de straten die van links naar
rechts liepen goed wilde laten uitkomen,
maakte hij deze'horizontale'straten breder
(afb. 2). Maar dit kon alleen gebeuren door
verkorting van de verticaal lopende straten,
zoals in Wageningen de Hoogstraat. De
cartograaf ving de verkorting op door hui
zen in deze straat smaller te maken, door
huizen weg te laten of beide.

Noten en Bronnen
iWageningen, Gemeente-archief, OudArchief inv. nr 131. Ingekomen en minu
ten van uitgegane brieven, welke om de
een of andere reden buiten de algemene
serie zijn gehouden, 1671-1795. Zie ook
voor Van Geelkerckens vogelvluchtkaart
het recent verschenen boek door Kees
Gast, Bob Kernkamp & Petra Leenknegt.
2009. Wageningen gemeten en gete
kend. Wageningen. 64p.

Afb. 2. Detail van Van Geelkerckens vogel
vluchtkaart van Wageningen. De Kapel
straat is breder dan in werkelijkheid. De
Cruys straet is een deel van de Hoog
straat.

2De vogelvluchtkaart werd door een teke
naar gebruikt om afbeeldingen van de stad
Wageningen te tekenen en deze 1610 te
dateren. Zie Anton C. Zeven. 2005. De
geantidateerde afbeeldingen van gebou
wen in Wageningen. Oud-Wageningen 33:
15-20. Misschien dat de vogelvluchtkaarten van andere Gelderse steden voor deze
falsificaties zijn gebruikt.

Burgemeester Johan Junius
Zoals vermeld was Margaretha de wedu
we van burgemeester Johan Junius, die in
de tijd van publicatie de boekhoudende
burgemeester was. Hij bezat een moes
tuin of hof op een bolwerk. Door een fout
in de spelling op de kaart wordt op deze
kaart de naam Iunus hoff gebruikt. Van
daar de huidige 'foute' namen Junusstraat
en Junushoff theater. Het plein voor het
theater wordt tegenwoordig wel Juniusplein genoemd6. De vraag blijft waarom
zijn weduwe na achttien jaar over de
Gelderse geschiedenissen met Van Biesen
contact opnam.
Dank
Graag wil ikde heer P.M. (Bob) Kernkamp,
gemeentearchivaris voor zijn hulp bedan
ken.
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3Arend van Slichtenhorst. 1653. XIV. boe
ken van de Geldersse geschiedenissen
van 't begin a f vervolghd tot aen de
afzweeringh des Konincx van Spanien;
waer van 'teerste deel verhandeld de land
beschrijving getrocken meerendeel uytde
Latynsse werken van den heerloh. Pont
anus; doch doorgans onveranderd, ver
beterd, ende met meer dan drie honderd
nieuwe hoofd-stucken, en andere byvoeghels, allessins vergroot. Gedrukt te
Arnhem bij Jacob van Biesen. De kaarten
en plattegronden zijn gebaseerd op opmetingen van Nicolaes van Geelkercken. Het
jaartal 1654 wordt ook genoemd. Over

van Geelkercken: Anon. 1972. Nicolaes
van Geelkercken, een Gelders cartograaf
uit de zeventiende eeuw. Zutphen.30p.

wen tot 1700, p276-309 in Arnhem tot
1700, vermelden, dat Jacob van Biesen in
1628 trouwde met Catharina Jansz, doch
ter van Jacobs leermeester-drukker Jan
Jansz, Hij was 1628-1630 in Kleef en vanaf
1630 tot zijn overlijden in 1677 in Arnhem
drukker-uitgever, en in 1653-1656 tevens
C h u r-fü rstlich er Brandenburgischer
Buchdrucker im Furstendumb Cleve.

4In het Gemeentearchief vond ik slechts:
Den 31 ditto (junij) aen de Buergemr.
[van] Stralen gesonden vijfstucks die sijne
E[dele] heeft behandigt aen Geelkercken
van't maken van onse stadts cart op
rekeningh van meerder Soms (somma)
blijck[er\s] quitantie f 12-10-0.
Oud-Archief inv. nr. 300. Minuut-rekening
van burgemeester Peter Suermondt over
1651/1653.

5Er zijn meer (spel)fouten aanwezig. Zo
heet Hugestein foutief Hunestein. terwijl
volgens archiefgegevens het Stralensbolwerck in het westen van de stad het
bolwerk Beckaf was. Zie ook het recent in
noot 1 vermelde boek Wageningen geme
ten en getekend. Wageningen.

Aen de boeckebinder biesen voor het
snyden en drucken van de plaet vande
stadtin de gelderse historiën waer van een
Appendix
brief sub A docerende genoeghsame
De tekst uit Oud-archief 131.
g[uitanti]e 50-0-0. Deze brief heb ik niet
teruggevonden. Doceren
= doen blijken, dus zoals
uit de kwitantie blijkt.
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Rubriek waarin lezers responderen op artikelen en gebeurtenissen
DE ECHTE ROOMS KATHOLIEKE
KERK AAN DE LAWICKSE ALLEE (1)
(O-W 37-3, pag. 67)
In zijn artikel met bovengenoemde titel
schrijftTon Steenbergen dat een tekening
met het onderschrift: r.k. kerk aan de
Lawickse Allee op de expositie In Wageningen begraven in museum De Casteelse
Poort (2008) niet de r.k. kerk kan zijn. Zijn
vraag is dan ook terecht: "Wat dan wel?"

te. Wat er in de tussentijd vooral bijgeko
men en verdwenen is ziet u op bijgaande,
hiervoor genoemde foto.

Afb. 2. Proefboerderij Duivendaal te Wageningen. Foto Rauws, I.C. 4 september
1977

Afb. 1. Oude tekening van proefboerderij
Duivendaal.
Welnu, we hebben in elk geval wèl te
maken met een Wageningse tekening! De
vraag is wel: "Van wiens hand?"
De tekening stelt de proefboerderij met
bijgebouwen aan het Duivendaal voor.
Het torentje links is van het gebouw
Duivendaal nr. 1, op de hoek met de
stadsgracht, waarin volgens de stadskaart van 1963 Cultuurtechniek geves
tigd was. Rechts van het vakwerk-gebouwtje, boven de bomen, de spits van
de kerktoren van de n.h. kerk op de
Markt. Dus toch nog een kerktoren! De
tekening is gemaakt met de rug naar de
Lawickse Allee gekeerd. Ook hier rijst de
vraag: "Wanneer?" Ik herkende de voor
stelling omdat ik op 4 september 1977 op
ongeveer hetzelfde punt een foto maak
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Achter de rug van de tekenaar en de
fotograaf bevindt zich nu het hoofdge
bouw van de Wageningse UR.
Sjaak Rauws
DE ECHTE ROOM S KATHOLIEKE
KERK... (2) (O-W 37-3, pag. 67)
Ik heb dit artikel met veel plezier gelezen.
Met de auteur ben ik van mening dat het
onwaarschijnlijk is dat afbeelding 1 de
vroegere rk kerk aan de Lawickse Allee
voorstelt. Wat laat de afbeelding dan wei
zien?
■Het is voor meer dan 90% zeker dat het
gebouw achter de bomen met het toren
tje, het in 1882 geopende internaat van
de Rijkslandbouwschool is.
■De bebouwing ervoor bestaat uit de
eerste opstallen van de boerderij op het
terrein van Duivendaal.
■De afbeelding is ZO-gericht, vanaf de
plaats van het latere Laboratorium voor
Zuivelbereiding (Lawickse Allee 13).

Uitsnede van een stafkaart uit 1914
Hans van der Beek

BESTUURSMEDEDELINGEN 'Stads
gracht en brug' en 'Stadsgracht'
(0-W 37-3, blz. 64-66)
De doelstelling van onze vereniging wordt
op de website geformuleerd als "...het
bevorderen van de kennis van de stad
Wageningen en haar geschiedenis". Die
kennis leert ons dat er een tijd is geweest
waarin er geen stad Nij-Wageningen be
stond. Die stad is gesticht rond 1200 en is
later voorzien van muren en grachten. Die
voorzieningen hadden een doel want de
stad diende onder meer als grensvesting
van Gelre tegen aanvallen vanuit het
bisdom Utrecht. Maar de tijden verande
ren. Vanaf de achttiende eeuw hadden die
muren en grachten geen betekenis meer.
In de negentiende eeuw zijn de stadsmu
ren afgebroken en in de twintigste eeuw is
een gedeelte van de stadsgracht ge
dempt. Dat leert ons de geschiedenis en
ik wil als lid van de Historische Vereniging
Oud-Wageningen nog veel meer leren.
Het oordeel over het waarom van het
slechten van stadsmuren en het dempen
van grachten en andere stedenbouwkun
dige ingrepen, en het terugdraaien van
deze maatregelen is geen zaak van de
vereniging, maar van de individuele leden.
Wie de stadsgracht wil ontdempen, kan

een vereniging met als doelstelling de
ontdemping van de stadsgracht oprichten
- een vereniging waarvan ik geen lid zal
worden. Het verbaasde mij dan ook, een
in de Veluwe Post te plaatsen tekst aan te
treffen, waarin er meer met leuzen dan
met argumenten op wordt aangedrongen
de demping van een deel van de stads
gracht weer op te heffen en andere
stedenbouwkundige voorzieningen te tref
fen. Ik vind dat onnodig - in deze tijd van
economische crisis en financiële proble
men zelfs ongepast. Mij stoort het tegen
woordige uiterlijk van de binnenstad niet.
Ik ben op grond van de doelstelling van
onze vereniging van mening dat het be
stuur met dit standpunt de grens van zijn
bevoegdheden heeft opgerekt en steun
heeft gegeven aan particuliere hobby's
van een aantal burgers en megalomane
ambities van gemeenteraadsleden. Het
bestuur had in plaats van deze adhesiebe
tuiging te plaatsen beter het oordeel van
de ledenvergadering kunnen afwachten.
Jan van den Burg

SAKSISCH WAGENINGEN (O-W 37-2
blz. 34-39)
Volgens het traditionele geschiedverhaal
lieten de Romeinen bij hun aftocht uit wat
tegenwoordig Nederland heet, een gebied
achter dat in de vijfde eeuw in het westen
en noorden werd bewoond door de Frie
zen, in het oosten door de Saksen en in het
zuiden door de Franken. De westgrens
van het Saksische gebied ('invloedssfeer')
was de Gelderse IJssel. De Salische Fran
ken zouden omstreeks het midden van de
vierde eeuw in de Betuwe hebben ge
woond en in 358 toestemming hebben
gekregen van keizer Julianus om zich in wat
thans Noord-Brabant heet te vestigen1).
De Betuwe vormde de noordgrens van het
Frankische volk. De Friezen hebben zich
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tot Midden-Nederland uitgebreid.
Wie zich daarna richt op historische kaar
ten die een indruk geven van de politieke
situatie in de Merovingische tijd, ziet dat
het noorden van het Frankische gebied
wordt weergegeven als een wig tussen het
gebied van de Friezen en de Saksen. Die
wig beslaat Midden-Nederland. Maar de
volksnaam Franken wordt in historische
atlassen niet over dat gebied gelegd2).
Dialectkaarten laten zien dat Saksische
dialecten niet alleen ten oosten van de
Gelderse IJssel maar ook op de Veluwe
worden gesitueerd, dat twee dialecten
worden onderscheiden, het Zuid-Gelders
(in een strookten noorden van de Gelder
se Neder-Rijn) en het Veluws of dat er
sprake is van Saksisch-Frankisch-Friese
overgangsdialecten op de Veluwe. Het
toerekenen van de bewoners van MiddenNederland tot de Franken is dus betwist
baar, maar ook dat tot de Saksen. Maar
ik ben niet de eerste die dat opvalt.
Helaas moet ik nu uit het hoofd citeren
want ik kan het artikel waarop ik het
volgende baseer nu niet vinden. Het zal
ergens in het begin van de negentiger
jaren zijn geweest dat een - of enkele taalgeleerden in een artikel in NRC Han
delsblad stelden dat de traditionele verde
ling van het Nederlandse taalgebied over
drie grote dialectgroepen niet juist was. Zij
poneerden het bestaan van een vierde
dialectgroep, die het etnisch-linguïstisch
vacuüm Midden-Nederland opvulde. Ze
noemden die dialectgroep Chamaafs, een
verwijzing naar een Germaanse stam, die
in de eerste eeuwen n.Chr. in Oostelijk
Nederland woonde en naar de heerschap
pij Hamaland, die zich van de negende tot
het begin van de elfde eeuw uitstrekte
over Midden- en Oost-Nederland. De ge
schiedenis van Renkum is met die van
Hamaland verbonden4).
Op grond van bovenstaande hypothese zou
men het vroeg-Middeleeuwse Wageningen
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met meer recht Chamaafs - of Frankisch dan Saksisch kunnen noemen. Helaas heeft
geen van beide volken zijn naam in Wage
ningen achtergelaten. Bestaat er misschien
een parallel metZutphen, waarsprakeisvan
de bewoning dooreen Chamaafse elite in de
derde/vierde eeuw?5).
Jan van den Burg
:) H.P.H. Jansen, Middeleeuwse Geschie
denis der Nederlanden. Prisma-Compendia 19 (Spectrum; Utrecht en Antwerpen
1965) blz. 36-38.
2) B.A. Vermaseren, Atlas Algemene en
Vaderlandse Geschiedenis (20e druk; Wolters-Noordhoff z.j.), kaart 74c; J.A. Bornewasser e.a., Winkler Prins Geschiedenis der
Nederlanden. Deel 1. Van de prehistorie tot
de Bourgondische periode (Elsevier; Am
sterdam en Brussel 1977) blz. 91.
3) Zie o.a. 'Dialectenkaart van Daan &
Blok', http://209.85.229.132/search?q=
cache:B0-BN20aNkUJ:www.meertens.
knaw.nl/projecten/mand/CARThistorisch.
h tm I+ %2 2te + win kei % 2 2 + 1901 &cd
= ll&hl=nl&ct=clnk&gl=nl en de Nederlandse-dialectenkaartvan Te Winkel uit 1901.
4) C. Burgsteyn e.a., Bomen over Ren
kum. Deel 1 en 2 (Kontrast; Oosterbeek
2008).
5) H.A.C. Fermin & M. Groothedde, 'Chamaven op de Nieuwstad. Een Frankisch erf
en de overgang van hout- naar baksteenbouw in de late middeleeuwen aan de
Isendoornstraat in Zutphen',
http://
www.zutphen.nl/Producten/WonenVerkeer/P ic s/Arche ol og ie/ZAP /z ap0 25 /
ZAP%2025%20Chamaven%20op%20de
%20N ieuwstad.pdf

WAT BETEKEN T DE D O N K ER E
STROOK... (O-W 37-3, blz. 78) en DE
ZIENSWIJZE VAN WILLEM RUISCH.
(1) (O-W 37-3, blz. 80)
Ik heb aan de hand van een aantal kaarten
de geschiedenis van het Hondenveldje
nagegaan. Op een aantal (staf)kaarten is
aangegeven dat ten zuiden van de Buissteeg een schietbaan gelegen heeft. Op
geen enkele kaart wordt een schietbaan
op of bij het Hondenveldje vermeld.
Wandelkaart H.Bos 1891:
Schietbaan aan de Buissteeg
Stafkaart 1906:
Geen schietbaan aan de Buissteeg.
Stafkaart 1914:
Schietbaan aan de Buissteeg.
Stafkaart 1932:
Schietbaan aan de Buissteeg.
Stafkaart 1957:
Geen schietbaan meer aan de
Buissteeg, maar wel een lijn van 185
m op het Hondenveldje
Stafkaart 1966:
Geen schietbaan meer aan de
Buissteeg. De lijn van 185 m is een
open plaats (zand?) geworden van
170 m x 45 m.
De zienswijze van Willem Ruisch is bijzon
der duidelijk, en ik ben beslist geen V -l
deskundige.
Maar het een sluit het ander niet uit...
• Het bewuste terrein ligt op 33 m +NAP;
in ZWW richting is het een open terrein
dat binnen 2000 m snel in hoogte af
neemt tot 10 m +NAP. Het zou dus een
perfecte lanceerbasis kunnen zijn, die
vanaf een paar meter hoogte al gebruikt
kon worden.
■De benodigde (mobiele) 45 m lange
lanceerbaan past mooi in het terrein en
was vanuit de lucht waarschijnlijk aan het
oog onttrokken door de begroeiing.
• Als je de lijn van de schietbaan 2500 m
doortrekt kom je uit op het punt waar de

V-l in het 'Roode dorp'neergekomen is.
De Duitse hoge militairen konden snel
aanwezig zijn, want ze waren op3a4km
van de plaats des onheils gestationeerd.

Uitsnede van een stafkaart uit 1957
Hans van der Beek
DONKERE STROOK OP LUCHTFOTO
(2). O-W 37-3 blz. 78
Het op de kaart aangegeven zwarte lijntje
staat bij mij niet bekend als "schietbaan".
Wel kan ik me flauw herinneren dat er
Duitse militaire activiteiten zijn geweest,
maar werkelijke schietoefeningen heb ik
nooit waargenomen. In mijn herinnering
was er wel een schietbaan op Wageningen-Hoog, maar die lag aan de zuidzijde
van de Buissteeg. Het was een greppel
van ongeveer anderhalve meter diepte en
een breedte van ongeveer vijf meter en
liep vanaf de Zoomweg richting begraaf
plaats. Maar deze lag er, naar mijn idee,
al vóór 1940. Ik ben er als jongen verschil
lende malen doorheen gelopen. Nu is het
campingterrein. Ik heb nooit gehoord dat
er in de nabijheid van het Hondenveldje
een lanceerbasis voor V l's is geweest.
Piet Zeevat
DONKERE STROOK OP LUCHTFOTO
(3)
(O-W 37-3, pagina's 78, 79 en 80)
Naar aanleiding van het artikel van Anton
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C. Zeven en de zienswijze van Willem
Ruisch daarop, heb ik twee opmerkingen
en een oproep aan ooggetuigen.
Ik ben het met Ruisch eens dat het
onwaarschijnlijk lijkt, dat er nabij het Hondenveldje een lanceerbasis is geweest
voor Vl's. De suggestie dat de VI, die op
26 maart 1943 dood en verderf zaaide in
het'Roode Dorp1, vanaf die locatie zou zijn
gelanceerd, maakt de aanwezigheid van
een lanceerbasis, in relatie tot de donkere
strook (artikel Anton C. Zeven) nog veel
onwaarschijnlijker. De luchtfoto, waarop
deze strook inderdaad goed is te zien,
werd eenentwintig maanden later geno
men. Indien de luchtfoto door de geallieer
de luchtmacht is genomen met de bedoe
ling om de eventuele lanceerbasis in kaart
te brengen, dan zou dat betekend heb
ben, dat er waarschijnlijk sprake is ge
weest van een langdurige onveranderde
situatie. Dit zou zondermeer zijn opgeval
len en bekend zijn geraakt bij de bevolking,
maar zeker ook bij de politie. Hiervoor
bestaat geen enkel bewijs, zelfs geen
enkele aanwijzing.
De bewering van Ruisch, dat de donkere
strook een schietbaan is geweest, waar
van de politie in de jaren 50 van de vorige
eeuw gebruik heeft gemaakt, bestrijd ik.
Of daar, kort na de oorlog, een officiële
schietbaan lag, weet ik niet. Onze ge
meentearchivaris Bob Kernkamp heeft

een quick scan uitgevoerd in het gemeen
tearchief. Vooralsnog leverde dat nog
geen resultaat op. Via Anton Zeven kreeg
de redactie evenwel het bericht, dat een
lezer van ons blad daar in 1948 heeft
geschoten met de Nationale Reserve. Hoe
dan ook: de Wageningse politie heeft daar
in elk geval nimmer een kogel afgevuurd.
Kort na de oorlog, tot ver in de jaren 50,
schoot de plaatselijke Hermandad op de
schietbaan aan de Buissteeg, nabij het
huidige terrein van de camping De Wieler
baan. Het was een levensgevaarlijk schietbaantje. Regelmatig ketsten de verscho
ten kogels terug, aangezien de kogelvan
ger talrijke metalen voorwerpen bevatte.
Een nog in leven zijnde Wageningse oudpolitieman (nu 86 jaar oud) bevestigde me
dit, sprekend vanuit zijn eigen ervaringen.
Tevens vertelde hij me, dat hij nooit over
de aanwezigheid van een schietbaan nabij
het Hondenveldje had gehoord. Diverse
schriftelijke bronnen, waaronder de wandelkaart van Menno Bos uit 1891, beves
tigen de aanwezigheid van een schietbaan
aan de Buissteeg. Door mij zijn geen
bronnen gevonden, die de aanwezigheid
van een schietbaan nabij het Hondenveld
je bevestigen.
Het lijkt me aardig om te weten of daar nu
wel of geen schietbaan lag. Misschien zijn
er nog lezers van ons blad, die een tipje
van de sluier kunnen oplichten.
Gerard Olinga

VARIA-INFO
Binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn
Aanwinsten van bibliotheek en documentatiecentrum, augustus 2009 t/m oktober 2009
Bibliotheek
Fotografen aus Mörfelden-Walldorf im Koetshuis van de Casteelse Poort. Wageningen
Niederlande 29. A u g u s t-27. September 2009 (Mörfelden-Walldorf 2009) [13 blz.] ill.
[W_0717]
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Gast, Kees, Bob Kernkamp & Petra Leenknegt, Wageningen gemeten en getekend.
Een greep uit vier eeuwen kaarten van Wageningen (Comité Open Monumentendag
Wageningen 2009; Wageningen 2009) 64 blz. ill. lit. (geschenk van het Comité Open
Monumentendag) ISBN 978-90-79819-02-7 [W_0718]
Documentatie
Columns van 'Ut Boertie uit de Nuu'e.a. (Bundel krantenknipsels, verschenen in de jaren
1915-1929) (geschenk van G.G. Esser, Doesburg, en de Historische Vereniging "Oud
Renswoude") [DOC_009]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

Bibliotheek, documentatiecentrum, foto- en prentenarchief, zijn geves
tigd in de Jan J. de Goedezaal van het museum De Casteelse Poort,
Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijd: elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur. De toegang
is gratis. Deskundige hulp is aanwezig. De boeken zijn uitleenbaar, foto's
en prenten niet.
Het tijdschriftenrek in de Jan J. de Goedezaal is te raadplegen wanneer
het museum en/of de bibliotheek geopend zijn. Kopieën van artikelen uit
tijdschriften zijn ter plaatse te bestellen. De openingstijden van het
museum vindt u op de binnenzijde van de achterpagina van dit tijdschrift.

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
De controle van het gehele bestand (foto's en personen in Cardbox) is door Jan van
den Burg afgerond. Wij zijn nu begonnen om de opgeslagen plaatjes te verwerken in
de computer. Er zijn veel foto's aangeleverd, waaronder ook veel gescande exempla
ren. Er is een schrift met foto's en korte brieven geschonken door de familie Uiterwijk
uit Beilen. De familie Hendrikse heeft een aantal foto's geschonken, met daarop de
familie Elings uit de Veerweg. Via Anton Zeven ontvingen we een foto van de apotheker,
Mevrouw Kloens-Wien, krantenknipsels van Wageningen met foto's van de Grintweg
en het pand van kruidenier Wien. Van Mevrouw Lijftocht ontvingen we een CD-rom met
foto's van de vakantie kinderspelen op het Hondenveldje. Hans van der Beek schonk
een aantal gescande foto's van deze kinderspelen. De dochter van Reinder van Rooijen,
de aannemer, heefteen aantal familiefoto's geschonken. Door de heer J. van Eek werd,
in verband met stamboomonderzoek, de vraag gesteld waar de Vierhuizerbrink is/was.
Daar had zijn familie gewoond. Op die plaats is de toenmalige Ambachtschool gebouwd.
Op de open monumentendag was er in de J.J. de Goedezaal een demonstratie met
oude ansichten en hoe onze bibliotheek verwerkt is in het computerprogramma
Cardbox.
Er is een andere computer in de J.J. de Goedezaal geplaatst, waar iedere bezoeker kan
zoeken op ansichten, personen en bibliotheekgegevens. Deze computer is via Henk
Schols van de WUR verkregen. Roy van Dijk is doende om een intern netwerk te
verwezenlijken met een nieuw draadloos modem.
Willem Ruisch
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tot eind van het jaar 2009
Wageningen - van evacuatie 1940
tot capitulatie 1945
De belangrijkste gebeurtenissen, die zich
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Wage
ningen hebben afgespeeld. De meeste
aandacht gaat uit naar de capitulatie en de
bevrijding. Met de pen waarmee de capitu
latie werd getekend en het meubilair waar
aan de onderhandelingen werden gevoerd.
24 november 2009 t/m 30 mei 2010
Darwin - zijn invloed op de Wageningse wetenschap
Met medewerking van ir. Paul van Helvert
(Wageningen Universiteit), groot kenner
van Darwin en bezitter van een van de
grootste privé verzamelingen van en over
Charles Darwin.
permanent
De geschiedenis van Wageningen
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 een museumrondleiding
worden verzorgd.

KUNSTAGENDA
4 oktober t/m 15 november 2009
Schilderijen, houtcreaties, keramiek
en sieraden
Expositie van schilderijen van Ingeborg
Leeftink (Wageningen), houtcreaties van
Manfred van der Voort (Wageningen),
keramiek van Erik Rouwendal (Wolfheze)
en sieraden van Brech (Delft).
22 november 2009 t/m 10 januari 2010
Schilderijen, keramiek en sieraden
Expositie van schilderijen van Gabriëlla
Willekens (Wolfheze), keramiek van Ineke
Schippers (Wageningen) en sieraden van
Zillah Botschuyver (Zutphen).
Openingstijden: van 1 april toten m et31
oktober dinsdag tot en met zaterdag
11.00 - 17.00 uur, zondag 13.00 - 17.00
uur; van 1 november tot en met 31 maart
dinsdag toten met zaterdag 12.00-16.00
uur, zondag 13.00 - 16.00 uur.
Entree • 2,50 (met gebruikelijke kortin
gen). Woensdag vanaf 14 uur gratis.
Voor meer informatie zie de website
casteelsepoort.nl.

OP DE NIEUWBOUW IN WAGENINGEN
Bouwheer en bouwer, ze werken full speed.
Veel huizen verrijzen, zoals je ziet.
Bekijk en beschouw
leder gebouw.
(De welstandscommissie kijkt soms even niet.)
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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 INOUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA Wageningen.
Openingstijden: Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
DE BOEKENKRAAM
De Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. 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 VARIATNFO van het contactblad Oud-Wageningen.
RONDLEIDINGEN IN 2009
• 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.
WAGENINGENINBEELD OPINTERNET
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.
Bankrekeningnr. 2946125 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Wageningen.
IBAN: NL15 INGB 0002946125.
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De Historische Vereniging Oud-Wageningen is een ANBI-instelling.
BESTUUR
G.W. de Nijs

voorzitter

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592 e-mail oudwageningen@gwdenijs.nl
D. van Vliet
secretaris
Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen
tel. 0317 423515 e-mail: dijakawivliet@hetnet.nl
penningmeester Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
P.H. van de Peppel
tel. 0317 421756 e-mail: depeppels@hetnet.nl
H.P. Lagerwerf
lid
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel. 0317 413063
lid
Ribeslaan 11, 6706 CG Wageningen
O. Haze
tel: 0317 752638
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, Z. van den Burg-Teunissen en E. van Berkel-van Dam.
LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
Mevr. Z. van den Burg-Teunissen
tel. 0317 416361 e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
REDACTIE OUD-WAGENINGEN
eindredactie
Gen. Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
G.L. Olinga
tel. 0317 410110 e-mail: g.oluiger@chello.nl
en kopij
Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen.
J.J.M. Everdij
lid
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
vacature
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
Hazekamp 2B, 6707 HG W ageningen
H.A. Schols
tel. 0317426929, e-mail: henkschols@ planet.nl
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. SlebQS
p/a Bowlespark IA 6701 DN Wageningen
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