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VAN DE REDACTIE
De redactie van Oud-Wageningen is versterkt met Leo Eppink. We zijn daar blij mee. Leo is geen onbe
kende. Hij is onder andere een zeer kundige en enthousiaste stadsgids. Maar daarnaast heeft hij veel 
kennis van zaken en beschikt hij over een groot netwerk. Deze wil hij proberen te benutten, om nieuwe 
auteurs te werven en te enthousiasmeren.
De afgelopen weken zijn ondermeer benut door te brainstormen over nieuwe te behandelen onderwer
pen voor ons blad. Sommige daarvan lenen zich misschien voor een thematische opzet. Besprekingen 
en voorbereidingen zijn gaande en met één nieuw thematisch onderwerp, Groeten uit Wageningen, 
wordt in deze uitgave reeds gestart.
Ons blad wordt voortaan door de oudste Wageningse drukkerij (Verweij) gedrukt. Hiermee is aan een 
jarenlange zakelijke band met Arjeh de Goede een eind gekomen. Bij deze wil ik hem bedanken voor 
alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.

Gerard Olinga

KOPIJ voor het aprilnummer 2010 ontvangt de redactie graag voor 19 maart 2010. Gaarne digitaal, 
maar handgeschreven kopij is ook van harte welkom. De adressen van de redactieleden vindt u op 
de achterzijde van dit nummer.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Mededingen van het bestuur van de vereniging Oud-Wageningen

Archeologie in Wageningen
Hoe gaat archeologisch onderzoek vandaag de 
dag in zijn werk? Wie zijn daar bij betrokken? 
Welke eisen worden gesteld en welke methoden 
worden gebruikt? En hoe worden archeologische 
onderzoeksresultaten aan een groter publiek be
kend gemaakt?
Op dit soort vragen gaat Chariotte Peen in tijdens 
haar lezing op 15 februari as. Zij zal uiteraard ook 
uitgebreid vertellen over de resultaten die de ver
schillende archeologische onderzoeken in Wa
geningen de laatste jaren hebben opgeleverd en 
wat zij hebben bijgedragen aan de kennisvorming 
over Wageningen van de Steentijd tot en met de 
20s,e eeuw. Denk daarbij aan de opgravingen die 
zijn uitgevoerd op locaties, zoals de Churchillweg,

Herenstraat en de Rouwenhofstraat. Maar er zijn 
ook talloze archeologische booronderzoeken uit
gevoerd in de gemeente, waaruit bijvoorbeeld kan 
worden afgeleid hoe het landschap er vroeger uit 
moet hebben gezien en waar mensen gewoond 
moeten hebben.
Chariotte Peen was in de periode september 2005 
tot en met december 2009 als stadsarcheoloog 
werkzaam bij de gemeente Wageningen. Vanuit 
die achtergrond zal zij ook kort ingaan op beleids
matige aspecten; de manier waarop de gemeente 
Wageningen rekening probeert te houden met be
langrijke archeologische resten in de grond, om 
te voorkomen dat zij ongezien en ongedocumen
teerd worden weggegraven bij nieuwbouw.

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

Op maandag 15 februari 2010, om 20.00 uur, zal mevrouw C. Peen 
een lezing houden, met als titel:

ARCHEOLOGIE IN WAGENINGEN

TOEKOMSTIGE LEZING
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
Een foto van het blootgelegde rijengrafveld langs de Diedenweg (Holwerda/1927).

Noot redactie: Langs de Diedenweg, tussen de Dolderstraat en de Geertjesweg, werden vanaf ongeveer 450 tot 900 
jaar na Chr. doden begraven. Vermoedelijk gaat het om de graven van de bewoners van de vroegere Wageningse 
buurschappen, zoals Dolre en Brakel. Vanaf ongeveer 900 jaar na Chr. werden de doden onder aan de Westberg en 
vanaf ongeveer 1100 jaar na Chr. op de Westberg begraven.
(Zie o.a. O-W 37-2/Saksisch Wageningen)
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Bestuursmededelingen
Het bestuur wenst alle leden een gezond en voor
spoedig 2010 toe!
Terugkijkend op 2009 is er weer heel wat gebeurd 
in het afgelopen jaar.
De webcommissie heeft het afgelopen jaar hard 
gewerkt aan vernieuwing van de website van de 
Historische Vereniging Oud-Wageningen. De laat
ste puntjes worden de komende maanden op de 
‘i’ gezet.
Op dinsdag- en donderdagmorgen wordt in het 
museum hard gewerkt aan het digitaal toeganke
lijk maken van oude ansichtkaarten en (glas)ne- 
gatieven van Wageningen, alsmede aan het do
cumenteren van nieuwe aanwinsten en artikelen 
door de vrijwilligers van bibliotheek en documen- 
tatiebeheer. Daartoe hebben onze werkers nieu
we apparatuur ter beschikking gekregen dankzij 
enige sponsoren, zoals de Rabobank, Stichting 
’t NUT, (Stichting Sponsoring & Fondsenwerving 
Wageningen) en ChipShop.

Nieuwe huisdrukker
In september heeft onze vereniging met een kraam 
op de Molenmarkt gestaan. Deze werd goed be
zocht, wat voor ons een aanmoediging is om op 
Bevrijdingsdag 5 mei 2010 met een boeken- en 
informatiekraam op de Dreijen te gaan staan. 
Verder hebben wij, door het vele werk dat auteurs 
en redactiecommissie verricht hebben, weer vier
maal ons contactblad kunnen uitbrengen, gevuld 
met naar wij hopen artikelen met een inhoud voor 
‘elk wat wils’ . Naar aanleiding van onze oproep in 
het contactblad van november jl. heeft Leo Ep- 
pink zich beschikbaar gesteld om onze redac
tiecommissie te versterken. Onze welgemeende 
dank daarvoor. Vanaf 1 januari 2010 heeft onze 
vereniging een contract afgesloten met Drukkerij 
Verweij. Het bestuur verwacht en hoopt dat de ko
mende uitgaven uw goedkeuring kunnen wegdra
gen, waarbij de vertrouwde inhoud gehandhaafd 
blijft.

Aflopen ambtstermijn voorzitter
Een gegeven welke het bestuur zorgen geeft is het 
aflopen van de ambtstermijn van ons bestuurslid 
en voorzitter Gerard de Nijs. Ofschoon hij nog im
mer gemotiveerd is en in een goede gezondheid 
verkeert, heeft Gerard te kennen gegeven nog
maals drie jaar teveel te vinden, mede gezien zijn 
leeftijd.
Op deze plaats willen wij alle leden met interesse

voor de functie van voorzitter oproepen om zich 
kenbaar te maken en om eventuele informatie te 
vragen bij de voorzitter of de secretaris van onze 
vereniging. Verder willen wij alle leden dringend 
verzoeken om met geschikte kandidaten te ko
men voor het voorzitterschap.

Bedrijfshulpverlening
Vanaf 1 januari 2010 rust op ons de verplichting 
om tijdens onze ledenavonden, wanneer het be
zoekersaantal de vijftig overschrijdt, te zorgen 
voor een BHV-er (Bedrijfshulpverlener). Hiervoor 
zoekt uw bestuur naar aanwezigen tijdens onze 
ledenavonden die in het bezit zijn van een BHV 
certificaat.

Contributie
Tenslotte willen wij u graag wijzen op de accept
girokaart die u inmiddels ontvangen zult hebben. 
Indien u nog niet betaald hebt willen wij u, namens 
de penningmeester, hierbij graag oproepen om dit 
zo spoedig mogelijk te doen. Niet alleen wordt zo 
veel moeite en tijd bespaard voor het maken en 
versturen van herinneringen. Een spoedige beta
ling helpt ook om de lopende rekening gevuld te 
houden,
zodat het bestuur in staat blijft zijn werk goed te 
kunnen doen in het belang van de vereniging.

Ledenmutaties

Nieuwe leden:

Dhr. N.J.H. van den Biggelaar
Ronald Wientjes, Gelders Archief, Markt 1, 6811
CG, Arnhem
Projectbureau SVGV, Projectteam Grebbelinie, 
t.a.v. Elly van Geest, Postbus 125,
3925 ZJ Scherpenzeel
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GROETEN UIT WAGENINGEN (1)
Uit de rijke collectie van E.J. Jansen 

Gerard Olinga

In december 2007 overleed E.J. (Jan) Jansen, lid van verdienste van onze vereniging. Ongeveer 
veertig jaar geleden begon Jan, een geboren en getogen Wageninger, ansichtkaarten van Wa- 
geningen te verzamelen. Samen met zijn vrouw Joke bezocht hij tal van verzamelbeurzen. Het 
resultaat van zijn passie mag er zijn. In de loop der jaren verzamelde hij meer dan 1500 originele 
ansichtkaarten van Wageningen.
De ansichtkaarten zijn keurig opgeborgen in dikke leren mappen, gerangschikt op straat en wijk. 
Bladerend door de mappen word je getroffen door de zorg die Jan hieraan heeft besteed en 
door zijn grote liefde voor zijn geboortestad. Vroeger gaf hij, met behulp van zijn diaprojector, 
regelmatig lezingen. Hij was er de man niet naar om er alleen van te genieten. Hij genoot er juist 
van om anderen deelgenoot te maken van zijn prachtige verzameling. De kaarten vertellen een 
verhaal op zich, ruim honderd jaar visuele geschiedenis van Wageningen.
Joke Jansen koestert Jans verzameling. Ook zij heeft de wens om anderen hiervan te kunnen 
laten genieten. De redactie van Oud-Wageningen start daarom met de vaste rubriek Groeten uit 
Wageningen. Hierin worden steeds enkele ansichtkaarten uit zijn rijke collectie nader belicht.

FotohHet Noorderplantsoen in de dertiger jaren

Vrijwel alle kaarten van Jan Jansen zijn ooit per 
post verzonden ansichtkaarten. Veie bevatten, 
naast de postzegel, een meer dan korte groet uit 
Wageningen. Soms staan er hele verhalen op. 
Vaak diende een ansichtkaart eveneens als een 
teken, dat men goed was aangekomen. In de eer

ste helft van de vorige eeuw hadden de meesten 
nog geen telefoon. In die tijd werden enorm veel 
van deze kaarten verzonden.
Dit is ook het geval bij de kaart van fo to l. Deze 
moet op een donderdagavond in het jaar 1938 zijn 
geschreven. De juiste datum is helaas niet meer te
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ontcijferen. De schrijfster vermeldt onder andere: 
‘Even een ansicht uit Wageningen. Het is hier fijn, 
maar we zitten wel een eindje van de bossen a f’. 
De foto is waarschijnlijk op een zomerse dag in 
de dertiger jaren van de vorige eeuw gemaakt. 
Dat het zomers weer is, valt op te maken aan de 
luchtige kleding van de vijf kinderen. Verder zitten 
de bomen vol in het blad. De kaart is verzonden 
met een postzegel van 4 cent! Volgens de Neder
landse catalogus werd deze vanaf 1926 tot 1935 
uitgegeven.
Het onderschrift vermeldt: Noorderplantsoen 
bij de Vredesbank. Deze benaming is niet juist, 
want het is de Vreedebank. Hierover later meer. 
Het Noorderplantsoen strekte zich destijds uit 
vanaf de Schoolstraat to t aan de brug naar het 
Duivendaal. De situatie op deze foto is drastisch 
gewijzigd. Het enige detail wat onveranderd is, is 
de stadsgracht, alhoewel de foto een bocht naar 
links suggereert. Dit is echter deels gezichtsbe
drog. Ter hoogte van de huidige voetgangers

brug, tussen het Plantsoen en de Lawickse Allee, 
begint namelijk nog steeds dezelfde versmalling 
van de gracht. De overgang naar de versmalling 
verloopt nu echter in een scherpe hoek vanwege 
de gemetselde muur aan de grachtzijde van de 
parkeerplaats. Het gebouw aan de rechterzijde 
is de gereformeerde kerk aan het einde van de 
Schoolstraat. Duidelijk is te zien dat deze straat 
vroeger opliep en eindigde op de reeds lang daar
voor geslechte stadswal. De plaats van deze kerk 
moeten we nu ongeveer midden op de parkeer
plaats tussen de voetgangersbrug en de Rabo
bank zoeken. De parkeerplaats wordt aangeduid 
als Gevangen Toren. Op de kaart van Van Geel
kerken (ca. 1650) werd dit bastion al zo genoemd. 
Of daar ooit daadwerkelijk gevangenen hun da
gen hebben gesleten, is niet bekend.
Wat een verschil tussen toen en nu. Destijds een 
mooi stukje groen binnen de gracht. Nu een lelijke 
parkeerplaats, dagelijks bomvol met blik.

Foto 2: De Vreedebank met op de achtergrond het huidige Beuningplein. 
Een totaal veranderde omgeving.
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Ook foto 2 is een opname van dezelfde Vreede- 
bank. Hier wordt de bank aangeduid als Dr. Vree- 
debank. Waarschijnlijk is dit een 
iets oudere foto, in elk geval is hij niet op dezelfde 
dag genomen als foto 1. Op de achtergrond zijn 
namelijk de contouren zichtbaar van kale bomen 
en ook de drie jongetjes zijn warmer gekleed. De 
directe omgeving van de bank oogt bovendien 
veel kaler. Alle huizen op de achtergrond zijn in
middels verdwenen en moeten we situeren op de 
plek, waar zich nu het Beuningplein bevindt. Op 
de achtergrond is tevens een hoge mast zicht
baar. Misschien zijn er lezers, die nog weten wie 
er in de verdwenen panden hebben gewoond of 
gewerkt en/of welke functie de mast had.
Deze ansichtkaart is voorzien van een postzegel 
van 2,5 cent. Volgens de catalogus werd deze ze
gel uitgegeven vanaf 1927 tot 1935. Waarschijnlijk 
is deze opname in die periode gemaakt.
Indien er lezers zijn, die de afgebeelde kinderen 
herkennen, dan verneemt de redactie dit graag!

Dirk Vreede en de Vreedebank

In 1855 was de plantagehouder Dirk Vreede net 
teruggekeerd vanuit Nederlands-lndië. Hij ves
tigde zich in Wageningen. Ondanks zijn jeugdige 
leeftijd (37 jaarl), kon hij zich toen al permitteren 
om te gaan rentenieren. In hetzelfde jaar legde 
hij de eerste steen van zijn majestueuze landhuis 
(nu Hinkeloord, Het Depot, Generaal Foulkes- 
weg 64). Het landhuis kreeg de naam Ngladjoe, 
genoemd naar zijn plantage met dezelfde naam 
op Java. Vreede was een vooraanstaand man. In 
1870 werd hij raadslid en een jaar later was hij 
wethouder. In die tijd achtte men het noodzakelijk 
dat een wethouder in de stad moest wonen en 
niet ‘op de berg’. Vreede verkocht in 1872 om die 
reden zijn landhuis aan Godert Alexander Gerard 
Philip, graaf van der Duyn, heer van Maasdam en 
Hinkeloord. Deze noemde het huis Hinkeloord. 
Vreede vestigde zich aan de Hoogstraat. Zijn wo
ning, perceel Hoogstraat 67, staat er nog. Hierin 
is nu de ETOS gevestigd. De bovenverdieping van 
dit perceel heeft nog immer de allure van een mo
numentaal pand en is nog voorzien van een breed 
smeedijzeren balkon. Vreede heeft een nadrukke
lijke rol gespeeld in de Wageningse lobby om al
hier de Rijkslandbouwschool gevestigd te krijgen. 
Naast wethouder was hij namelijk ook voorzitter 
van de afdeling Neder-Veluwe van de Geldersch- 
Overijselsche Maatschappij van Landbouw. Te

vens behoorde hij tot de eerste regenten van het 
eerste ziekenhuis te Wageningen, waarvan de 
eerste steen op 18 juni 1865 werd gelegd. Tot slot 
zat hij in tal van besturen van vele maatschappijen 
en liefdadigheidsinstellingen. Vreede overleed 
op 18 november 1886 in de leeftijd van 67 jaar. In 
het boek Geschiedenis van Wageningen door G. 
Goossen Jzn. staat naar aanleiding van zijn over
lijden, onder andere het volgende opgetekend 
(citaat):
‘Op Donderdagavond 12 November 1886, stierf 
een onzer geachtste ingezetenen, de heer D. 
Vreede, in den ouderdom van 67 jaren. De over
ledene had, na jaren lang in Oost-lndië verkeerd 
te hebben, zich alhier met der woon gevestigd en 
verwierf door zijn humaniteit en lust tot den ar
beid, waartoe hij zich steeds geroepen gevoelde, 
de genegenheid zijner medeburgers, die hem in 
1870 het mandaat als lid van den gemeenteraad 
aanboden. De waardige plaats, die hij onder zijn 
medeburgers ingenomen had, deed den wensch 
opkomen, een blijvende herinnering aan hem te 
stichten. In het Noorderplantsoen werd een mo
numentale zitbank geplaatst, bekend onder de 
naam van ‘Vreedebank’. Eene inscriptie in hard
steen houdt den naam van den heer Vreede voor 
het nageslacht in herinnering’.

A.G. (Ton) Steenbergen wist me te vertellen dat 
de Vreedebank oorspronkelijk heeft gestaan, ter 
hoogte van de achtertuin van Vreede. De tuinen 
van de woningen aan de Hoogstraat liepen vroe
ger veelal door tot aan het Plantsoen. Wanneer 
we de oorspronkelijke plek proberen te recon
strueren, komen we op een afstand van ongeveer 
zestig meter ten westen van de voetgangersbrug 
uit. Waarom en wanneer de Vreedebank daar is 
verdwenen, is mij niet helemaal duidelijk gewor
den. In de weg kan hij niet hebben gestaan, maar 
toch was hij opeens verdwenen. De bank is geluk
kig voor het nageslacht bewaard gebleven en in 
1980 weer in ere hersteld. De Vreedebank staat 
nu op het bolwerk, achter het restaurant van het 
theater Junushoff.
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Foto 3: Een inkijkje in de oude Junusstraat

Deze foto gunt ons een inkijkje in de Junusstraat. 
De foto is genomen vanuit de richting van de brug 
naar het Duivendaal. De kaart is uitgegeven door 
uitgeverij G. Nordholt uit Wageningen. De kaart 
werd met een postzegel van 1 cent verstuurd. 
Deze werd van 1899 tot 1913 uitgegeven. De foto 
moet ongeveer zo'n honderd jaar geleden ge
maakt zijn. Dit is ondermeer te zien aan de kle
ding van de kinderen. De Junusstraat werd nog 
middels gaslantaarns verlicht.
Rechtsvoor staat het al lang verdwenen café met 
veranda. Dit café werd uitgebaat door Zeeger van 
Druten. Het is niet de plek, waar nu de slijterij van 
Woudenberg staat. De percelen liepen vroeger 
verder naar het noorden door, tot aan het Noor- 
derplantsoen. Dit is ondermeer nog te zien aan 
het hekwerk. Soortgelijk hekwerk zien we ook op 
de twee foto’s van de Vreedebank. Na het café 
volgden nog twee woonhuizen en daarna kwam 
pas het vierde pand, waarin -  ook toen al -  een 
slijterij was gevestigd. De firma Woudenberg werd 
daarvan in 1926 eigenaar. Woudenberg kocht de

slijterij van ene Petter. Op dezelfde plaats bevindt 
zich nu nog steeds de slijterij van de firma Wou
denberg.
De twee meisjes op de foto (rechts), die zo keu
rig poseren, zijn op meerdere ansichtkaarten van 
Wageningen te bewonderen. Vermoedelijk waren 
het de dochters van de fotograaf. De andere per
sonen komen waarschijnlijk wel uit de buurt. Al
hoewel je het je haast niet kunt voorstellen zijn er 
misschien toch lezers, 
die sommigen nog herkennen.

Bronnen:
Collectie ansichtkaarten van wijlen E.J. Jansen 
De geschiedenis van de Landbouw Universiteit 
Wageningen (deel 1),
J. van der Haar m.m.v. M.E. de Ruiter (1993)
Het internet, Wikipedia (Het Depot)
Geschiedenis van Wageningen (G. Goossen Jzn) 
Gesprekken met H.C. Woudenberg, A.G. Steen
bergen, W. Ruisch en L. Eppink

Noot redactie: De collectie ansichtkaarten van wijlen Jan Jansen is digitaal in te zien bij het foto- en prenten
kabinet van de Historische Vereniging Oud-Wageningen. Het foto- en prentenkabinet is elke dinsdag voor het 
publiek toegankelijk in het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1A alhier.
Openingstijden: van 09.30 tot 11.30 uur. De beheerder van het foto- en prentenkabinet is de heer W. Ruisch.
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (37)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen.
In deel 37 wil ik opnieuw uw aandacht op uw gemeentearchief vestigen.
Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons ‘Wagenings geheugen’.

TWEE DOODKISTEN VOOR ARME 
LIEDEN
Bekenne ick Cornelis Cornelissen ontfangen te 
hebben, vijt (uit) handen van de Burgemeister Ger- 
ridt de Haes, de somme van seven guld(en), heer
komende van de twe(e) dooitkisten voor schemel- 
luijden ende bedancken de Borgemeister daer van 
goede betaelinge. Orckendt myn eygen handt den 
16 September 1630.

De magistraat zorgde voor de begrafenis van deze 
twee arme, schamele lieden en ook van de in het 
schependom dood gevonden onbekende men
sen. Dit konden reizigers, zoals marskramers of 
verbannen personen zijn. Iemand die uit Gelder
land was verbannen kon in Rhenen gaan wonen, 
maar dan moest hij zich natuurlijk wel kunnen be
druipen. In Veenendaal kon men verbannen wor
den uit Utrecht, dus uit Utrechts Veenendaal om 
dan als het ware de straat over te steken om in 
Gelders Veenendaal te gaan wonen.

Bron: Oud-archief inv. nr. 274. Rekening van bur
gemeester Gerrit de Haes over 1629/1630.

KERCKENHUIJS BIJ DOLRE
Item voer halff hondert (=50) latten tot der kerc- 
kenhuijs te Dolre verbesynckt gegeven 1 keij(sers) 
gulden (en) viii st. bb. fat.
Item voor (vervoer) teen tot der kerckenhuijs ge- 
besynckt tot het huljs tdeecken gegeven iii steen 
oert bb fal.

In de betalingen voor de kerkvoogdij vinden we 
de toponiem het Kerckenhuijs bij Dolre. Wat be
tekent dit woord kerkenhuis? Was het een huis in 
eigendom van de kerk en werd het verhuurd? Of 
was het een huis, waarin de kerk activiteiten uit
oefende?
Gebesynckt betekent gebruikt, teen is tenen en 
tdeecken is het dekken van dit huis. Om het dak

(opnieuw) te dekken werden (wilgen?)tenen aan
gevoerd. Werd op de latten een tenen dak gelegd, 
waarop stro of riet werd aangebracht?

Bronnen:
Het archief van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. 
Gem., inv. nr. 37. Minuut-rekeningen van Dirck 
van Brienen ‘die olde’, 1575/1576 en 1576/1577. 
Oud-archief inv. nr. 298: Rekeningen van burge
meester Johan Junius over 1 Juni 1647 t/m lesten 
Juli 31-7-1648.

DONATIES
Aen een ijers (Iers) Edel man ses st(uivers) 0-8-0. 
Aen een iers edelman 0-12-0.

Deze Ierse edellieden zullen behoord hebben tot 
de uitheemse eenheden in het Staatse leger en 
waren na de Vrede van Munster op weg naar huis 
of op zoek naar nieuwe werkgelegenheid. Ook 
was een Iers militair Dionisius MacGillicuddy in 
Wageningen gelegerd. Hij trouwde in onze stad 
met Margreta van Daatselaar, die met hem naar 
Tralee in Ierland trok. Daar regelde zij de verkoop 
van haar huis aan de Riemsdijkstraat. De naam 
MacGillicuddy komt in de archieven in een aantal 
spellingen voor. Margreta’s zegel is helaas zwaar 
beschadigd, waardoor de drie vogeltjes van haar 
familiewapen verdwenen zijn.

Bron: Oud-archief inv. nr. 303. Bijlagen tot de re
kening van de erfgenamen van burgemeester Jo
han Junius (1653/1654)
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HET RODE EN BLAUWE FAMILIEWAPEN RAUWS
Van zegelring tot tatoeage 

I.C. Rauws

Het van oorsprong uit Brabant stammende geslacht Rauws kende een tweetal familiewapens die 
in gebruik waren bij de z.g. Woudrichemse tak. Het eerste draagt een staande zilveren zwaan, 
waarboven in horizontale lijn drie gouden zespuntige sterren in een rood veld en het tweede is 
identiek aan de eerste, doch met een blauw veld. (Zie afb. 1)
De Bredase tak, zonder familiewapen, nam dit blauwe wapen in de loop van de tijd over. Wijlen 
mevrouw Dr. Helena Winkel-Rauws te Amsterdam, die de familiegeschiedenis uitzocht en be
schreef, 11 vond dit onreglementair en trad hierover in overleg met het Koninklijk Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde in Den Haag.

Het geslacht Rauws.
Het geslacht Rauws stamt uit Rijsbergen, gelegen 
in de Baronie ten zuiden van Breda en gaat terug 
tot halverwege de 15de eeuw. De stamvader is 
ene Jan Rauws (ca 1455), wiens zoon Cornelis (ca 
1475) gehuwd met Lysbeth Gerrytsdochter van 
den Beessel en die te Galder woonachtig was.2)

Zij trouwde te Woudrichem op 10 december 1723 
met Jan van Issem, tresoriervan Geertruidenberg. 
Hij werd gedoopt te Wageningen op 17 november 
1698 als zoon van Gijsbert van Issem en Johanna 
Hendrina Junius. Hij overleed te Geertruidenberg 
en werd aldaar begraven op 3 februari 1746.
Het rouwbord draagt het familiewapen Van Issem- 
Rauws. In de linker helft het Van Issem-wapen en 
in de rechter helft het Rauws-wapen met een rood 
veld. De nazaten van haar broer Pieter Rauws 
voerden hetzelfde wapen doch met een blauw 
veld. Deze Woudrichemse tak eindigde met het 
overlijden van Pieter Carel Sebastiaan Rauws, 
administrateur van het Rotterdams Gasbedrijf. Hij 
werd geboren te Rotterdam op 4 december 1869 
en overleed ongehuwd op 27 april 1945.

Overname van het familiewapen
Het wapen met het blauwe veld werd door andere 
takken van de familie overgenomen. Zo zijn deze 
wapens ook te vinden op de grafstenen van Anto
nie Rauws (1883-1964) op de Algemene Begraaf
plaats te Rijswijk (doch thans niet meer aanwezig) 
en van Isaäc Cornelis Rauws (1918-1975) op de 
Algemene Begraafplaats te Zoetermeer 3)

-■Rfl U V /'S - -H f tU W S -
(BftRQwie V. ï-HEOfl^) ( WOUORiCHEMJ 

turrüESToiivefsO
■zim.

Afb. 1 .Wapens van Rauws.

Familiewapens Woudrichemse tak
De oudst gevonden afbeelding van het Rauws- 
wapen komt voor op het rouwbord van Agatha 
Anna Maria van Issem-Rauws, hangende in de 
Ned. Herv. Kerk (St. Gertrudis) aan de Markt te 
Geertruidenberg uit 1732.
Agatha Anna Maria Rauws werd gedoopt te 
Woudrichem op 8 maart 1705 en overleed te 
Geertruidenberg op 3 april 1732. Zij was een 
dochter van Cornelis Rauws, burgemeester van 
Woudrichem, en Johanna Catharina Tenhagen.
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Afb. 2.Tatoeage Rijndert Jan Rauws.

Registratie nieuw familiewapen
Alle in Nederland wonende Rauws-en stammen 
af van Johannes (Jan) Rauws, chirurgijn en sche
pen te Terheijden. Hij werd geboren te Geertrui- 
denberg in 1637 en op 26 december 1684 begra
ven te Terheijden. Hij huwde te Breda op 15 juni 
1664 met Catharina Knaeps, gedoopt te Breda 
op 21 november 1640 en overleden na 9 decem
ber 1696. Ze was de dochter van Wouter Jansz 
Knaeps en Catharina Lenaerts.
Voor deze nakomelingen besloot het Koninklijk 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in 
overleg met mevrouw Winkel-Rauws het oudste 
familiewapen uit 1732 met het rode veld voor 
hen te bestemmen. Het werd geregistreerd in het 
Jaarboek 1975, deel 29- C.B.G., pag. 291 (Reg.nr. 
81.101.17257) en omschreven als volgt: 
Familiewapen Rauws41
Wapen: In rood een zilveren zwaan met gouden 
bek en poten, vergezeld boven van drie gouden, 
zespuntige sterren naast elkaar. Helmteken: een 
uitkomende zilveren zwaan met gouden bek en 
opgeheven vlucht. Dekkleden: rood, gevoerd van 
zilver.

Ontstaan familiewapen
Het Rauws-wapen zal mogelijk zijn ontstaan uit de 
uithangborden van de bierbrouwerijen De Roode 
Swaen te Breda en De Swaen te Geertruiden- 
berg, die in eigendom waren van Cornelis Rauws 
(1596/7-28 oktober 1646), bierbrouwer te Breda.

Besluit
Hoewel in het begin niet iedereen open stond voor 
een nieuw familiewapen en men afscheid diende 
te nemen van het oude vertrouwde blauwe wapen 
is mij gebleken dat men in de loop der jaren toch 
is overgegaan op het rode wapen in zegelring of 
op het geborduurde klokkleedje over de Friese 
staartklok.
Sterker nog, zo hebben Rijndert Jan Rauws (1985) 
te Amsterdam (zie afb. 2) en Aletta Miranda Rauws 
(Wageningen, 3 juni 1972) te Zoetermeer (zie afb. 
3) naar de heersende tatoemode een tatoeage 
met het nieuwe wapen laten zetten.5)
Hiermee is de wens van mevrouw Winkel-Rauws 
om tot gebruik van een officieel goedgekeurd fa
miliewapen te komen in vervulling gegaan.

Afb. 3. Tatoeage Aletta Miranda Rauws.
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Bronnen
11 Dr. H. Winkel-Rauws, Wel en wee van het ge
slacht Rauws, 1979. De Walburg Pers te Zutphen. 
Werken uitgegeven door het Koninklijk Neder- 
landsch Genootschap voor Geslacht- en Wapen
kunde, deel V (Bevindt zich ook in de bibliotheek 
van Oud-Wageningen en in het Gemeente-Ar- 
chief.)
21 Dr. H. Winkel-Rauws. Vervolg wel en wee van 
het geslacht Rauws. De Brabantse Leeuw, 1988, 
jrg. 37, afl. 2, pag. 65-95. Idem jrg. 37, afl. 3, pag. 
135-156.
(Deze kopieën bevinden zich ook in de bibliotheek 
van O-W en in het gemeente-archief)

3) I.C. Rauws, Familiewapens van Zoetermeerse 
ingezetenen (Rauws), Hist. Genootschap Oud- 
Soetermeer, ’t Seghen Waert 4de jaargang, nr. 15, 
januari 1986, pag. 33-34.
41 Bron: Internet, Centraal Bureau voor de Genea
logie/Rauws. Bezocht op 27 april 2008.
5) Bron van afkomstige afbeeldingen. Internet 
Hyves/Rauws. Bezocht 9 mei 2009.
N.B. Zie W. en W. Rauws. Afbeeldingen wapens 
links van het titelblad, pag. 34 onderaan, pagina 
43 tweede regel van boven, pag. 48 onderaan, 
pag. 49 bovenaan, p verwijzing naar noot 91 en 
93 op pag. 69.

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 37 vervolg)
Anton C. Zeven

SCHENKING AAN APOTHEKER 
J. van NAS

Brief van C.A. Kok te Bergen, 10 januari 1775. Hij 
biedt aan zijn veelwaarde Vriend (dit is J. van Nas) 
voornaem Apothecar te Wageningen -  uit hoofde 
onzer nieuwe vriendschap -  UwelEd. Smaak van 
Outheden en Historiën, een Dichtstukje van mijn 
maaksel aan. Het is een aandeel van mijn Treur
zang. En dan volgt het gedicht.

In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek 
vond ik geen boek Treurzang van C.A. Kok of 
Koek. Misschien was Koks Treurzang nog in 
handschrift en daarna niet uitgegeven. Kok wist 
niet zeker of apotheker Van Nas wel interesse 
had in oudheden en geschiedenis. Misschien had 
apotheker Van Nas dat wel, maar voor hem was 
het drukdrukdruk. Want hij werd hogelijk gewaar
deerd, hetgeen resulteerde in een klantenkring die 
tot ver buiten Wageningen reikte. Het kan ook zijn 
dat zijn grote aantal klanten bij hem medicijnen 
bestelde, omdat hij nauwelijks rekeningen stuur
de. Immers bij zijn overlijden trof het stadsbestuur 
een administratieve en financiële chaos aan. Op 
verzoek van dit bestuur hebben enkelen getracht 
orde op zaken te stellen, maar het lijkt erop dat 
na enige dagen zwoegen, zij tot de conclusie 
kwamen de papieren maar beter (in het archief)

op te slaan. De apotheek zal daarna verkocht zijn. 
Dus als u nog orde op zaken wilt stellen, dan kan 
dat nog steeds! Het zou zowel uit historisch als 
uit medisch oogpunt best aardig zijn alles uit te 
zoeken.

Bron: Oud-archief, inv. nr. 298. Rekeningen van 
burgemeester Johan Junius over 1 Juni 1647 t/m 
lesten Juli 31-7-1648.
Zie voor Van Nas ook Uit het gemeentearchief 
deel 17.

STADTS AACK
Aen t'repareren van Stadts aack aen de Timmer
man 5-10-0.

Deze aak lag in de stadsgracht en kon gebruikt 
worden om bijvoorbeeld de buitenzijde van de 
stadsmuur te repareren, rommel uit de gracht te 
halen en om de gracht op diepte te houden.

Bron: Oud-archief inv. nr. 308. Rekening van bur
gemeester Noorman 1659/1660.
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DE “VLIEGENDE COLONNE” IN WAGENINGEN
U W  uit Gendringen en Nijmegen hielp Wageningen 

Hermien Eppink

In juli 1945 hielp een achttiental vrouwelijke vrijwilligers van de U W  ‘s uit Gendringen en Nijme
gen, de bevolking van Wageningen bij het opruimen en schoonmaken van verschillende panden. 
Door hun inzet kon hierin weer gewerkt en gewoond worden. De ervaringen van deze groep zijn 
opgetekend door Hermien Eppink. Het artikel werd in 1960 gepubliceerd in het Lustrumboek 
Boerenbedrog van de KSV Sint Franciscus Xaverius (pag. 115-117).
De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers ging officieel op 7 mei 1945 van start.
De grondslag van deze vrijwilligersorganisatie vond reeds in 1938 plaats, toen in Amsterdam het 
Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KW) werd opgericht. Deze georganiseerde vrouwenhulp kwam 
voort uit het gevoel van solidariteit met de mannen, die ter verdediging van volk en vaderland 
waren opgeroepen. Bovendien wensten deze vrouwen een actief aandeel te leveren aan een door 
mannen gedomineerde maatschappij. Al spoedig kreeg dit initiatief navolging in het gehele land. 
Het typische naoorlogse werk ging langzamerhand over in wat wij nu als activiteiten van de Unie 
Van Vrijwilligers (UW) kennen. In 1977 werd de naam van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 
veranderd in de Unie Van Vrijwilligers. De vrijwilligers van deze Unie zijn nu met name actief in 
het geven van ondersteuning in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen. In 2009 waren
14.000 vrijwilligers van deze Unie, bestaande uit zowel vrouwen als mannen, actief.

Nimfen
De maand juli 1945 was onze UVV-tijd in Wagen
ingen. Het leven van ons was er wel primitief. We 
hadden onze tenten opgeslagen in de Studenten 
Sociëteit in Wageningen. Het tochtte er aan alle 
kanten. We sliepen op strozakken. Tevens was die 
zaal onze slaapzaal, keuken en...... wasgelegen
heid.
Achttien meisjes stonden er om de beurt te nim
fen, zoals wij dat noemden, bij de enige water
kraan in de zaal. In een kamer links hadden we 
een tafel met stoelen, waar we onze maaltijden 
verorberden. Hier trokken we ons ook terug als 
we brieven wilden schrijven. Voor de rest van 
onze tijd zaten we op de strozakken.
Iedere dag ging de commandante naar de plaat
selijke UW-leiding om de instructies te halen voor 
de volgende dag. Daarna werd de werkverdeling 
opgemaakt. Elke dag was het anders, alleen moe
ke Tersteeg bleef thuis, maakte de zaal schoon, 
zorgde voor de distributie van ons brood, deed 
de inkopen en haalde onze maaltijden bij de gaar
keuken. Op een oud verroest fornuis zette moeke 
thee en koffie, werd het afwaswater verwarmd, 
de was gedaan en de strijkbout verhit. Het hout 
moesten we zelf sprokkelen. De scholen, waar
in maanden lang Moffen of O.W.-ers (dit waren 
mensen die oorlogswinst hadden gemaakt) on
derdak hadden gevonden, moesten finaal worden

uitgemest. De schoolploeg vertrok ’s morgens, 
gewapend met allerlei schoonmaakmateriaal, zo
als doekjes, sponzen, dweilen, bezems, blikken, 
hamer, nijptang enz., gekleed in een overall. De 
schoon te maken wc’s , die totaal vervuild waren, 
werden in het begin door de U W  doorgestoken. 
We vonden het een prachtbaan voor de NSB. Na 
veel gepraat kregen we het voor elkaar dat bij elke 
school enige NSB-ers dit frisse karwei kwamen 
opknappen.

Overal muizennesten
Ook in de particuliere woningen viel het werk lang 
niet altijd mee. Sommige huizen waren onbe
schrijflijk vernield en overhoop gehaald. Vloeren 
waren opgebroken, kasten leeggeplunderd, ser
viesgoed stukgesmeten, kasten geforceerd en de 
inhoud vaak over de grond gegooid en vernield. 
Wastafels, spiegels, bedden, tafels en stoelen wa
ren kapotgeslagen. Weer en wind hadden vrij spel 
want de ruiten waren vernield en 
dikwijls waren er grote lekken in het dak.

Linnengoed, dat we tussen de rommel uitvisten, 
trok je met de minste moeite aan flarden. Alles 
was verrot en verweerd. Teilen vol afval smeten 
we op de vuilnisbelt, maar eerst moest alles zorg-
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Foto 1: De achttien vrouwen van de UW, gefotografeerd voor een totaal vernield pand in Wageningen. 
De tekst op het uithangbord is helaas niet te lezen. Wie heeft een idee, waar dit was?
(Foto: Mevr. M. Houben-Capetti)

vuldig nagekeken worden, want het gebeurde wel 
eens dat we sieraden en geldstukken of soms 
andere dingen vonden, die het verrottingsproces 
doorstaan hadden. Gezellig werk was het nu niet 
bepaald.

Overal waren muizennesten (brr...) en alles lag 
dus bestrooid met keuteltjes. Hier en daar hadden 
ook de Moffen dergelijke herinneringen achterge
laten! Soms werd met een kennersblik kledingluis 
ontdekt. Het weerzinwekkendst was het schoon
maken van de kelders. Centimeters dik lag een 
koek van verschimmeld vuil op de keldervloeren: 
erwten, bonen, zeep en stukgegooide weckfles
sen met inhoud, zout, gedroogde vruchten enz. 
Het was afgrijselijk. Ook dit moest nagekeken 
worden, want ook hier lagen soms nog sieraden 
of verborgen kostbaarheden.

Hulp aan moeders
Ook werd onze hulp gevraagd bij moeders met 
kleine of zieke kinderen. Het werk van de meis
jes die daar heengingen bestond uit de dagelijks 
terugkerende werkzaamheden, als bedden opma
ken, kamers doen, koken, luierwas, strijken enz. 
Veel mensen waren ons dankbaar en spraken vol 
waardering over ons werk. Ze gaven ons een kop
je koffie of thee en sommigen nodigden de meis
jes uit om een avondje te komen babbelen. Ook 
gaven ze ons wel een kleinigheid als herinnering 
uit dankbaarheid mee. Maar ook kwam het voor, 
dat de familie rustig koffie of thee zat te drinken en 
de meisjes knal vergaten.

Onze werktijden waren van half negen tot twaalf 
uur en van twee tot vijf uur. Het gebeurde wel 
dat we om acht uur al op weg waren naar onze 
dienstjes, omdat we anders niet op tijd waren. Als 
we thuiskwamen ploften we op onze strozakken 
neer om op adem te komen. Over en weer kwa
men de verhalen los over onze wederwaardighe-
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den en de eigenaardigheden van onze meneer of 
mevrouw. Vaak hadden we dan het grootste ple
zier en dat gaf ons weer moed voor de volgende 
job. De tijd die we doorbrachten in de Studenten 
Sociëteit aan de Herenstraat 22, was voor allen 
een goede tijd!

Foto 2: De dames van de U W  gefotografeerd op de door de Duitsers opgeblazen spits van de toren van 
de kerk op de Markt (juli 1945). (Foto: Mevr. H. van Uhm-Eppink)

Bron: De inleiding komt voor de verantwoording 
van de redactie,
Het internet, UW-Unie van 
Vrijwilligers Contact.

Noot redactie: Op de volgende pagina staat een 
unieke foto, genomen in de UW-periode in Wage- 
ningen, juli 1945.
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Foto 3: Op de rand van de foto staat geschreven: "Luit. Gen. Charles Foulkes van het 1e Can. Leger 
aan het woord. Juli 1945. Wageningen. Naast Foulkes staat Z.K.H. Prins Bernhard.
(Foto: Mevr. H. van Uhm-Eppink)
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MONUMENTEN AAN DE GREBBEDIJK 4, 6 EN 6*
A.G. Steenbergen

In december 2009 bezochten leden van Wageningen Monumentaal o.a. het vervallen woonhuis 
Grebbedijk 6-6a 1|. In de zomer van 2002 brandde het pand voor een deel af en sindsdien slaat het 
verval verder toe (afb. 1). Waarom deze belangstelling? Grebbedijk 6-6a is evenals het ernaast 
staande Dijkstoelhuis een rijksmonument en dient zeker gerestaureerd te worden en met een 
goede bestemming bewaard te blijven.
In dit artikel wil ik in grote trekken de historie van beide panden belichten. Ik begin met het oud
ste pand, Grebbedijk 6-6a, dat zou dateren uit 1825, maar mogelijk stamt uit de tweede helft van 
de 18c eeuw. Al vanaf 1833 was dit pand in gebruik als zakenpand. In genoemd jaar begon schip
per Bernardus Hanenberg een bedrijf voor in- en verkoop van bouwmaterialen. Hanenberg was 
zeer succesvol met zijn bedrijf en zou in 1879 al een filiaal in Arnhem openen.

Afb. 1: Het vervallen woonhuis Grebbedijk 6-6a

Het pand was aanvankelijk het bezit van de ge
meente Wageningen, die het in erfpacht gaf aan 
een zekere Arend Tobias. Hij exploiteerde een 
zeepziederij aan de andere kant van de Grebbe

dijk bij de haven. Hanenberg wilde aan de haven 
voor hout en stenen een opslagplaats oprichten, 
doch de gemeente gaf geen medewerking. Wel 
werd Hanenberg in 1840 havenmeester.
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Hij was o.a. belast met het innen van haven- en 
liggelden. Omstreeks 1893-1894 liet kleinzoon 
A.L. van der Heijden aan het begin van de toen
malige Nieuweweg (thans Costerweg) paarden
stallen, een kantoor en in 1912 een flinke opslag
plaats bouwen. De blokvormige villa op de hoek 
van de Nude en de Costerweg dateert uit 1894. 
Bouwbedrijf Hanenberg verhuisde naar de over
zijde. In het huis-bedrijfspand kwamen particulie

ren te wonen, o.a. de familie Kok. Al voor 1940 
woonden boven meisjesstudenten en na 1945 is 
dat doorgegaan.
Wie het oude bedrijfspand bekijkt ziet nog dui
delijke herinneringen aan de oorspronkelijke be
stemming van het geheel: luiken, grote ovale ra
men. Een oude prentbriefkaart uit ca. 1900 (afb. 
2) geeft een schilderachtig beeld van het oude 
bedrijfspand aan de Grebbedijk.

G eziclit van nf’ den d y k  te  W ago n in gen . wig h. van rircel;, Wajeniasio.

Afb. 2: Het pand Grebbedijk 6-6a rond 1900

Aan de Grebbedijk, even voor de Havenafweg, 
staat als een trouwe dijkwachter het voormalige 
Dijkstoellokaal, Grebbedijk 4, uit 1859. Het daarbij 
behorende magazijn, dat diende voor berging van 
noodmateriaal, is helaas dankzij de ‘goede’ zor
gen van de eigenaars ingestort in 1984.
Deze gebouwen werden in 1859 in opdracht van 
de toenmalige Dijkgraaf en Heemraden van de 
Dijkstoel van Wageningen en Bennekom opge
trokken. Daarbij werd gebruikgemaakt van de fun
deringen van de vroegere herberg “ Het Planken 
Wambuis” . Het werk werd gegund voor f 7180,- 
aan aannemer J. de Leeuw. Het ontwerp was ver
moedelijk van de stadsarchitect A. van der Steur

Jr. Het is een echt stukje negentiende-eeuwse 
architectuur. De grijze pleisterlaag werd om prak
tische redenen aangebracht. Omdat het pand 
grotendeels boven de dijkkruin uitsteekt, hadden 
(en hebben) regen en wind immers vrij spel. Het 
vroegere magazijn was uit baksteen opgetrokken. 
Het Dijkstoellokaal, ook wel Dijkstoelhuis ge
noemd, was oorspronkelijk de vergaderzaal met 
op de begane grond een woonhuis. Met Dijkstoel 
werd langs de grote rivieren in Gelderland het 
Dijkbestuur bedoeld. De bouw van dit lokaal was 
in feite een gevolg van de dijkdoorbraak in maart 
1855 bij de Doven, niet ver van de weg naar het 
Opheusdense Veer.
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Een deel van de dijk werd verlegd en de merk
waardige lus, die de dijk vanaf de haven over de 
huidige Nude maakte en langs de westzijde van 
de stad, werd rechtgetrokken en aangesloten op 
het dijkvak. Het oude Dijkstoelhuis (1833) aan het 
eind van de Hoogstraat raakte buiten gebruik. In 
1961 werd het Dijkstoelhuis aan de Grebbedijk 
door het waterschap Wageningen en Ede, eertijds 
genaamd het polderdistrict Wageningen-Benne- 
kom, verkocht. Er had een reorganisatie in het be
heer plaatsgevonden.
Daar het complex gebouwd was in en tegen het 
dijktalud, was het bestuur van mening dat alleen

de overheid in aanmerking voor aankoop kon 
komen. Voor een bedrag van f 16.000,- werd de 
gemeente Wageningen eigenaresse van het ge
heel, bestaande uit waterschapshuis, woonhuis, 
bergplaats, tuin, uitweg en dijktalud, samen 864 
m2 groot. Het geheel staat in het Register voor 
Rijksmonumenten.
Het lokaal werd door het gemeentebestuur ge
bruikt als opbergplaats. De rekwisieten van het 
voormalige Capitulatiemuseum werden er opge
slagen. Vele jaren was hier o.a. de Kunstgalerie 
‘Het Dijkstoelhuis’ van Jacqueline de Lamaar ge
vestigd.

Afb. 3: Deze oude prentbriefkaart geeft een mooi beeld van de twee Rijksmonumenten aan de 
Grebbedijk. Het magazijn is dan nog aanwezig

Bronnen:
1> Roel Veelders, ‘Wageningens Monument: Mo
nument wind- en waterdicht maken’. De Veluwe- 
post, vrijdag 11 december 2009.

Foto’s: Collectie Historische Vereniging 
Oud-Wageningen.
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STRAATNAMENBELEID
Gebrek aan historisch besef? 

Gerard Olinga

‘Wie was Pitsch’, dacht ik, toen ik met mijn hond via de Pitschlaan de noordkant van de Sahara 
inliep. Ik kom maar zelden in dit deel van deze meest oostelijk gelegen mooie en rustige woon
wijk van Wageningen, gelegen ten noorden van de Englaan.
De Pitschlaan is maar een kort straatje. Op de hoek van de Diedenweg met de Ritzema Bosweg, 
slingert het zich in een bocht om een garagebedrijf heen. Ik ging verder de woonwijk in, die gro
tendeels in de zestiger jaren van de vorige eeuw is verrezen. Ik kwam daar meer straatnamen 
tegen, kennelijk vernoemd naar ooit belangrijke personen. Zo hobbelde ik achter mijn boxer aan, 
onder andere over de Sprengerlaan, de Giltaylaan, de Strickerlaan, de Abersonlaan en de Edel- 
manlaan. Maar wie waren Sprenger, Giltay, Stricker, Aberson en Edelman? De gemeente, verant
woordelijk voor de straatnaamgeving, laat de onwetende wandelaar hier volkomen in het onge
wisse. Dit wordt aangewakkerd doordat van aanpalende straten wél uitleg wordt gegeven wie de 
naamgevers waren. Dit is het geval op de Koenenlaan, de Van Schermbeeklaan, de Blinklaan, de 
Broekemalaan en op de Staringlaan. Onderborden leren ons dat Koenen, Van Schermbeek, Blink, 
Broekema en Staring, allen belangrijke functies hebben bekleed in het landbouwonderwijs. Maar 
hoe zit het dan met Pitsch en de zijnen? Is hier soms sprake van willekeur? Van gebrek aan his
torisch besef misschien? Is de gemeente hier soms slordig mee omgegaan? Kunnen we spreken 
van een inconsequent beleid? Tijd voor een onderzoekje.

Inconsequent beleid
Ik stoor me al veel langer aan het straatnamen be
leid van de gemeente. Wageningen is een stad, 
die bol staat van de historie. Daar valt veel over te 
vertellen. En dat gebeurt ook. Er is niet alleen het 
museum. Ook de gidsen van de stadswandelin
gen vertellen de deelnemers enthousiast over het 
verleden van onze stad. Het zijn met name vrijwil
ligers die de historie levend houden. De gemeente 
zou daar -  heel simpel -  een steentje aan bij kun
nen dragen. Bij voorbeeld door recht te doen aan 
vooraanstaande en aansprekende voormalige be
woners van onze stad, naar wie ooit straten zijn 
vernoemd.
Het doet me zeer wanneer ik bij voorbeeld het 
straatnaambord Boeslaan zie. ‘Waarom geen 
dokter Boeslaan’, denk ik dan, met daaronder een 
korte beschrijving wat deze arts in de Tweede We
reldoorlog voor de Wageningers heeft betekend. 
De oorlog die hij overigens niet zou overleven om
dat hij, wegens zijn anti-Duitse houding, koelbloe
dig werd geliquideerd.
Ook de vroegere dokter Niemeijerstraat heet nu 
nog slechts Niemeijerstraat, vernoemd naar de 
alom geroemde Wageningse huisarts Theodorus 
Niemeijer. Bijna vijftig jaar heeft deze sociaal be
wogen arts zich om zijn patiënten bekommerd. Hij 
is nota bene ereburger van de stad Wageningen! 
Ook deze straatnaam werd door de gemeente

om onbegrijpelijke redenen gedevalueerd to t Nie
meijerstraat.
Wandelend door Wageningen kom je bovendien 
tot de ontdekking dat de gemeente een inconse
quent beleid voert bij de straatnaamgeving. In de 
Sahara liggen een paar nieuwe straten, waaron
der de Olivierlaan. Op het onderbord staat keu
rig te lezen: dr.ir. S.C.J. Oiivier, hoogleraar schei
kunde L.H. en verzetsstrijder. ‘Zo hoort het’ , denk 
ik en ik wandel nieuwsgierig met mijn hond door 
naar de Kees Mulderweg, vernoemd naar een an
dere Wageningse verzetsheld. Kees Mulder moet 
het echter doen zonder onderbord. Nieuwe blau
we straatnaambordjes geven aan, dat men zich 
hier op de Kees Mulderweg bevindt. Jammer! En 
waarom? Want ook hier is het ooit anders ge
weest, waarvan een sterk verweerd straatnaam
bord op perceel Kees Mulderweg 59 nog steeds 
getuigt. Op het oorspronkelijke straatnaambord is 
nog nauwelijks leesbaar: Kees Mulderweg, Corne- 
lis Mulder 1895-1965 verzetsstrijder 1940-1945.

Dat de gemeente Wageningen echter nog steeds 
laat zien hoe het wél kan, leert ons de jonge 
woonwijk Noord-West. Daar zijn nagenoeg alle 
straatnamen voorzien van onderschriften. Het is 
natuurlijk aardig dat daar bij voorbeeld het straat
naambord van de Johan Beenstraat is voorzien
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van het onderschrift: Johan Been, schrijver van 
o.a. Paddeltje. Maar tegelijkertijd moetje dan con
stateren hoe wrang het is dat dezelfde gemeente 
mensen, zoals Jan Boes, Theodorus Niemeijer en 
Kees Mulder, schromelijk tekort doet. Hier is niet 
alleen sprake van inconsequent beleid maar ook 
van gebrek aan historisch besef. Is dat ook het 
geval in de Sahara met Pitsch en de zijnen?

Mannen van het eerste uur
Om daar antwoord op te kunnen krijgen, nam ik 
een duikje in het archief van Wageningen UR.
In de Rijksbegroting van 1871 was de voorberei
ding van een Rijkslandbouwschool opgenomen. 
Het was tijdens het derde kabinet Thorbecke. 
In het voorjaar van 1872 vroeg Thorbecke twee 
gezaghebbende mannen in het landbouwonder
wijs om hem te adviseren over de toekomstige 
regeling van het landbouwonderwijs. Naast pro
fessor dr. M. Salverda (1840-1886) consulteerde 
Thorbecke gelijktijdig een Duitser, dr. Otto Pitsch 
(1842-1939). Salverda was vanaf 1866 hoogleraar 
in de plant- en dierkunde aan de Hogeschool te 
Groningen. In het jaar 1872, het jaar waarin hij 
rector magnificus was geworden, nam hij ontslag 
als hoogleraar. Hij werd inspecteur van het lager 
onderwijs in Utrecht. Ondanks deze onverwachte 
stap bleef hij artikelen publiceren en was hij een 
man van gezag geworden in het landbouwonder
wijs. Dr. Pitsch was in 1870 als leraar benoemd 
aan de gemeentelijke landbouwschool te Warf- 
fum (Gr.). Deze school was verbonden aan de 
Rijks-HBS aldaar. De landbouwschool in Warffum 
was in datzelfde jaar met steun van de inspecteur 
Staring opgericht. Het was een landbouwschool 
van de tweede trap. Staring haalde Pitsch vanuit 
Duitsland naar Warffum, waar hij en zijn vrouw - 
mede vanwege het gure Groningse klimaat -  maar 
slecht konden aarden. Naast Pitsch doceerde ook 
de toen nog jonge en veelbelovende Ritzema Bos 
(1850-1928) in Warffum plant- en dierkunde.
In 1869 werd in Wageningen een gemeentelijke 
HBS opgericht. Het gemeenteraadslid Wertheim 
deed de suggestie om aan deze HBS tevens de 
tweede landbouwschool van de tweede trap 
te verbinden. Hierover voerde Staring in 1871 en 
in het begin van 1872 besprekingen. De Wagen- 
ingse burgemeester J. Knel verzocht Staring om 
een uitgewerkt plan. Staring voelde wel wat voor 
het plan om de tweede landbouwschool in Wage
ningen te vestigen. Als gronden voor de vestiging 
in Wageningen, voerde inspecteur Staring aan:
- De stad is niet zo groot dat de landlieden voor

eene te sterke ontwikkeling van de stadsbegeer- 
ten en steedsche neigingen bij hunne zonen be
hoeven beducht te zijn;
- De centrale ligging, zodat het 's zondags te huis 
komen voor zeer vele leerlingen mogelijk is;
- De verscheidenheid van grondsoorten en be
drijfsvormen in de omgeving, zoals de kleibedrij- 
i/en ten westen van de stad en over het Lexkes- 
veer, de zandbedrijven ten noorden en ten oosten 
van de stad, houtteelt, tabaksteelt en zelfs nog de 
voorvaderlijke schapenhouderij op woeste heide
velden, als een voorbeeld van de wijze hoe niet 
met het meeste voordeel van den grond gebruik 
wordt gemaakt;
- De nabijheid van de spoorweg, met het voor 
half geld reizen van gezelschappen leerlingen met 
hunne leraars om, nu en dan, allerhande toestan
den van den landbouw, op de plaats zelve te gaan 
bestudeeren.
Staring speelde met dit advies handig in op de 
politieke opvatting, reeds aan het licht gekomen 
tijdens de behandeling van het wetsontwerp op 
het middelbaar onderwijs, dat landbouwscholen 
niet in een (grote) stad zouden worden opgericht 
vanwege de gevaren die de onbedorven platte- 
landsjeugd daar zouden bedreigen.

De tweede Nederlandse landbouwschool van de 
tweede trap kreeg op 5 mei 1873 (met twee leer
lingen!) in Wageningen haar beslag. De officiële 
opening was op 8 september van dat jaar. Staring 
weekte eerst Pitsch los van de landbouwschool in 
Warffum. In 1873 werd Staring, die om gezond
heidsredenen ontslag moest nemen, opgevolgd 
door Salverda. Op zijn beurt beroofde die Warf
fum van zijn oud-student aan de Groninger Uni- 
versiteit J. Ritzema Bos. Het vertrek van Pitsch en 
Ritzema Bos naar Wageningen luidde het einde 
in van de toch al zieltogende landbouwschool te 
Warffum.
Pitsch en Ritzema Bos waren dus mannen van het 
eerste uur. Pitsch was bovendien nog geruime tijd 
de enige docent die beschikte over de akte MO 
landbouwkunde, overeenkomstig het K.B. van 
1867. Het aanvankelijke gebrek aan bevoegde 
docenten was er mede de oorzaak van dat de 
Rijkslandbouwschool nog tot 1876 op zich liet 
wachten.
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De erfenis van Salverda
Hoe je het ook wendt of keert, het huidige Wage- 
ningen heeft zeer veel te danken aan de verdere 
ontwikkeling van het landbouwonderwijs. Natio
naal wordt Wageningen in één adem genoemd 
met de stad van de bevrijding. Maar (internatio
naal staat Wageningen stevig op de kaart doordat 
in onze stad de oorspronkelijke landbouwschool 
van de tweede trap is uitgegroeid tot de huidige 
toonaangevende Universiteit. De -  ook lokale -  
uitstraling hiervan is immens.
De eerdergenoemde Salverda was de grondlegger 
van de in 1876 opgerichte Rijkslandbouwschool, 
waaruit uiteindelijk de huidige Universiteit is ont
staan. Ik herinner me nog dat het Salverdaplein 
werd aangeduid middels straatnaamborden met 
de volgende tekst:

SALVERDAPLEIN, prof. Dr. M. Salverda 
1840-1886, inspecteur landbouwonderwijs 
1873-1886, grondlegger 
Rijkslandbouwonderwijs.

Ook hier werden de passende straatnaambor
den dus verwijderd. Slechts op de hoek van dit 
nu rommelig aandoende plein met de Vijzelstraat 
is er nog maar één bord te vinden: Salverdaplein 
(zonder enig onderschrift). Wederom is er dus 
geen sprake van enige verwijzing naar de Wage- 
ningse geschiedenis. Ik vrees dat er over enkele 
decennia weinigen meer zullen zijn, die dit plein 
nog weten te associëren met deze bevlogen we
tenschapper, aan wie Wageningen zeer veel te 
danken heeft.

We keren terug naar de Sahara. J.H. Aberson 
(1857-1935), naar wie de Abersonlaan werd ver
noemd, studeerde in Amsterdam onder leiding 
van o.a. de latere Nobelprijswinnaars J.H. van 
't Hoff en J.D. van der Waals en trad in 1886 in 
dienst van de Rijkslandbouwschool, als leraar in 
de scheikunde. Vanaf 1918 tot 1919 was Aberson 
de eerste rector magnificus van de Landbouwho
geschool, welke status de school in 1918 kreeg. 
Zijn één jaar jongere collega, dr. E. Giltay (1858- 
1935) werd reeds een jaar eerder (1885) als leraar 
in de plantkunde aangesteld.
Naast Pitsch, waren dus ook Aberson en Giltay, 
min of meer docenten van het eerste uur. Het
zelfde geldt voor Jean Paul Stricker (1854-1928), 
aan wie de Wageningse Sahara de Strickerlaan te 
danken heeft. Hij trad reeds in 1881 in dienst van 
de Rijkslandbouwschool. Voor zijn komst naar

Wageningen was hij één jaar leraar geweest aan 
de landbouwschool in Buitenzorg (Nederlands- 
Indië). Ofschoon Stricker niet tot het Wageningse 
lerarencorps behoorde, was hij bij zijn leven al 
legendarisch. Hij werd door de studenten en do
centen op handen gedragen. Oom Paul, zoals 
Stricker liefkozend werd genoemd, werd als de 
eerste administrateur aangesteld ter ondersteu
ning van de directeur en ten behoeve van het al 
gauw omvangrijker beheer van de school. In 1916 
werd hij het hoofd van de administratie, de func
tie die hij tot zijn pensionering in 1920 zou blijven 
uitoefenen.

A.M. Sprenger (1881-1958), de naamgever van 
de Sprengerlaan, werd in 1917 leraar aan de in
middels Hoogere Land- Tuin- en Bosbouwschool, 
zoals de Rijkslandbouwschool vanaf 1904 heette. 
Op achtendertigjarige leeftijd werd hij hoogleraar 
tuinbouwplantenteelt. Dit gebeurde in 1918, het 
jaar waarin er voor het eerst sprake was van de 
Landbouwhogeschool. Het door hem opgezette 
instituut voor onderzoek op het gebied van ver
werking van groenten en fruit (1936), droeg later 
zijn naam. Sprenger was tevens een talentvolle 
kunstschilder. Hij schilderde met name zijn zelf 
gekweekte appelrassen.
Tot slot C.H. Edelman (1903-1964), naar wie de 
Edelmanlaan is vernoemd. Hij was een interna
tionaal vermaarde bodemkundige. Op 1 oktober 
1933 werd hij tot hoogleraar in de mineralogie, de 
petrologie, de geologie en de agrogeologie aan de 
Landbouwhogeschool benoemd. Edelman werd 
in 1943 ontslagen omdat hij tot het zestal hoogle
raren behoorde dat fel gekant was tegen het na- 
tionaalsocialisme. Kort na de oorlog (1946-1947) 
was Edelman rector magnificus.
Pitsch en de zijnen waren dus niet de eerste de 
besten.

Nabeschouwing en aanbeveling
Aanvankelijk was ik van plan om bij de gemeente 
te informeren naar het huidige straatnamenbeleid. 
Een beleid dat, wanneer je daar oog voor hebt, 
bol staat van discrepanties. Vele naar vooraan
staande personen vernoemde straten laten im
mers een sterk verdeeld beeld zien. Dit, terwijl 
de naamgevers een belangrijke stempel hebben 
gedrukt op het maatschappelijk leven van Wage
ningen en van ver daarbuiten. Ooit is er een an
der straatnamenbeleid geweest, dat meer recht 
deed aan de betekenis van de naamgevers. Toen 
ik in 1971 in Wageningen kwam wonen en wer
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ken, heette de Van Uvenweg in elk geval nog de 
Professor van Uvenweg en het doorgaande ver
keer ging toen nog over de Professor Ritzema 
Bosweg. In de zogenaamde Bovenbuurt bevindt 
zich een wijk, waarvan de straten zijn vernoemd 
naar Nobelprijswinnaars. In de loop der tijden zijn 
de oorspronkelijke straatnaamborden met daarop 
een korte uitleg, waarom en wanneer ze die prijs 
hadden gewonnen, bijna allemaal verdwenen. Het 
zou me niet verbazen wanneer sommige bewo
ners van bij voorbeeld de Einthovenstraat, niet 
eens weten dat hun straat is vernoemd naar Wil
lem Einthoven, die in 1924 de Nobelprijs voor de 
Geneeskunde kreeg uitgereikt. Ook op Wagenin- 
gen-Hoog heette de Thijsselaan vroeger de Jac. 
P. Thijsselaan, zoals het hoort. Eerdere in dit arti
kel genoemde voorbeelden behoeven geen her
haling.
Tijdens mijn speurtocht door de Sahara ontdekte 
ik nog één oorspronkelijk straatnaambord (met 
onderschrift). Op de -  kennelijk later aangebouw
de carport van perceel Sprengerlaan 9 -  prijkt nog 
een oud straatnaambord, dat wél uitleg geeft aan 
wie Sprenger was. Vermoedelijk hebben de be
woners het oude bord als een soort relikwie voor 
het nageslacht bewaard.

Concluderend stel ik dat de gemeente, in tegen
stelling tot vroeger, nu een inconsequent en slor
dig beleid hanteert bij de straatnaamgeving. Een 
beleid, dat bovendien niet getuigt van een histo
risch besef. Daarom steek ik -  als privaat persoon
-  niet mijn licht op bij de gemeente. Daarvoor vind 
ik het onderwerp te belangrijk. Wageningen viert 
binnenkort haar 750-jarig bestaan. Er wordt dan 
stilgestaan bij evenzovele jaren Wageningse his
torie. Ik laat het graag aan het bestuur van onze 
vereniging over om het straatnamenbeleid bij de 
gemeente aan te kaarten. Dit alles in de hoop, dat 
de gemeente -  middels een ander beleid -  op een 
vrij eenvoudige wijze een stukje verloren gegane 
lokale geschiedenis aan de weg zal timmeren.

Bronnen:
- De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen (delen 1 en 2) (J. van der Haar m.m.v. 
M.E. de Ruiter/1993)
- Internet, Wikipedia (A.M. Sprenger)

Met dank aan Wim ter Beest, coördinator Docu
mentaire Informatievoorziening (concernarchiva- 
ris) Wageningen UR.

OP DE ROOSEVELTWEG

Er liep eens een man, misschien wel een Tsjech 
Trabant op zijn rug, zó op de weg 

“ Ik ga nu te voet, 
en weet niet meer goed: 

waar kan ik hier zetten mijn auto met pech?”
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TWEE OUDE FOTO’S
De bevroren Rijn in 1917 en vijftig jaar landbouwonderwijs in 1926 

Anton C. Zeven

Opruiming van mijn kamer leidde tot de vondst van twee vergeten foto’s, waarvan ik denk dat het 
aardig is ze in ‘Oud-Wageningen’ te publiceren. De oudste betreft een dichtgevroren Rijn in 1917, 
en de ander een feestpoort uit 1926.

Lexkesveer1917
Op de achterzijde van bijgaande foto staat met 
de hand geschreven Lekskesveer bij Wageningen,
9 Febr. 1917. Toegevoegd in het handschrift van

mijn moeder: de bevroren Rijn. Hr & Mw Onnen 
op driewieler. En dat Hr Onnen leraar Natuurkunde 
R(ijks)HBS was.

De toegevroren Rijn bij Lexkesveer

Oma de Haas-Hooftman Het echtpaar Onnes-Versteeg

De op de driewieler achterop zittende persoon 
is Hendrik Onnen, die volgens www.genlias.nl 
geboren is te Sneek op 11 juni 1868, leraar na
tuurkunde en overleden te Wageningen op 8 juni

1923. Drie dagen later zou hij 55 jaar geworden 
zijn. Hij was een zoon van Hendrik Onnen (Sr) en 
Geertruida Annetta Verhoeff. Zijn vrouw is Corne
lia Versteeg. Zij staat niet in Genlias.
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De persoon links op de foto is mijn stiefoma Agaat 
de Haas-Hooftman; mijn grootvader Roelof N. de 
Haas, leraar scheikunde, zal de foto hebben ge
nomen.
De winter 1916-1917 wordt door J. Buisman1 als 
een strenge winter beschreven. De rivieren vrie
zen dicht en op 27 januari 1917 kan de Elfste
dentocht geschaatst worden. Onze toenmalige 
koningin Wilhelmina is op zondag naar de ijssport

gaan kijken. Dat werd toen door de Staten van 
Friesland afgekeurd.2
Het afgebeelde veerhuis draagt de naam HOTEL 
HET LEXKESVEER. Het staat aan de Wageningse 
kant van de Rijn. Het veerpontpersoneel heeft 
een voetgangers/rijwielpad vrijgemaakt. Zou het 
echtpaar Onnen met hun driewieler de overkant 
gehaald hebben?

50 jaar Landbouwonderwijs
Ter ere van vijftig jaar Landbouwonderwijs - in 
1876 werd de Rijkslandbouwschool gesticht - 
werd de stad versierd. Aan de kop van de Hoogs
traat, daar waar vroeger de Nudepoort stond, 
werd een feestpoort opgericht. Hiervan werd een 
ansichtkaart zonder tekst gemaakt. Mijn moeder 
die de kaart verstuurde schreef haar kaart op 14 
september 1926. Op deze dag werd de kaart ook 
afgestempeld. Zoals gezegd staat op de kaart

Verder schrijft zij: Is dit geen feestelijk aspect van 
onze goede stad? En: Vanmiddag heb ik Z.K.H. 
aanschouwd. Dit was prins Hendrik, die kennelijk 
voor de viering naar Wageningen was gekomen. 
Zijn aanwezigheid zal een extra aansporing ge
weest zijn om de Hoogstraat te versieren.3 Op de 
buitenzijde van het ‘wapenschild’ staat niets. Wel
licht wel aan de stadszijde. Het was beter geweest 
het schild om te draaien, want de komende moest

Ansichtkaart met feestpoort uit 1926

niet waarom en in welk jaar deze poort werd op
gericht, maar, omdat mijn moeder die dagen in 
Wageningen verbleef, heeft zij de feestelijke ge
beurtenis meegemaakt. Daarom schreef zij op de 
kaart 50 jaar Landbouwonderwijs in Wageningen.

van het feest op de hoogte gebracht worden. De 
gaande man wist het wel. De kleuren van dit schild 
en de twee andere schilden zullen of de stadskleu
ren rood en wit hebben gehad, of de ‘landbouw- 
kleuren’ groen en wit.
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Naast de feestpoort zien we links een brievenbus 
met erboven een bord met vermoedelijk postta- 
rieven en lichtingstijden. Rechts staat een pomp. 
Voor mij is het witte bordje op de rechter paal ver
rassend. We lezen: RECHTS HOUDEN. Klaarblij

kelijk was deze 100-jaar-oude richtlijn in 1926 nog 
nodig. Het heeft wel geholpen, want de mensen 
lopen en fietsen keurig rechts. Wanneer zal het 
bordje als overbodig beschouwd zijn en wegge
haald zijn?

Noten
1J. Buisman, 1984. Bar en Boos. Zeven eeuwen 
winterweer in de Lage Landen. Baarn. 319p.
2Tja, kritiek op het Koningshuis is van alle tijden.

Een bordje met de woorden 
RECHTS HOUDEN

3Mijn moeder vermeldt ook, dat zij in de hippo- 
drome paard [heeft] gereden. Deze hippodroom 
of paardenrenbaan lag toen op de Wageningse 
Berg. Daar werden de Concours Hippique gehou
den, die later naar Hoekelum te Bennekom zijn 
verhuisd.

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 37 slot)
Anton C. Zeven

EINDE TACHTIGJARIGE OORLOG IN 1647

Gegeven aen Hendrick Wichgers boode, voor dat 
hij een brief bracht dat de Ratevecatie (ratificatie) 
vanden Vrede was gewisselt 1-0-0 
Geven aende trom slaeger die de trom sioech doe 
de victorie over die vrede werde gebrant. Achttien 
stuivers 0-18-0
Betaelt aan Kornelis van Maenen schipper: twin- 
tich gulden vijf stuiv(ers) sijnde voor drie tonnen 
biers gelevert aende stadt doe (toen) de victorie 
over die vrede is gebrant en van vijftien spint kalck 
ook aende Stadt gelevert inde Jaer 1646 ende 
(16)47 vermogens quetant(ie) 20-5-0.

In 1647 was het concept van de Vrede van Mun
ster klaar en door vele partijen goedgekeurd. 
Alleen lagen de Staten van Zeeland nog dwars,

omdat er geen compensatie voor verlies aan in
komsten was geregeld voor hen, die zich bezig 
hielden met de tot dat jaar goedgekeurde kaap
vaart. Er werd al feest gevierd. Ten eerste kreeg 
bode Hendrick Wichgers, die de brief waarin de 
ratificatie stond, zijn bodeloon en de trommelaar 
sloeg vervolgens de trom. Er werd pek gebrand. 
Cornelis van Maenen kreeg twintig gulden en vijf 
stuivers voor het vervoer van tonnen bier (en kalk 
die men voor de bouw nodig had). Wellicht had 
hij de kosten van het bier, de tonnen en het kalk 
voorgeschoten.

Bron: Oud-archief, inv. nr. 298: Rekeningen van 
burgemeester Johan Junius over 1 Juni 1647 t/m 
lesten Juli 31-7-1648.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers responderen op artikelen en gebeurtenissen

PERNEL
(0-W 37-1, blz. 16)
Gezien de timmermanswerkzaamheden in de kerk 
aan een kerkbank, koordeuren, oksaal en orgel, 
neem ik aan dat het gemaakte: neij pernel, een 
nieuw paneel zal zijn geweest.

Sjaak Rauws

PERCEEL DE STEENBRUGH
(0-W 37-4, blz. 103)
De perceelsnaam De Steenbrugh behoeft niet 
perse naar een stenen brug te verwijzen. Perceels- 
namen zijn ruim op te vatten en betekenen nogal 
eens iets anders dan men op het eerste oog zou 
vermoeden. Zeven vraagt zich af of een stenen 
brug op die plaats wel zo logisch was. Een andere 
mogelijkheid zou kunnen zijn dat dit perceel ooit 
de naam droeg van zijn eigenaar of eigenaresse, 
namelijk Steenbrug(ge). Nadat de eigenaar of de 
bezitter in de loop der geschiedenis in vergetel
heid raakte, bleef het perceel zijn naam behouden 
en werd op den duur verbasterd tot de steebrug.

Sjaak Rauws

WAT BETEKENT DE DONKERE STROOK...
(O-W 37-3, blz. 78)
DE ZIENSWIJZE VAN WILLEM RUISCH
(0-W 37-3, blz. 80)
De donkere strook komt nog steeds voor als in- 
graving op een militaire kaart uit 1977. Het is in
derdaad een schietbaan geweest, na 1940 door 
de bezetter aangelegd en gebruikt. Deze informa
tie heb ik van mijn ouders en van nóg enkele Wa- 
geningers. Het was zeker geen baan voor grotere 
groepen militairen. Te denken valt in dit geval aan 
het onderhoud van de schietvaardigheid voor een 
kleine groep en ten behoeve van wapenherstel- 
lers. Aannemelijk is dan ook dat de Wageningse 
politie gebruik heeft gemaakt van deze schiet
baan. De bezetter stelde aan hen ook eisen voor 
wat betreft schietvaardigheid. Grotere groepen 
konden gemakkelijk uitwijken naar de garnizoens- 
banen in Ede. Dat er zeker geschoten is op deze

plek blijkt uit het feit dat door mijzelf, als jongen, 
kogels uit de kogelvanger zijn gegraven.
Willem Ruisch schrijft over een oude kaart uit 
1869 en herzien in 1906, uitgegeven in 1914 en 
dat daarin melding wordt gemaakt van een schiet
baan nabij het Hondenveldje. Dit laatste bestond 
toen nog niet als zodanig en zeker niet met deze 
naam. (Sorry Willem). Ik bezit een militaire topo
grafische kaart, herzien in 1910, gedeeltelijk her
zien tot 1922 en uitgegeven in 1925. Deze kaart 
laat niets zien wat een schietbaan zou kunnen zijn. 
Wel is mij bekend dat er een schietbaan is ge
weest aan de zuidzijde van de Buissteeg, onge
veer tussen de Buissteeg en de De Wielerbaan. 
Dat is mij altijd verteld door mijn moeder, een 
Wageningse, geboren in 1906 en wordt bevestigd 
door een afdruk van een kaart uit omstreeks 1891 
in het boekje Wageningen gemeten en getekend, 
van het comité Open Monumentendag 2009. Dui
delijk staat op deze plek een schietbaan vermeld. 
Deze kaart wijkt iets af van de huidige situatie. In 
het boekje Wandelingen rond Wageningen, in het 
voetspoor van Menno Bos van Ruud Schaafsma, 
vinden we ook deze kaart en een uitsnede daar
van. Deze geeft de plek duidelijk te zien. 
Interessant wordt het nu om te weten wie van de 
schietbaan aan de Buissteeg gebruik zullen heb
ben gemaakt. In Een staat van onderscheidende 
Militaire afdelingen bestaande verenigingen tot 
bevordering van 's Lands Weerbaarheid, vinden 
we in Wageningen twee verenigingen, te weten:
- De vereniging ter bevordering van 's Lands 
Weerbaarheid, opgericht bij KB van 28 juli 1867
- Vereniging Oranje Nassau, opgericht bij KB van 
25 november 1891.
Verder zullen hier ook de Burgerwacht en de Bijz. 
Vrijwillige Landstorm gebruik van hebben ge
maakt. Beide werden in 1919 opgericht. Als ge
bruikte wapens moeten we dan denken aan klein 
kaliber wapens met beperkte dracht (oefenwa- 
pens).
Dat de Duitsers deze plek niet geschikt achtten 
voor het schieten, zal de reden zijn geweest voor 
het aanleggen van de baan naast het Honden
veldje. Tegenover de oude baan, aan de noord
kant van de Buissteeg, is na de oorlog een zand- 
gat uitgegraven. Dit zandgat vond de Wageningse
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politie een goede en veilige plek om hun schiet
vaardigheid bij te houden met pistool en stengun. 
Dit uit eigen waarneming, omstreeks 1950.

Dick de Wit

GESCHUT OP DE WAGENINGSE BERG?
(O-W 37-3, blz. 77)
De vraag van de heer Ruissen is concreet: Is het 
waarschijnlijk dat in de ochtend van 11 mei 1940 
Duits geschut in Wageningen is aangekomen? 
Gelet op bestaande bronnen hierover, is het ant
woord: “Ja !” . Brongers schrijft in zijn boek Greb- 
belinie 1940 daarover: ‘Om 02.00 uur in de nacht 
van 10 op 11 mei openen vier afdelingen Artillerie 
vanuit Wageningen het vuur op onze voorposten. 
Het Duitse artillerievuur werd spoedig beantwoord 
door enkele batterijen Nederlandse artillerie die 
achter de Grebbeberg stonden opgesteld. Vijan
delijke vuurmonden, die ten zuidoosten van Wa
geningen stonden opgesteld, werden op de vlucht 
gedreven ’.
Ik denk dat de vraag van de heer Ruissen hiermee 
voldoende is beantwoord.
Nog even het volgende over meldingen, gedaan 
door een onbekende Nederlandse waarnemings
post op 11 mei 1940, om 08.00 uur, met betrek
king tot vuurverschijnselen nabij het Lexkesveer. 
Deze kunnen meer oorzaken hebben dan alleen 
mondingsvuurvan Duits geschut. Hoewel dit laat
ste zeker niet is uit te sluiten.
Mogelijke andere oorzaken kunnen zijn:
- Inslagen van Nederlandse granaten.
- Mondingsvuur van Duits geschut, ten oosten 
van het Lexkesveer.
- Lichtsignalen, zoals die talrijk zijn vermeld in die 
periode, maar nooit zijn opgehelderd.
- De genoemde waarnemer zag op dat tijdstip 
Duitse granaatinslagen voor zich, hoorde de Ne
derlandse artillerie en zag waarschijnlijk ook deze 
inslagen. Verder keek deze waarnemer naar het 
oosten, laag tegen de zon in.
- Denk verder ook eens aan de paniek die door de 
beschietingen begint te ontstaan.
Met andere woorden: Hoe betrouwbaar zijn deze 
waarnemingen. Op basis van de betreffende lite
ratuur, is dit mijn zienswijze.

Dick de Wit

SCHERVENVONDST
(O-W 37-4, blz. 99)
De redactie ontving verschillende reacties naar 
aanleiding van dit artikel. Daarin werd de vraag 
gesteld waar De Bakker woonde. Deze woonde 
en woont nog steeds aan de Churchillweg 79 al
hier.

EEN WANDELING OVER HET SPIJK
(O-W 37-4, blz. 100 t/m 102)
In het contactblad van Oud-Wageningen, nummer 
37-4, las ik een interessant artikel over het Spijk. 
Alle gegeven verklaringen omtrent de oorsprong 
van de naam Spijk zijn zeer geloofwaardig. Des
ondanks voeg ik er nog een verklaring aan toe. 
Spijk, Speik of Spiek kan ook een Gelderse schuur 
betekenen. De spelling doet er niet toe, Speik of 
Spijk. De uitspraak is wel van belang. In het Gel
ders dialect wordt een ei of ij vaak als een ie uit
gesproken. Het woord spieker is hieraan verwant. 
Een spieker, spiker of spijker is een klein voor- 
raadschuurtje op palen tegen ongedierte, een ko
renschuur. Het lijkt me niet onaannemelijk dat er 
op deze plek die nu het Spijk heet, vroeger een 
korenschuur(tje) heeft gestaan. Om het nog inge
wikkelder te maken: Spijk betekent ook lavendel. 
Maar dat lijkt me hier minder logisch.
Dat is nu het leuke van toponymie, er zijn vele ver
onderstellingen. Het is nog maar de vraag of we 
ooit de juiste kunnen achterhalen!

Lidy Bultje-van Dillen

TEKENING PROEFBOERDERIJ 
DUIVENDAAL (O-W 37-4, blz. 108)
Ik werd er op gewezen dat deze (kopie)tekening 
hoogst waarschijnlijk van de hand van Herman 
Ramaer (1874-1958) is, destijds tekenleraar aan 
de Landbouw Hogeschool. De tekening zou om
streeks 1910 gemaakt kunnen zijn. Het origineel is 
mogelijk in het bezit van de WUR. Het is niet on
denkbaar dat hierop wel de signatuur en het jaar
tal voorkomen. In elk geval heeft de bezitter een 
waardevolle prent.

Sjaak Rauws
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OORZAAK RAMP IN HET ROODE DORP, 
n.a.v. WAT BETEKENDE DE DONKERE 
STROOK (O-W 37-3, blz. 78) en DE ZIENS
WIJZE VAN WILLEM RUISCH (O-W 37-3-, 
blz. 80)
Het is veel inwoners van onze stad niet ontgaan 
dat er steeds meer twijfels zijn ontstaan over de 
herkomst van het projectiel dat zoveel leed en 
schade in het Roode Dorp heeft veroorzaakt. 
Bewoners die destijds in Wageningen woonden 
hebben tijdens de evacuatie (1944) hetzelfde ge
luid en de vlam aan de staart van overkomende 
V1’s waargenomen. Zij wisten en enkelen weten 
het nog, zeker dat de Duitsers de hand hebben 
gehad in deze ramp. Om aan alle onzekerheid een 
einde te maken leek het mij hoog tijd worden om 
te proberen de waarheid vast te stellen. De zeker
heid waarop slachtoffers en nabestaanden recht 
hebben. Daarnaast is het voor de historie van de 
stad ook van belang.
De heer Martin Brink, redacteur van de Veluwe- 
post, werd na het presenteren van gevonden ge
gevens, bereid gevonden een artikel te plaatsen 
in de editie van 27 maart 2009, waarin een oproep 
werd gedaan aan getuigen die de V1 hebben zien 
vliegen, zich bij mij te melden. Dat is bijzonder 
goed gelukt.
Via diverse kanalen zijn vijf heren gevonden die 
uit eigen waarneming en onafhankelijk van el
kaar, hun verhalen hebben verteld. Van drie van 
hen is hun verslag op beeldmateriaal vastgelegd. 
De twee anderen hebben een schriftelijke verkla
ring afgelegd. Allen hebben schriftelijk ingestemd 
geen bezwaar te hebben dat hun getuigenissen 
openbaar worden gemaakt, met naamvermelding. 
Omdat twee getuigen in Renkum woonden, kon 
worden vastgesteld dat het projectiel uit oosteiij- 
ke richting is gekomen. De vlucht vond ongeveer 
evenwijdig en enkele honderden meters noordelijk 
van de Dorpsstraat in Renkum plaats. Allen heb
ben tijdens de periode van oktober 1943 tot en 
met het einde van de oorlog van de overkomende 
V1’s dezelfde geluiden en de vlam aan de staart 
gezien. De conclusie is voor hen duidelijk: In het 
Roode Dorp is een VI neergekomen.
Tot op heden is het niet gelukt waarnemers te vin
den die oostelijk van Renkum iets te melden heb
ben. Tevens is nog steeds niet duidelijk hoe de 
lancering heeft plaats gevonden.
Daarvoor had de Duitse luchtmacht twee lance
ringmogelijkheden:
- lancering vanaf een vaste afvuurhelling.
- of, hangend onder een vliegtuig, het projectiel

te lanceren.
Deze onduidelijkheid is de reden dat nu pas tot 
publicatie is besloten. Het zoeken hiernaar is op 
een laag pitje gezet, omdat het er, na het verslag 
van de getuigen, niet veel meer toe doet. Vier 
getuigen verklaren dat er geen vliegverkeer was 
tijdens de inslag. De vijfde getuige, die op het 
Duivendaal wandelde, verklaarde heel vaag, ver 
weg, of misschien wel heel hoog, een vliegtuig te 
hebben gehoord voordat het lawaai van de V1 dit 
overstemde.
Voor de hand ligt dat de Duitsers hun projectiel 
hebben gevolgd, mogelijk zelfs hebben gestuurd. 
Dat van opzet sprake is, is vrijwel zeker. De aan
val op Wageningen was een van de laatste in een 
lange reeks van proeven. Mogelijk dat er nog ver
dere proeven hebben plaats gevonden -  in Po
len en aan de Oostzeekust waren gebieden waar 
ongezien gelanceerd kon worden -  voordat kort 
daarna, op 26 mei 1943, door hogerhand beslo
ten werd de serieproductie te gaan starten. De V1 
was productierijp.

Om het gebeuren zo min mogelijk in het oog te 
laten lopen, werden de proeven ’s avonds ge
houden. Zo ook de eerste V1 die op 20 decem
ber 1942 in Blerick, bij Venlo, neerstortte en daar 
zeventien mensenlevens eiste en een met Wage
ningen vergelijkbare schade aanrichtte. De toen 
zes jaar oude Piet Lamers stond met zijn moeder 
buiten, toen zij lawaai hoorden en iets met een 
rode vlam erachter, recht op hen af zagen komen. 
Moeder haastte zich met de kinderen de kelder 
in. Daarna kwam de klap die een deel van het 
huis verwoestte en de schappen met weckflessen 
deed omvallen. Wonder boven wonder overleef
den allen het, zonder zelfs maar gewond te raken. 
De heer Lamers heeft er een boeiend verslag over 
geschreven in: ‘Piet Lamers vertelt’. Daarnaast 
heeft hij diverse schriftelijke verklaringen van oog
getuigen verzameld.
Duitse militairen die zeer snel ter plaatse waren
-  ze holden van Venlo naar Blerick -  om de omge
ving af te zetten, riepen elkaar toe: “In Blerick ist 
eine VI bombe gestürzt”. Op graven van omgeko
menen staat zelfs vermeld dat de dood door een 
V1 is veroorzaakt (zie foto).
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Hef grafsteen van de omgekomen moeder met haar drie kinderen in Bierick

Wonderlijk is, dat zowel in Bierick als in Wagen- 
ingen, door enkelen pertinent ontkend wordt dat 
er een V1 is neergestort. Deze heren, die zich his
toricus noemen, houden vol dat er een bom van 
geallieerde afkomst moet zijn gevallen. De Wage- 
ningse heer, oud-redacteur van de Veluwepost, 
meldt in de Veluwepost van 21 september 2007, 
dat er sprake is van een Broodje aap en Wagen- 
ingse folklore. Toch niet goed het oor te luisteren 
gelegd bij de oudere bewoners van onze stad.

En gemakkelijker als hij had niemand een oproep 
in de krant kunnen plaatsen om getuigen op te 
roepen! Iets wat mij direct resultaat heeft opgele
verd. Hopelijk dat getuigen met hun verklaringen 
voorgoed een einde hebben gemaakt aan de on
duidelijkheid omtrent het gebeuren in de avond 
van 26 maart 1943 in het Roode Dorp, waar wel 
degelijk een V1 is neergestort!

Wim Bosman
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VARIA-INFO
Binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn

Boekbespreking

LUCHTOORLOG BOVEN EDE

Sinds het begin van 1943 was een constante, in 
de belevingswereld van de Nederlander een in het 
westen beginnend zwak gezoem, dat via mono
toon gebrom overging in het karakteristieke geluid 
van propellermotoren. Een zucht van verlichting 
ging op als het geluid langzamerhand weer afnam 
en de vliegtuigen in de richting Duitsland verdwe
nen. Een ander karakteristiek verschijnsel waren 
de condensstrepen. Die waren soms asymme
trisch, vooral als de vliegtuigen op de terugweg 
waren en de streep slechts van één kant van het 
vliegtuig leek te komen. Dan was er iets mis en 
was een noodlanding aanstaande. In het najaar 
van 1944 verscheen naast het structurele bom- 
bardementsvliegverkeer op Duitsland het con
juncturele, ten tijde van de Slag om Arnhem.
De Zuidwestelijke Veluwe heeft van beide oorlogs
handelingen ruimschoots haar deel ontvangen. 
Het gedeelte dat de jaren 1943 en 1944 beslaat 
is door de Edese militaire historicus Evert van de 
Weerd beschreven in een boek dat bestaat uit drie 
onderdelen. In het eerste geeft hij een beschrij
ving van de organisatie van de bombardements- 
vluchten vanaf Engeland tot in Duitsland en van 
de retourvlucht, als die vlucht in de Gelderse Vallei

zou eindigen. Omdat veel geallieerde vliegtuigen 
in Nederland neerstortten, ontstond er een orga
nisatie die tot doel had het uit de handen van de 
bezetter houden van het vliegtuigpersoneel. Het 
tweede -  centrale -  gedeelte beschrijft zestien 
vliegtuigcrashes in het gebied rond Ede, waarbij 
ook aandacht wordt besteed aan drie neergestor
te vliegtuigen in het Binnenveld ten noordwesten 
van Wageningen. Het derde onderdeel geeft in 23 
bijlagen uitvoerige tabellarische informatie over 
alles wat met de beschreven vliegtuigcrashes te 
maken had.
De auteur eindigt met een hommage aan de geal
lieerde bemanningsleden, die bijdroegen aan de 
bevrijding van Nederland. In de slotzin ‘Let we for- 
get’ heeft de drukfoutenduivel het laatste woord 
gehad ...Lest...

Jan van den Burg

Evert van de Weerd, Luchtoorlog boven Ede. 
Vliegtuigcrashes en bombardementen in de Gel
derse Vallei. Schaffelaarreeks 48 
(Koninklijke BDU Uitgevers, Barneveld 2009)
ISBN 978-90-87880-99-6. 213 blz. bijl. I-XXIII ill. 
bronnen reg.

VAN HET FOTO- EN

Er zijn weinig foto’s en ansichten aangeboden, 
wegens de koude en de onbegaanbare wegen. 
Via Gerard de Nijs kwamen er een paar foto’s 
binnen en twee Cd’s met foto’s opgenomen door 
de heer Sietse Andringa van het deelplan 8b in 
Noordwest en plan De Boomgaarden. Er zijn twee 
16 mm films met oorlogsbeelden geschonken 
door de heer G. van der Weerd. Gezamenlijk met 
Piet Hovestad van HV Oud-Rhenen zijn de films 
bekeken, waarop unieke oorlogshandelingen blij
ken te staan, waaronder beelden van de capitu- 
latiebesprekingen in hotel De Wereld en de aula, 
en de voedseltransporten in de Nude. Er is een 16 
mm filmprojector aangeschaft om deze beelden 
te kunnen bekijken en te digitaliseren, hetgeen

PRENTENKABINET

wordt gedaan door Piet Hovestad. HV Oud-Rhe- 
nen bezit wel de apparatuur voor digitalisering 
maar geen projector.
Verder zijn er diverse ansichten geleverd voor de 
nieuw te maken website van Oud-Wageningen, 
zoals die van enkele bekende Wageningse perso
nen met een korte beschrijving.

Aan de heer Sien Thio is materiaal geleverd voor 
het zestigjarig jubileum van de Volksuniversiteit. 
De heer P. Bakker ontving foto’s van de eekmolen 
De Ooievaar. Voor de landschapsstudie van een 
student , die onderzocht hoe het Lexkesveer -  
met name aan de Randwijkse kant -  er vroeger 
uitzag en hoe het nu is geworden, zijn foto ’s en
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ansichten ter beschikking gesteld. We kregen het 
resultaat, een voorlopig digitaal fotorapport, toe
gezonden. De Vereniging Vrouwen van Nu kreeg 
voor haar zestigjarig bestaan een aantal oude an
sichten.
Het invoeren en controleren van de gescande 
foto’s vorderen gestaag. Er is thans een groot fo- 
tobestand gevormd (circa 6000 records) dat door
zoekbaar is. Van de geïndexeerde bibliotheek- en 
andere publicatiegegevens is een gemakkelijk 
doorzoekbaar PDF-bestand gemaakt. Het is de 
bedoeling dat deze PDF-file op de website van 
Oud-Wageningen komt te staan. Op de zwarte pc 
in de Jan J. de Goedezaal zijn hiervan bestanden 
aanwezig en die worden regelmatig aangevuld. 
Ze zijn voor iedereen toegankelijk met behulp van 
een gebruiksaanwijzing. Wie een foto of een boek 
wil aanvragen, noteert het op het record vermelde

nummer een geeft dat door via ons e-mail adres 
oudwageningen@planet.nl
Bellen kan natuurlijk ook, de telefoonnummers 
staan op de achterzijde van het contactblad.
Van de foto’s krijgt u -  naar uw wens -  een digitale 
kopie of een afdruk.
Een verdere activiteit is de samenstelling van een 
woordenlijst van oud Wageningse woorden, zoals 
die worden gesproken en geschreven.
Nou gleuf ik nie da iedèeen 't daor mee ins is ma 
’t stao geschreve en gedruk in veul boeke ove di
alede hoe je ’t  schrijve mot, nou heur da eigeluk 
nie bij mijn. Ma wie kan um 't zo ma te noeme plat 
Wagenings praote en schrijve wö en iemand mot 
't doen.

Willem Ruisch

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
november 2009 t/m januari 2010
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48 (BDU/Boeken; Barneveld 2009) 213 blz. ill. lit. 
tab. krtn. (geschenk van de auteur verkregen via 
C. Gast) ISBN 9789087880996 [GEL-040]
- Almanak 1956 Unitas Studiosorum Vadae 
(Wageningen 1956) 183 blz. ill. adr. [W-0725]
- Opening Politiebureau Gemeente Politie 
Wageningen. 30 november 1981 (Politie 
Publicaties Biermann & Co; Scherpenzeel z.j.) 
[W-0469, 2e exemplaar]
- Rivieren Magazine. Winter 2009. (Prov. 
Gelderland, DLG en Rijkswaterstaat Dir. Oost- 
Gelderland; z.p. 2009) ill. [GEL_041, met bijalgen 
over Lexkesveer]
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Documentatie
- Speciaal dossier. Wageningen in WO-II. (bij
eengebracht door “ Projectgroep Wageningen in 
WO-II” , april 2005) [DOC.OIO]
- Plakboek van Wageningse krantenartikelen, 
nr. 3; maart 1963 -  juni 1965 [DOC^O11 -3]
- Plakboek van Wageningse krantenartikelen, 
nr. 4; juni 1965 -  mei 1966 [DOCJ)11 -4]
- Plakboek van Wageningse krantenartikelen, 
nr. 5; mei 1966 -  maart 1967 [DOC_Q11 -5]

- Plakboek van Wageningse krantenartikelen, 
nr. 7; december 1967 -  september 1968 
[DOC_011 -7)
- Plakboek van Wageningse krantenartikelen, 
nr. 8; september 1968 -  mei 1969 [DOC_011 -8]
- Plakboek van meestal ongedateerde kranten
foto’s van Wageningen en enkele artikelen over 
Wageningen [DOC_Q12]

Ton Steenbergen en Jan van den Burg
- Plakboek van Wageningse krantenartikelen, 
nr. 6; maart 1967 -  december 1967 [DOC_Q11 -6]

Bibliotheek, documentatiecentrum, foto- en prentenarchief, zijn gevestigd in de Jan J. de Goe- 
dezaal van het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1A 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 bestel
len. De openingstijden van het museum vindt u op de binnenzijde van de achterpagina van dit 
tijdschrift.

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 bezit
ter van de grootste privé verzamelingen van en over Charles Darwin.

7 maart t/m 5 april 2010 
Schilderijen en sieraden
Expositie van Barbara van der Kruk (schilderijen) uit Aerdenhout en Janet Klok (sieraden) uit Assen. De 
opening is op zondag 7 maart 2010 om 16.00 uur.

permanent
De geschiedenis van Wageningen
De vaste opstellingen van het museum zijn gewijd aan de historie van de stad Wageningen, met een 
extra accent op de periode van de vestingstad en de Tweede Wereldoorlog.
Op aanvraag kan een museumrondleiding worden verzorgd.

Openingstijden
Tot en met 31 maart: dinsdag t/m vrijdag 12.00 -  16.00 uur, weekeinde 13.00 -  16.00 uur.
Vanaf 1 april t/m 31 oktober: dinsdag t/m vrijdag 11.00 -  17.00 uur, weekeinde 13.00 -  17.00 uur.

Entree
Volwassenen €  2,50. Jongeren en ouderen €  1,00. Vrienden en museumkaarthouders: gratis. 
Woensdag vanaf 14.00 uur gratis voor iedereen.
Voor meer informatie zie www.casteelsepoort.nl

& H *
NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT

Museumagenda
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Molenaar Hans Dobbe ontving Evert Smitbiotoopprijs 2009
Een bewerking van het persbericht van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Op 5 februari jl. werd aan molenaar Hans Dobbe 
uit Wageningen door het Gilde van Vrijwillige Mo
lenaars de Evert Smitbiotoopprijs 2009 uitgereikt. 
Hans Dobbe ontving, als waardering voor zijn 
vasthoudendheid en inzet om de molenbiotoop 
van molen De Vlijt te behouden, een oorkonde en 
een cheque. Tevens is deze prijs bedoeld als sti
mulans om op deze wijze door te gaan.

afhankelijk van de windvang van zijn molen. Hij 
maalt dus voor zijn eigen brood.
In het belang van ons draaiend en malend erf
goed, de molen, zetten heel veel molenaars en 
molenorganisaties zich in om de molenbiotoop, 
zoals de omgeving van een molen wordt ge
noemd, in goede staat te houden c.q. te brengen. 
Om dit soort initiatieven te stimuleren heeft het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars (de organisatie die 
de opleidingen van vrijwillige molenaars verzorgd) 
in 1995 besloten om jaarlijks personen of instel
lingen, die zich op een bijzondere manier hebben 
ingezet voor de verbetering van de molenbiotoop 
en de belevingswaarde van molens, in het zon
netje te zetten.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft besloten 
de Evert Smitbiotoopprijs 2009 uit te reiken aan 
molenaar Hans Dobbe. Hij heeft zich de afgelo
pen jaren enorm ingezet om de biotoop van molen 
De Vlijt te behouden. Uiteindelijk heeft dit geresul
teerd in de aanpassing van de bouwplannen op 
het DMP-terrein vlakbij de molen. Daarmee wordt 
de molenbiotoop en dus de windvang volledig 
gerespecteerd en blijven de zichtlijnen naar de 
molen in stand. Hiermee wordt ook het ambach
telijk korenmolenaarsbedrijf van molen De Vlijt de 
ruimte geboden om door te kunnen gaan. Zo blijft 
niet alleen de molen bestaan, maar ook het oude 
ambacht van korenmolenaar.

Foto’s: Molenaar Hans Dobbe 
(foto’s uit diens eigen collectie)

Windmolens zijn immers altijd bakens in het land- 
schap geweest. Van veraf kon men de molen al 
zien staan. Dit door hun hoogte en de openheid 
van de omgeving rond de molen. De molens wa
ren tenslotte afhankelijk van hun vrije windvang. 
Nu hebben molens tegenwoordig vrij regelma
tig te maken met het feit dat hoge bebouwingen 
en beplantingen de molens dicht genaderd zijn. 
Maar voor het behoud van onze molens is het erg 
belangrijk dat ze kunnen blijven draaien, zonder 
dat ze last ondervinden van storingen in de wind- 
stroom.
Het bijzondere van molen De Vlijt is dat deze 
molen nog altijd beroepsmatig in bedrijf is. Mole
naar Hans Dobbe is voor zijn inkomsten dus ook
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens etc.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m za van 11.00 tot 17.00 uur, zo van 13.00 tot 17.00 uur
November t/m maart: di t/m za van 12.00 tot 16.00 uur, zo van 13.00 tot 16.00 uur 
Entreekaartje vereist. Op de woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur gratis entree.

BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.

TIJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO’S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

DE BOEKENRAAM
De Historische 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
- Stadswandelingen
- Wandelingen 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, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.

WAGENINGEN IN BEELD OP INTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen) 
www.casteelsepoort.nl

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal: €18 per kalenderjaar.
Bankrekeningnummer: 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

D. van Vliet secretaris

P.H. van de Peppel penningmeester

H.P. Lagerwerf lid

O. Haze lid

C.D. Gast lid

W.J.P. Steenbergen lid

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592, e-mail: oudwageningen@gwdenijs.nl
Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen
tel: 0317 423515, e-mail: dijakawivliet@hetnet.nl
Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel: 0317 421756, e-mail: depeppels@hetnet.nl
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel: 0317 413063
Ribeslaan 11, 6706 CG Wageningen 
tel: 0317 752638
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom 
tel: 0318 430789
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

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
G.L. Olinga 

J.J.M. Everdij

W.C.W.A. Bomer

L.A.A.J. Eppink

eindredactie 
en kopij

lid

lid/adviseur

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
W. Ruisch

WEBCOMMISSIE
H.A. Schols

ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf contactpersoon

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

Generaal Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl
lid Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen
tel: 0317 416744, e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel: 0317 420892, e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel: 0317 416145, e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen 
tel: 0317 416675

Bennekomsewseg 182, 6704 AL Wageningen 
tel: 0317 411508, e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

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

zie onder bestuur

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 1A, 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 1A, 6701 DN Wageningen

DRUK: Drukkerij Verweij Wageningen bv ISSN: 1384-7678
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GOED OM TE WETEN 
MEDEWERKERS

VAN DE REDACTIE
Deze uitgave staat voor een groot deel in het teken van de Tweede Wereldoorlog.
Op 10 mei van dit jaar is het zeventig jaar geleden dat ons land werd aangevallen door Duitsland. Op 
die datum werd ons land daadwerkelijk betrokken bij dit wereldomvattend conflict dat acht maanden 
daarvoor met de Duitse inval in Polen was begonnen.
Wageningen werd gedurende deze oorlog meerdere malen zwaar getroffen. Over de ramp in het Roode 
Dorp, op 26 maart 1943, valt in deze uitgave een artikel te lezen.
Met toestemming van de familie van wijlen L.D. Broekema publiceert de redactie bovendien, in twee 
afleveringen, diens indrukwekkend persoonlijk verhaal over de Slag om de Grebbeberg. Broekema, 
toen een jonge Wageningse artillerieofficier, was als verkenner ten nauwste betrokken bij deze bloedige 
veldslag.
Niet alleen de maand mei maar ook de maand april 2010 staat reeds in het teken van de herdenking 
van het einde van deze oorlog. Tijdens de jaarvergadering zal de lezing hierover gaan. Het belooft een 
alleszins interessante avond te worden.
Op zaterdag 17 april 2010 is het precies 65 jaar geleden dat geallieerde troepen Wageningen binnen
trokken. Ze kwamen in een desolate, zwaargehavende en verlaten stad, waaruit de bewoners in sep
tember 1944 halsoverkop hadden moeten vertrekken.
Op dezelfde datum opent het museum De Casteelse Poort haar geheel nieuwe bevrijdingszaal. De ten
toonstelling heeft als titel: Vrede van Wageningen 1945.

KOPIJ voor het septembernummer 2010 ontvangt de redactie graag voor 20 augustus 2010. Liefst 
digitaal, maar handgeschreven kopij is ook welkom. De adressen van de redactieleden vindt u op de 
achterzijde van dit nummer.

Gerard Olinga
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VAN DE BESTUURSTAFEL

DE VREDE VAN WAGENINGEN, Hotel De Wereld 5 mei 1945

De geallieerden zijn nooit van plan geweest om 
Nederland te bevrijden. Ons land was voor hen 
slechts opmarsgebied op weg naar Berlijn. Dat 
gold ook voor Montgomery, die met Arnhem de 
wedren naar Berlijn hoopte te kunnen winnen. 
Deze operatie werd echter een rampspoedige 
mislukking, die voor ons land, door de stagneren
de voedselvoorziening, tot een humanitaire ramp 
van ongekende afmetingen dreigde uit te groeien. 
Het duurde vrij lang voordat de ernst van de situ
atie doordrong tot het geallieerde opperbevel. Er 
kwam eigenlijk pas schot in de zaak in april 1945, 
toen een voorstel van Rijkscommissaris Seyss 
Inquart om Nederland te neutraliseren en op deze 
manier voedselhulp mogelijk te maken, na lange 
omwegen tenslotte tot de voedselbesprekingen 
van Achterveld leidde. Deze bijeenkomsten wer
den, met de eveneens noodzakelijke militaire 
bijeenkomsten, begin mei 1945 in Wageningen 
voortgezet. Daar werd men op 4 mei 1945 verrast 
door de capitulatie van de Duitse legers in Noord
west Duitsland.

Deze capitulatie, die op de Lüneburger Heide 
door Montgomery in ontvangst werd genomen, 
was een militaire deelcapitulatie van een leger
groep te velde, die op de lagere niveaus van leger, 
legercorps of divisie gevolgd moest worden door 
afzonderlijke overgavebesprekingen om de zaak 
verder militair af te wikkelen. Hiertoe waren stan
daardformulieren beschikbaar, die uiteraard ook 
op de bijeenkomst van 5 mei 1945 in Hotel De 
Wereld, tussen de Canadese generaal Foulkes en 
de Duitse generaal Blaskowitz, werden gebruikt. 
De ondertekening werd nog een dag uitgesteld, 
hetgeen op zondag 6 mei 1945, na een verwar
rende reeks van gebeurtenissen, tenslotte een 
nogal low profile ondertekening tot gevolg had in 
een boerderijtje in de Nude. Prins Bernhard was 
daarbij niet aanwezig. De gedachte, dat de betref
fende boerderij nu een dierenpension is, zou hem 
zeker tot troost zijn geweest.

Coen Pepplinkhuizen

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

Op maandag 19 april 2010, na de openbare ledenvergadering die om 19.30 uur begint, 
zal de heer C. Pepplinkhuizen een lezing houden, met als titel:

DE VREDE VAN WAGENINGEN, HOTEL DE WERELD 
5 MEI 1945

TOEKOMSTIGE LEZING
Op maandag 20 september 2010 zal de heer D. Viergever een lezing houden, met als titel:
‘Strijd in de Betuwe in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog’.

BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Het gerestaureerde capitulatieschilderij uit 1953 van W.J. van de Kerke, vanaf 17 april 2010 weer te 
zien in de bevrijdingszaal van het museum De Casteelse Poort.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Agenda voor de jaarvergadering van 19 april 2010 (Vredehorst 19.30 uur)

1 Opening
2 Voorzitter dhr. G.W. de Nijs: terugblik en vooruit kijken.
3 Notulen jaarvergadering 20-04-2009 (los bijgevoegd)
4 Jaarverslag secretariaat over het jaar 2009 (los bijgevoegd)
5 Jaarverslag penningmeester over het jaar 2009 (los bijgevoegd)
6 Huishoudelijk Reglement (herzien, los bijgevoegd)
7 Verslag kascontrole commissie
8 Decharge penningmeester over het jaar 2009
9 Begroting 2010

10 Bestuurswijzigingen /  kascommissie (zie ook bestuursmededelingen)
11 Wat verder ter tafel komt; rondvraag
12 Sluiting van het zakelijk gedeelte

20.15 u u r- Lezing van de heer Coen Pepplinkhuizen over
De vrede van Wageningen, Hotel De Wereld 5 mei 1945

Ledenvergadering
Zoals u ook in het mededelingenblad van febru
ari 2010 van onze vereniging heeft kunnen lezen 
heeft onze voorzitter, Gerard de Nijs, te kennen 
gegeven zijn functie neer te willen leggen per 19 
april 2010. Alhoewel hij met veel plezier en inzet 
het voorzitterschap de afgelopen drie jaar op zich 
heeft genomen acht hij een tweede termijn van 
drie jaar, mede gezien zijn leeftijd, bezwaarlijk. De 
vereniging is vervolgens naarstig op zoek gegaan 
naar een nieuwe voorzitter. Omdat dit tot nu toe 
geen kandidaten heeft opgeleverd stelt Gerard de 
Nijs zich toch voor een tweede termijn herkies
baar. Dit geeft hem en de overige bestuursleden 
rust en ruimte om een kandidaat voor het voorzit
terschap te vinden.
Onze leden Wieger Steenbergen en Kees Gast 
hebben ingestemd met een tweede zittingstermijn 
van drie jaar.
Voor de jaarvergadering van 20 april 2009 werden 
de heren C.D. Voogd en H. Roskam bereid gevon
den om zitting te nemen in de kascommissie. De 
heer H. Roskam trad vervolgens af. De heer W. 
de Leeuw werd bereid gevonden zitting te nemen 
in de kascommissie. De heer C.D. Voogd treedt 
dit jaar af. Het bestuur zal tijdens de huidige le
denvergadering de heer W. de Leeuw verzoeken 
om een tweede termijn zitting te nemen in de kas
commissie en een nieuw kascommissielid benoe
men. De vergadering zal vervolgens verzocht wor
den om akkoord te gaan met deze benoemingen.

Financiën
Namens de penningmeester wil ik u de jaarlijkse 
oproep doen om, voor zover dit nog niet gebeurd 
is, uw lidmaatschapsgeld zo spoedig mogelijk 
over te maken.
Het bestuur is blij om te kunnen melden dat, na 
de Rabobank in 2008, nu het Departement Wa
geningen van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen onze vereniging financieel wil steunen 
om onze plannen met betrekking tot digitalisering 
en uitdragen van ons beeldmateriaal te helpen te 
verwezenlijken. Er wordt momenteel hard gewerkt 
in het museum om alle dia’s, foto’s en ansichten 
te scannen en goed te beschrijven.

Vacature webcommissie
De onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
opererende webcommissie heeft onverwacht een 
vacature. Zij zoekt met spoed iemand, die zich wil 
inzetten, samen met de twee andere commissie
leden, om de vernieuwde website verder uit te 
breiden en te onderhouden.
Vindt u dat u een bijdrage kunt leveren, meldt u 
zich dan aan bij de secretaris van onze vereni
ging of vraag informatie bij de webcommissie. De 
adressen staan vermeld op de achterzijde van ons 
contactblad.
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Westberg
Op het terrein van de Westberg aan de Westberg- 
weg heeft het dorp Oud Wageningen gelegen, 
hetgeen bij de meeste Wageningers niet bekend 
is.
Het bestuur heeft het idee bedacht om, in het ka
der van “Wageningen 750” , een reproductie van 
een tiende eeuwse stal plus hooiberg te creëren 
aan de rand van het terrein, waar de archeologi
sche waarden ai zijn verstoord. Hier heeft het tol
huis aan de Holleweg gestaan en heeft de oude 
straatweg naar Arnhem gelopen.
Het bestuur heeft de medewerking ingeroepen 
van de WUR, eigenaresse van het terrein, wat niet 
op voorhand is afgewezen. Bij diverse besturen 
van verenigingen, instellingen en vele overige bur
gers is het idee met enthousiasme ontvangen. Of
schoon het plan al in een gevorderd stadium op 
papier is uitgewerkt, dienen er nog diverse hob
bels genomen te worden alvorens alle neuzen in 
dezelfde richting staan.
Ons gevoel is dat ons idee nauw aansluit bij de 
activiteiten van de werkgroep “Arboretum Bel- 
monte” en kan bijdragen aan het streven tot be
houd van die unieke omgeving.
We houden u op de hoogte!

Nieuw gereedschap
Onze beide vrijwilligers op de donderdagmorgen 
beschikken nu over een nieuwe pc, scherm en 
een scanner, waarmee ze ook glasplaten kunnen 
scannen. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de finan
ciële ondersteuning van het bedrijfsleven via SFW 
(Stichting Sponsoring en Fondsenwerving Wage
ningen) en een gebaar van ChipShop. Voorheen 
maakten zij gebruik van de apparatuur van het 
museum, waarvoor dank aan het museumbestuur.

De voorzitter,
G. W. de Nijs

VERNIEUWDE WEBSITE

Op het moment dat u dit leest moet de vernieuw
de website van de Historische Vereniging Oud- 
Wageningen op internet te vinden zijn via het be
kende adres: www.oudwageningen.nl.
Samen met Wim de Vos van het Wageningse 
WEB-CARE is er het laatste halfjaar hard gewerkt 
aan de bouw van een nieuwe website met een 
nieuwe uitstraling, goede leesbaarheid en deels 
een nieuwe inhoud.
Zo zijn er nieuwe verhalen te vinden over het 
openbaar vervoer in en om Wageningen sinds 
1882. Het is de bedoeling om deze verhalen uit 
te breiden. Ook willen we met de website meer 
‘actueel’ nieuws over ‘oud’ Wageningen geven via 
de rubriek Nieuwsoverzicht.
Kortom, zeker de moeite waard om de website 
regelmatig te bezoeken! Uiteraard ontvangt de 
webcommissie graag uw bijdrage in de vorm van 
nieuwsfeitjes en verhalen m.b.t. de Wageningse 
geschiedenis.
Op deze plaats willen wij ook Raymond de Sévaux 
bedanken voor zijn bijdrage aan het vernieuwen 
van de site als tijdelijk lid van de webcommissie. 
Wij hopen met u nog jaren plezier te beleven aan 
de vernieuwde en de zich steeds vernieuwende 
en uitbreidende website van onze vereniging.

Namens de webcommissie,
Henk Schois

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden:

Dhr. W. Heemskerk 
Fam. G. Meijer 
Mw. C.H. Peen 
Dhr. R.W. Verheul
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L.D. BROEKEMA, 
STAFCOMMANDANT EN OFFICIER VERKENNER

in de Slag om de Grebbeberg
Gerard Olinga

INLEIDING OORLOGSERVARINGEN (deel 1)

Frontsoldaten
Tegen wil en dank geraakten duizenden, veelal 
dienstplichtige jonge Nederlandse militairen, in de 
maand mei 1940 verwikkeld in de oorlog tegen de 
Duitsers.
Een van de bloedigste veldslagen van deze oor
log op Nederlands grondgebied vond plaats op 
en rond de Grebbeberg, deel uitmakend van de 
Grebbelinie. Reeds in de ochtend van de tweede 
dag van de oorlog, zaterdag 11 mei 1940, werd 
de geheel verlaten stad Wageningen door Duitse 
troepen ingenomen. Vanaf dat moment werden 
onze militairen, die zich op en voor de Grebbeberg 
hadden ingegraven, frontsoldaten. Een bloedige 
strijd volgde, die tot in de avonduren van maandag
13 mei 1940 zou gaan duren. Op die avond trok
ken de Nederlandse troepen zich terug, nadat de 
Duitsers een definitieve bres in de verdedigings
linies hadden geslagen.

Fictie en werkelijkheid
Nu, bijna zeventig jaar later, liggen er tal van ana
lyses waaruit blijkt hoe en waarom het Neder
landse leger de Slag om de Grebbeberg van de 
Duitsers heeft verloren. Het past de redactie van 
Oud-Wageningen niet om daarop in te gaan. Feit 
is dat veel Nederlandse militairen alles gegeven 
hebben om hun vaderland te verdedigen. Velen 
zelfs hun leven want de verliezen aan Neder
landse zijde waren groot. Volgens tellingen van 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 
sneuvelden tijdens de Slag om de Grebbeberg 
in totaal 382 Nederlandse militairen, waarvan het 
achtste Regiment Infanterie (8ste R.l.) alleen al 179 
man verloor. In de voorpostenlinie, die deels in de 
gemeente Wageningen lag, lieten 42 Nederlandse 
militairen het leven.
Sommigen hebben hun ervaringen, opgedaan 
tijdens deze drie zeer hectische en traumatische 
oorlogsdagen, aan het papier toevertrouwd.
Dat de werkelijkheid daarmee soms geweld wordt 
aangedaan, laat zich raden. De individuele militair 
voerde min of meer zijn eigen strijd. Hij was re
gelmatig verstoken van de benodigde informatie

en kreeg deze dus gefragmenteerd en niet zelden 
onjuist aangereikt. Hij werd voortdurend bloot
gesteld aan artilleriebeschietingen, werkte onder 
hoge stress, zag om zich heen collega’s sneuve
len en geraakte door dit alles en door slaapgebrek 
oververmoeid en verloor daarbij soms de werke
lijkheidszin.
Het is een bekend verschijnsel dat onder zulke 
omstandigheden fictie en werkelijkheid soms in 
elkaar over kunnen gaan lopen. In die gevallen 
wordt de vijand vaak groter en sterker afgeschil
derd dan deze in werkelijkheid was, eigen verlie
zen worden verkleind maar die van de vijand juist 
sterk uitvergroot.
Maar het doet niets af aan hun authentieke en in
drukwekkende verhalen.

Korte autobiografie van de auteur
De redactie van Oud-Wageningen publiceert in 
twee afleveringen het persoonlijke oorlogsver
haal van Ludolf Dirk Broekema, geboren op 14 
november 1911 in Leeuwarden en overleden op 
31 maart 1979 in Assen. Na de oorlog vestigde hij 
zich als huisarts in het Drentse Diever, waar hij te
vens grote bekendheid verwierf als regisseur van 
de plaatselijke toneelvereniging, waarmee hij Sha- 
kespeare-opvoeringen organiseerde in een door 
hem geïnitieerd en gerealiseerd openluchttheater. 
Vanaf zijn tiende jaar groeide hij op in Wagen
ingen. Zijn ouderlijk huis stond in de oorlog aan 
de Englaan (destijds Englaan 2, nu Englaan 14). 
Dit huis kwam niet ongeschonden uit de oorlog. 
Tijdens het bombardement op de Sahara (op 17 
september 1944) werd ook deze woning zwaar 
getroffen. Onder de familie Broekema vielen daar
bij geen slachtoffers.
De vader van L.D. Broekema was Cornelis Broe
kema, hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool 
(Plantenveredeling). Tijdens de oorlog werkte zijn 
vader aan het Instituut voor Plantenveredeling, 
gelegen aan de toenmalige Nude, de straatweg 
van Wageningen naar Rhenen.
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Ludolfs moeder, Christien Broekema-Bakker, was 
de grondlegster van het huishoudonderwijs. De 
Wageningse Huishoudschool droeg haar naam. 
Zijn grootvader was de bekende Luitje Broekema, 
een van de eerste Wageningse hoogleraren en de 
latere directeur van de Rijkslandbouwschool. Van 
origine was hij veeteler, maar als hobby had hij 
plantenveredeling. Samen met zijn dochter ont
wikkelde hij op het eerste proefveld van de Rijks
landbouwschool aan het Spijk nieuwe tarweras- 
sen, waaronder de befaamde Wilhelmina-tarwe 
(zie O-W, 37-4, blz. 101).
Ludolf Broekema, die medicijnen studeerde, werd 
tijdens de mobilisatietijd onder de wapenen ge
roepen. Hij was reserve 1s,e luitenant, ingedeeld bij 
de 3de afdeling van het 8ste Regiment Artillerie (III-8 
R.A.). Hij was commandant van de afdelingsstaf, 
tevens eerste officierverkenner en in die functie 
ten nauwste betrokken bij de Slag om de Greb- 
beberg. Kort na de demobilisatie, op 27, 28 en 29 
mei 1940, werkte hij zijn tijdens de veldslag ge
maakte aantekeningen uit. Het is een indrukwek
kend verhaal, temeer daar men moet bedenken 
dat de Nederlandse artillerie in de ochtend van 11 
mei 1940, mede naar aanleiding van zijn waarne
mingen, het centrum van zijn woonplaats binnen 
luttele ogenblikken volkomen in puin schoot.
De oorlogservaringen van Ludolf Broekema zijn 
niet eerder gepubliceerd. Zijn familie heeft de His
torische Vereniging Oud-Wageningen toestem
ming gegeven om ze alsnog te publiceren.

Commentaar van Luitenant-kolonel b.d. E.H. 
Brongers
De redactie heeft besloten om het verhaal van 
Broekema, in twee delen, integraal te publiceren, 
waarbij echter de oude spelling is vervangen door 
de huidige spelling. Bij sommige passages had
den we echter de nodige vragen en/of onze be
denkingen.
Om die reden heeft de redactie het verhaal van 
Broekema laten lezen door Luitenant-kolonel b.d. 
E.H. Brongers, een autoriteit op het gebied van 
militair-historisch onderzoek en een groot kenner 
van de Slag om de Grebbeberg. Van zijn hand zijn 
meerdere boeken verschenen over de geschiede
nis van het Nederlandse leger tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, waaronder Grebbelinie 1940 (11de 
druk 2004) en De Slag om de Grebbeberg (1990). 
Op sommige punten heeft Brongers het verhaal 
van Broekema van commentaar voorzien. Zijn op
merkingen, relativeringen en/of aanvullingen zijn 
middels eindnoten gerelateerd.

Waar speelt het verhaal zich af
Het verhaal van Ludolf Broekema speelt zich in 
deel I voornamelijk af op en rondom zijn waarne
mingspost de groene bank. Dankzij de hulp van 
Brongers is deze locatie bekend geworden. Deze 
lag langs de Bergweg, ongeveer ter hoogte van 
de huidige percelen Bergweg 14 en 16, aan de 
noordkant van Rhenen.
Ter verduidelijking van het verhaal volgt eerst een 
korte uitleg over de omgeving, waarvan Broeke
ma verslag doet.
Het is zo’n beetje het hoogste punt van de Berg
weg. Nog steeds heeft men vanaf deze plek een 
geweldig uitzicht over de Gelderse Vallei. Be
houdens de sterk veranderde skylines van Veen- 
endaal, Ede en Wageningen, ontvouwt zich hier 
hetzelfde panorama dat Broekema moet hebben 
gezien en waarover hij uitvoerig vertelt.
Voor de redactie ontbraken echter de mogelijkhe
den om zijn panorama in één beeld vast te leg
gen. Veenendaai lag ten noordwesten van hem 
en Wageningen in het oosten. Daarom werd de 
hoek, voor één shot, net te groot. Wel zijn we er in 
geslaagd om vanaf de Bergweg een foto te laten 
schieten, waarmee het is gelukt om Wageningen, 
inclusief de kerktoren op de Markt, goed in beeld 
te krijgen. Vanuit die richting naderden immers de 
Duitsers. Daar was zijn focus met name op ge
richt.
Op de volgende pagina treft u deze foto aan, 
alsmede een kopie van een stafkaart van 11 mei 
1940, waarop de omgeving van de groene bank 
en tal van bijzonderheden staan afgebeeld.
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Foto 1: A lso f je  door een verrekijker kijkt!. Een sterk ingezoomde foto, genomen vanaf de Bergweg te Rhenen. De 
weg op de voorgrond langs het spoor naar Veenendaal lag er in 1940 nog niet. Op de achtergrond is duidelijk de 
Wageningse Berg te zien. Rechts daarvan de spits van de kerktoren op de Markt.
(Foto: Nanda De Vries, Wageningen).

< »UU.ro il
i;l- 6XJÏ\ ]

SuS. ïta'.OOrlt

Htaoe

iOrb«rtid« «rt.sHUinj
arfc. enld«kl

Kaart 1: Stafkaart (kopie) van een deel van de Grebbelinie, 11 m ei 1940. Geheel links, op het gearceerde gedeelte in 
de vorm van een boemerang, lagen de stellingen van de artillerie van 111-8 R.A. Deze lagen langs de Nieuwe Veenen- 
daalseweg, noordelijk van de Koerheuvel. Vanaf die p lek loop t een lijntje naar het zuidoosten, dat de Bergweg voor
stelt. Deze kom t u it b ij de spoorwegovergang. Het bovenste donkere driehoekje is de plek van de waarnem ingspost 
de groene bank. In het m idden: de Grift o f de Grebbe, waaraan in de oorlog de Wageningse boerderij K ruiponder 
lag. De stippellijnen (— ■) geven de Duitse vorderingen op 11 m ei 1940 aan. Geheel rechts lig t de stad Wageningen. 
Bron: Persoonlijk archief van Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers.
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OORLOGSERVARINGEN, deel 1
L.D. Broekema f

Donderdag 9 mei 1940
Alle verloven zijn ingetrokken, zelfs de industrie- 
verloven. Toestand 2a.
Deze dag verloopt zoals de laatste voorafgaande 
dagen. Voor mij als stafcommandant en officier- 
verkenner I is het zeer druk geweest. Ik besluit om 
vroeg naar bed te gaan wegens uiterste vermoei
enissen en zoek om 22.30 uur mijn kwartier op. 
Om de geest wat af te leiden heb ik nog een half 
uurtje gemusiceerd met mijn kwartiergevers.
22.30 uur. Ik was net ingeslapen. De telefoon gaat. 
Toestand III wordt afgekondigd.

Vrijdag 10 mei 1940
00.30 uur. Alles verloopt vlot in de staf, de bespre
kingen, oefeningen en organisatorische maatre
gelen van de laatste dagen, werken patent. De 
staf betrekt haar commandopost op de Grebbe-

berg bij de autoweg Elst-Rhenen. Halve bezetting 
der stelling, andere helft weer te slapen gelegd. 
Zelf blijf ik achter in het kwartier Bergzicht aan de 
Cuneraweg voor de regeling van de ontruiming 
van dit kwartier en om gereed te staan voor na
dere bezettingsbevelen. Het administratief perso
neel en het verplegingspersoneel pakt de bureau- 
en administratiekisten.
01.05 uur. Het volgende bericht komt binnen: ‘A f
deling geheel tot vuren gereed op de Grebbeberg. 
Halve bezetting’. Kapitein Biesen, de paardenarts, 
luistert naar de radio. Er komen voortdurend be
richten van de Luchtbeschermingsdienst, zoals 
meldingen dat vliegtuigen de grens van Duitsland 
en Nederland zijn gepasseerd bij Enschede. Het 
bericht bereikt mij dat een massieve zwerm Duitse 
vliegtuigen van Noorwegen tot Luxemburg toe in 
westelijke richting vliegt. Langzamerhand voel ik

Foto 2: Voor de oorlog heette de Bergweg nog de Autoweg. Deze prentbriefkaart werd in 1939 verzonden. Deze foto  
is in de dertiger jaren van de vorige eeuw gemaakt, in het dal loop t de spoorlijn naar Veenendaal. Op de achtergrond  
de noordelijke flanken van de Grebbeberg. Deze omgeving is ingrijpend gewijzigd.
Bron: Historische Vereniging Oudheidkamer Oud Rhenen.
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binnen in mij de vreselijke realiteit doordringen: 
Het is geen oefening, ook geen dreigend gevaar, 
het is werkelijk gevaar, we zijn in oorlog! Alleen als 
een drenkeling, die zich aan een strohalm vast
klampt, tracht ik nog vast te houden aan het idee 
dat het vliegers zijn die naar Engeland gaan, onze 
grenzen schenden maar niets uitrichten.
04.00 uur. Een bericht van mijn regiment. ‘Om
06.00 uur moet de stelling volledig bezet zijn’. Het 
administratief personeel moet met een gevechts- 
en goederentrein (paarden en auto’s) naar hun 
oorlogskampementen vertrekken.
Alle manschappen worden nu gewekt.
05.00 uur. Vliegtuigen vliegen over. Het afweerge
schut knettert rondom. Het is reeds licht buiten 
en het zijn onmiskenbaar Duitse toestellen. Allerlei 
wilde geruchten duiken op: Eindhoven is platge
bombardeerd, parachutisten zijn gedaald op de 
Grebbe. Ik verzamel daarom alle manschappen 
en spreek hun toe. “Stoor je niet aan geruchten. 
Met geruchten werd Noorwegen veroverd en in 
Polen verwarring gesticht. Wat de bevolking je 
ook vertelt van radioberichten, stoor je er niet aan. 
Geloof alleen wat je zelf ziet. Duitse toestellen bo
ven ons. We zijn dus in oorlog. Over een uur zijn 
we in onze stellingen en dan kennen we maar één 
doel: Ons vaderland verdedigen. En we luisteren 
maar naar één stem: van onze commandant, leder 
doe zijn plicht!..."
Op hetzelfde moment schiet het afweergeschut 
een vliegtuig, vlak voor ons, omlaag. Het verdwijnt 
brandend met een grote zwarte wolk in de bossen 
van Prattenburg. (Noot redactie: Het landgoed 
Prattenburg ligt ten noordwesten van Rhenen, 
zuidwestelijk van Veenendaal).
05.30 uur. De manschappen staan gereed om te 
vertrekken. Ze zijn vol vuur. Een tweede vliegtuig 
wordt voor onze ogen neergeschoten en duikt in 
het moeras der waterlinie.
06.00 uur. Het ontruimingswerk der bureaus, het 
afvoeren van verplegingsmateriaal en het evacue
ren van het hospitaal, waar alle patiënten op slag 
gezond zijn geworden, is bijna gereed. Het lukt me 
zowaar telefonisch verbinding te krijgen met mijn 
ouders in Wageningen, die zich nog niet realiseren 
dat het oorlog is maar wel gewekt zijn door het 
lawaai der vliegtuigen en idem met mijn verloofde 
in Utrecht. Afscheid van het verplegingspersoneel 
der staf.
Bericht van de commandant: ‘Blijf met een ploeg 
van vijf man het kwartier bezetten en overdragen 
aan 10 Veld-afdeling die omstreeks 08.00 uur 
komt’.

08.00 uur. De radio geeft het oorlogsnieuwsbe- 
richt en leest de proclamatie van Hare Majesteit. 
Wij luisteren en vechten tegen de tranen, vooral 
bij het Volkslied.
08.30 uur. Aankomst op commandopost Grebbe- 
berg op eigen motor (oppasser Bogert is met mijn 
fiets vertrokken). Commandopost is in volle actie. 
Alles is keurig, telefoonverbinding met het hele le
ger in orde. Ook goede verbinding met linkerbat- 
terij in verwisselstelling Rhenen.
Opdracht commandant: ‘Vijand heeft Grebbelinie 
nog niet bereikt, ga intussen aan de batterijcom- 
mandanten instructies geven in de panorama’s 
der waarnemingposten, aangezien jij de gevaar
lijkste positie van ons allen hebt en slechts één 
vervanger. Geen luxe om anderen nog wat te in
strueren ’.
09.00 uur. Aankomst op de waarnemingspost 
middenbatterij. Alle psychologische en psychiatri
sche wetenschap en mensenkennis vervallen hier. 
Zelf ben ik in een ondoorgrondelijke stemming. 
Wat dromerig, sloom. De te verwachten sensaties 
van angst of spanning blijven uit. Kapitein Ver
gouwe, die ik moet instrueren, staat naast mij met 
Prinsen en luisteren naar mijn instructies. Ze zijn 
nog niet thuis in de situatie. Vergouwe vraagt na 
tien minuten: “ Is het werkelijk oorlog?” en als ant
woord horen we vlakbij ons schieten. Turend in de 
richting vanwaar het schot klonk -  achter ons, bij 
de rechterbatterij -  meen ik even een boer te zien 
wegrennen over de weg naar de Koerheuvel. Sol
daten verschijnen en roepen dat een als boer ver
momd persoon hun telefoondraden heeft doorge
knipt. Inderdaad is ook onze verbinding kapot. De 
verbindingen zijn snel hersteld en onze aandacht 
is weer bij het voorterrein. Het is buitengewoon 
helder weer. Nog nooit zie ik zo duidelijk Wage
ningen liggen. Wageningen, waar ik vanaf mijn 
tiende jaar was opgegroeid, waar mijn ouders wo
nen. Zeer duidelijk zie ik het ouderlijk huis in de 
zon schitteren, zelfs zijn mensenfiguren op die af
stand (8,5 kilometer) door de verrekijker te onder
scheiden. Waar zouden mijn ouders zijn en mijn 
broer, nog thuis? Dichter bij mij, 3,5 kilometer voor 
me, ligt het mooie instituut van mijn vader. Als 
keurige blokjes zie ik de proefvelden. Het is moei
lijk om de aandacht bij de instructie te houden en 
de gedachte uit mijn hoofd te bannen, dat dit alles 
wat mij dierbaar is vandaag of morgen, misschien 
wel door mijzelf, moet worden verwoest.
14.00 uur. Na punt voor punt aan kapitein Ver
gouwe te hebben uitgelegd word ik voor instructie 
naar de post rechterbatterij gezonden waar zich
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de instructie herhaalt. Van tijd tot tijd komen er 
korte berichten van de legerleiding over het ge
reedmaken van projectielen, aanvoer van nieuwe 
munitie, artillerieweerbericht en dergelijke.
De wereld is onwezenlijk. Voortdurend ziet men 
de meest wonderlijke taferelen. Midden in de be
zette linie fietst nog een paartje. Ze weten ken
nelijk nog van niets. Hier en daar spelen kinderen 
buiten. Het vee graast rustig. Naast haastig rond
schietende militaire auto's rijden de melkwagens. 
De bevolking van Achterberg, de Meent en om
streken is het militaire gedoe gewend. Maar in de 
loop van de morgen houdt dat leven op. Overal 
wordt opgeruimd en getimmerd aan huizen. Het 
langst nog zijn militairen te zien die kwartieren 
leeghalen en hun spullen vervoeren. In de loop 
van de ochtend worden de koeien verzameld 
en opgedreven door boeren met banden om de 
arm. Ze gaan ermee dwars door de groene koren
velden in de richting van Rhenen. Dan ontstaat 
een buitengewoon deprimerende droeve stoet 
van burgers, allen in hun zondagse kleding, d.w.z. 
in het zwart voor dorpjes als Achterberg. Allen zijn 
voorzien van een kussensloop, sommigen van 
een fiets, anderen hebben een kinderwagen. Deze 
droeve stoet gaat regelmatig in groepjes langs de 
spoorlijn naar Rhenen.
16.00 uur. Ik bezet mijn eigen waarnemingspost. 
De post groene bank, een plankier in een boom 
op de Grebbeberg, vijfhonderd meter voor de ar
tilleriestellingen gelegen.
Van hieraf heb ik uitzicht op Veenendaal, Ede, 
Bennekom, Achterberg, Wageningen en op de 
achtergrond: Wolfheze, Heelsum, Oosterbeek, 
enkele torens van Arnhem en Nijmegen, welk uit
zicht rechts begrensd is door de straatweg Wage- 
ningen-Rhenen.
Het uitzicht is nu vrij levenloos. Nog enkele eva
cués, nog enkele achtergebleven paarden en 
koeien, vrij veel kippen en een enkele auto. Van 
de oorlog is nog niets te merken, behoudens van 
tijd tot tijd vliegtuigen, acht rokende wrakken van 
de neergeschoten Duitse vliegtuigen van ’s mor
gens en een brand in Veenendaal, dienende om 
het schootsveld vrij te maken.
18.00 uur. Melding dat Wageningen volledig is 
ontruimd en dat enkele kleine vijandige groepen 
zijn doorgedrongen voorbij Arnhem maar worden 
tegengehouden door een regiment huzaren tus
sen Arnhem en Wageningen, welke echter terug
trekkende bewegingen maakt zodat vijanden te 
verwachten zijn bij de voorpostenstrook bij Wa
geningen. ’)

Tevens komt de melding binnen dat Engeland en 
Frankrijk als onze bondgenoten zijn te beschou
wen, zodat eventuele vliegtuigen van deze landen 
niet beschoten moeten worden. Bij het laatste 
schemerlicht in de avond van 10 mei meen ik ach
ter Wageningen wat beweging te zien (stofwolk
jes) en meld dit.

%

Afb. 1: In de marge van zijn m anuscript tekende Broe- 
kema zijn waarnemingpost, een plankier in de kruin van 
een boom, aan de rand van het bos langs de Bergweg, 
iets ten noorden van Rhenen.

Zaterdag 11 mei 1940
De nacht van 10 op 11 mei wordt gekenmerkt 
door koude en stilte. Tot 01.00 uur zit ik onafge
broken op mijn post en staar maar zie geen enkele 
licht. Dan komt mijn vervanger, cadet-vaandrig 
Wijnekes, mij aflossen. In het pikkedonker ga ik 
naar de stafcommandopost die 700 meter achter
uit ligt en die uit houten kamers onder de grond in 
een holleweg in een dennenbos is gebouwd. Een 
deel der officieren slaapt in een slaapschuilplaats. 
Een ander deel zit aan de telefoontoestellen en 
bij de kaarten te werken. Er is weinig nieuws, al
leen staat er een lekkere warme hutspot op mij te 
wachten. Tot 02.30 uur neem ik de dienst van de 
vuurregelings-officier waar, om zelf vanaf 02.30 tot
04.30 uur te mogen slapen. Daar onder de grond 
zien de mensen er akelig uit. Het petroleum- en 
gaslicht kleuren de gezichten bleker dan ze zijn en 
het is net of in alle gezichten een akelige trek om
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de mond ligt, die ik verder niet uit het leven ken.
04.30 uur. Op de fiets ga ik weer naar de waar
nemingspost. Mijn aflosser is verstijfd van de kou 
en is blij dat ik kom. De natuur is prachtig. Een 
schitterende meimorgen, de zon komt op achter 
de Wageningse Berg. Weer moet ik enige tijd met 
mijzelf worstelen om mij in de realiteit te oriënte
ren. De schitterende natuur, het mooie weer, het 
onbeschrijfelijke uitzicht maken het extra moeilijk 
om te realiseren dat je midden in de oorlog zit, 
dat het ouderlijk huis, dat weer duidelijk is te zien, 
verlaten is, misschien zelfs door Duitse stoot
troepen is bezet en dat die ongerepte natuur 
straks waarschijnlijk het slagveld zal zijn.
05.00 uur. Tweehonderd meter naast mij komt op 
een roggelandje een luchtdoelbatterij in stelling. 
Het voorterrein blijft stil. Ik zet even de onderof
ficier, die mij is toegevoegd en die in een schuil
plaats onder de boom vertoeft, op de post en ga 
kennismaken met de nieuwe buren. Een flinke of
ficier met goede moed vertelt mij, dat hij gisteren 
bij Rhenen een goede dag had gehad. Met zijn 
volautomatische batterij had hij vijftien vijandige 
vliegtuigen neergehaald en nog zes andere zoda
nig aangeschoten dat ze in de Betuwe noodlan
dingen hadden gemaakt.
06.00 uur. Het voorterrein blijft stil. Een vliegtuig- 
eskader komt. Beweging bij mijn buren. Enkele 
seconden wordt er geschoten.
Twee Duitse vliegtuigen storten brandend omlaag.
07.00 uur. Nu zie ik duidelijk stofwolken in Wage- 
ningen en meld dit. Door de bijzondere heldere 
lucht en de droogte is het mogelijk precies te 
melden waar de beweging is. Er komt wat langs 
de Veerstraat, de Hoogstraat en houdt halt bij de 
Markt.
08.00 uur. Bericht dat hetgeen ik had 
waargenomen, Duitse troepen moeten zijn.
Bevel tot vuuropening. De hervormde kerk van 
Wageningen, bij de Markt, is toevallig
voorzien van bouwsteigers, waarop ik nu per
sonen waarneem. Met behulp van de waarne
mingspost van de rechterbatterij zal ik nu met de 
linkerbatterij, die ver buiten ons stellingterrein in 
Rhenen staat opgesteld -  om onze stelling voor
lopig geheim te houden -  vuren op de kerk en de 
Markt. Ondertussen zijn er veel vliegtuigen geko
men en is er herhaald schieten van afweergeschut 
wat een oorverdovend geluid maakt. Van de bat
terij waarmee ik eigenlijk schiet (in Rhenen gele
gen) hoor ik niets. Alleen in de telefoon, die mij via 
de centrale met hen verbindt, hoor ik knallen.

Foto 3: De kerk op de Markt te Wageningen na de be
schietingen door 11-19 R.A., gelegen op de Grebbeberg  
(Ouwehands dierenpark).
(Bron: Stichting Kennispunt M ei 1940).

Het eerste schot ligt achter de kerk en geeft een 
geweldige rookzuil, waarin duidelijk balken van 
huizen en steenstof en brokken hoog de lucht in
gaan. Ik schat de ligging van het schot ongeveer 
in de sportwinkel op de hoek van de Kapelstraat 
en de Marktstraat, naast het geboortehuis van 
mijn vader. Het tweede schot valt vlak bij de kerk, 
maar iets er voor. Het derde schot valt midden in 
de toren.

Foto 4: Afbeelding van een vestingkanon 12 Lang Staal 
u it 1878! M et d it oude maar nog uitstekend functione
rend geschut werd het centrum van Wageningen door 
de Nederlandse Artillerie in puin geschoten.
Bron: Vestingartillerie in het Veldleger, 19 RA in Greb- 
belinie en Betuwe 1940 (IMG Den Haag).

Nooit zal ik vergeten hoe de spits met steigers uit 
elkaar vloog. Geen minuut later staat de kerk in 
lichter laaie. Dit is begin van de brand die verder 
is blijven voortduren. Hierna blijft het vrij stil in Wa-
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geningen. Later heb ik van Duitse zijde vernomen 
dat op de Markt en in de toren een belangrijke staf 
werd vernietigd.")
15.00 uur. Artillerievuur vanuit Wageningen be
schiet de Grebbeberg. Dit vuur valt zeer snel en 
zeer verspreid en schijnt gericht op de achterste 
infanterielinie. Dit is de inleiding van een oorver
dovend kabaal dat voortduurt tot aan de duister
nis.
Alles schijnt nu in actie. Ik hoor mitrailleurs en ge
weren in de verte, kanonnen in Wageningen en bij 
Bennekom. Batterijen links en rechts naast ons 
knallen en voortdurend is er wat te melden. Re
gelmatig bericht ik aan de staf per telefoon mijn 
waarnemingen. Deze worden herhaald, een grote 
brand, idem in Veenendaal, terwijl ook een boer
derij aan de Haarweg, ongeveer vier kilometer 
voor mij, in brand is geschoten. Toch lukt het om 
enkele vijandige batterijen te vinden en te melden. 
Deze mag ik beschieten. Zo beschiet ik een bat
terij bij de haven van Wageningen, een andere in 
de uiterwaarden en een batterij achter de Kapel- 
leveenschelaan. (Noot redactie: Met de Kapelle- 
veenschelaan wordt de Haagsteeg bedoeld). Daar 
de gemelde doelen echter meest ver weg liggen 
en mijn 15-lang 17 houwitser batterijen slechts
8,5 kilometer ver halen, wordt er ook veel door 
de 10 veld, die noordelijk van ons ligt, geschoten. 
Niet alle vijandelijke batterijen zijn te vinden en het 
zijn juist die batterijen die op mij vuren. 
Voortdurend springen granaten in mijn buurt. 
Scherven slaan takken uit mijn boom en gaten in 
de grond voor mij. Bij de luchtdoelbatterij wordt 
een man gewond. Hem schijnt een been te zijn 
afgeschoten. De kapitein vraagt mijn hulp maar 
voor ik mijn hulpwaarnemer, de onderofficier, uit 
zijn schuilplaats heb geroepen, heeft de gewonde 
al zelfmoord gepleegd, althans zijn einde versneld 
door een schot door zijn hoofd te geven. 
Zaterdagvond. De totale indruk is dat de Duitsers 
weinig of niet vorderen. Langzamerhand wordt 
hun vuur minder, ook hun vliegtuigen vliegen 
steeds hoger en worden minder in aantal. In mijn 
omgeving komen ze gelukkig helemaal niet meer, 
zonder twijfel dankzij de luchtdoelbatterij, die in 
de loop van de middag nog het enige vliegtuig dat 
binnen bereik kwam neerhaalde. Met de duister
nis komt de stilte. Alleen de branden blijven. Voor
al in Wageningen slaan de vlammen soms zeker 
vijftig meter omhoog, te oordelen aan omringende 
objecten.

Zondag 12 mei 1940
01.00 uur. De nacht is weer koud en mijn vervan
ger lost me om 01.00 uur af. Niets is er te zien be
halve de lugubere branden en soms een vuurpijl, 
waarvan de betekenis onduidelijk is. Van 01.00 
tot 03.00 uur vervang ik weer de luitenant van de 
vuurregelingsdienst en eet een warme maaltijd. 
Overdag eet ik zo nu en dan een stuk chocolade 
dat ik bij mij heb.
03.00 uur. De batterij uit Rhenen is nu weggehaald 
en in haar hoofdstelling geplaatst in ons stelling- 
terrein tussen de Koerheuvel en de jeugdherberg. 
(Noot redactie: De jeugdherberg, gelegen aan de 
straatweg van Eist naar Veenendaal). Alles is nog 
stil. Het is nog donker. Na even de ligging der lin- 
kerbatterij te hebben geïnspecteerd ga ik op weg 
naar mijn waarnemingspost. Plotseling, terwijl ik 
een open plek -  een zandafgraving -  oversteek, 
wordt vlak bij mij op mij geschoten. Ik voel de lucht 
van de voorbij flitsende kogel langs mijn gezicht. 
Ik denk aan een vergissing van een wachtpost, 
waarmee het bos volzit vanwege de parachutis
ten die er zouden zijn geland. Ik roep mijn naam 
en schreeuw: “ Niet schieten” , en direct volgen 
weer twee schoten die me echter ook niet raken. 
Ik spring in de schaduw van een boom vanwege 
de maneschijn en schiet terug. Alles blijft stil. 
03.20 uur. Ik arriveer op mijn waarnemingspost. 
Even later breekt de schemering door. Meteen 
begint weer de artilleriebeschieting vanaf de over
kant.

Foto 5: Waffen SS'ers rijden vanuit de Walstraat de 
Hoogstraat op in de richting van de Grebbeberg. De 
foto is op 12 o f op 13 m ei 1940 genomen.
(Bron: S tichting Kennispunt M ei 1940).

Het schijnt dat er nu meer artillerie is. Het regent 
granaten om mij heen. Helaas moet ik constate
ren dat er drie batterijen achter de Wageningse 
Berg zijn opgesteld. Deze zijn voor mij dus niet
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waarneembaar. Wel kan ik in de ochtendscheme
ring de mondingvlammen zien en dus de richting 
vaststellen. Ze staan in het landgoed de Dorsch- 
kamp en in het landgoed Oranje Nassau’s Oord. 
Van beide landgoederen ken ik bij wijze van spre
ken elke boom en kan dus wel inschatten waar de 
batterijen staan en meld dit aan de divisie. Helaas 
is er niet op gevuurd wegens de onzuivere waar
neming. Later is mij echter uit de sporen gebleken 
dat mijn suppositie geheel juist was.1")
Het ontbreekt ons nu eenmaal aan vliegtuigwaar- 
neming. Wel komen soms meldingen dat Engelse 
of Franse vliegtuigen op komst zouden zijn. Er 
kwam echter niets, behalve één Engels water
vliegtuig op zondagmiddag dat erg hoog vloog en 
door twee Duitse jagers werd achtervolgd. 
Zondagmorgen. De hele zondagmorgen is gelijk 
aan de voorafgaande middag; enorm veel kabaal 
van vuren over en weer, regens van granaten om 
en bij mijn post. De luchtdoel krijgt opdracht van 
stelling te verwisselen en stelt zich nu 400 me
ter rechts van mij op. Nauwelijks is de opstelling 
klaar of vier Duitse Stuka’s verschijnen. Met een 
ontzettend gehuil duiken ze recht op mij af en ik 
reken mijzelf als verloren, maar gelukkig is het op 
de luchtdoelstelling gemunt. Deze heeft namelijk 
zijn stelling door een schijnopstelling van boom
stammen en een paar wielen vervangen. Binnen 
tien seconden is het roggeveldje veranderd in 
een grote kuil. Ik heb het gevoel van enige blau
we plekken, suizende oren en zand in mijn ogen, 
neus en mond. Twee Stuka’s schijnen nieuwsgie
rig en komen nog eens kijken. Vierhonderd meter 
links naast mij knalt het even heel hard en de twee 
nieuwsgierigen vallen brandend neer ergens in de 
richting van Heimerstein.'”)
10.00 uur. Wijnekes komt me weer aflossen, om
dat ik de afgelopen nacht niet geslapen had. Juist 
op dat moment komt een granaat vlak bij de post 
en ik hoor Wijnekes schreeuwen, 200 meter achter 
mij. Ik roep mijn hulpwaarnemer en ga naar Wij
nekes, die zegt dat hij aan de schouder getroffen 
is. Gelukkig valt het mee. Het is een matte scherf 
geweest, maar hij heeft toch een hematoom aan 
zijn schouder en kan niet in de waarnemingspost 
klimmen. (Noot redactie: Een matte scherf is een 
scherf die teveel snelheid heeft verloren om ern
stig te kunnen verwonden). Verder is hij natuurlijk 
overstuur. Ik laat hem dus wegbrengen en klim 
zelf weer op de post. De morgen gaat nu verder 
met voortdurend wederzijds vuur. Ik schiet nu met 
al onze batterijen uit de stellingen achter me.
De vijand heeft een klein waarnemingsvliegtuig

in de lucht, dat voortdurend net buiten het bereik 
van het luchtafweergeschut blijft en daardoor na
tuurlijk onze stellingen meldt. Deze worden dan 
ook trouw beschoten. De infanterie meldt het te
rugtrekken van de voorpostenstrook. 
Zondagmiddag. Duitse troepen zijn nu van tijd tot 
tijd zichtbaar. Door mijn waarnemingen worden ze 
herhaaldelijk onder vuur genomen. Opvallend is 
de uitstekende uitwerking van onze artillerie. Alle 
door ons bevuurde doelen liggen direct plat. Het 
Duitse geschut schijnt licht te zijn. Ik leef tenminste 
nog steeds. Alle waarnemingsposten in mijn buurt 
zijn niet meer bezet. Het regent letterlijk projectie
len, maar mijn post staat nog steeds overeind, al 
zijn er diverse sporten uit de ladder geschoten en 
al heeft een scherf mijn helm weggenomen en zijn 
er wat takjes en plankjes verdwenen. Ik voel me 
akelig kalm en verloren en staar alleen nog maar 
in mijn kijker naar steeds weer opduikende Duitse 
stormtroepen.
Zo zie ik het innemen van een verbandplaats in 
de voorste lijn. Duitse stormtroepen rennen naar 
voren. Zij ontzien zichzelf in geen enkel opzicht. 
Met mitrailleurs in de hand springen ze zo maar 
in het prikkeldraad en vallen bij reeksen in het Ne
derlandse vuur. Maar steeds komen er meer, tot 
de Nederlanders even een vuurpauze houden om 
de mitrailleurs van band te wisselen. Dan wordt 
de post genomen. Het is onmogelijk met artille
rievuur hier iets tegen te doen. De stormtroepen 
der Duitsers zijn verspreid en golven regelmatig 
bij honderden aan. De verbandplaats wordt om
singeld en ik kan door de kijker zien dat het per
soneel er uit wordt gehaald en in een groep in het 
weiland bij elkaar wordt gezet. Zij trekken hun jas
sen uit en zijn nu zeer duidelijk te zien in de zon. 
Ze lopen voor de Duitse troep aan in de richting 
van de Grebbe. Dit wordt door mij gemeld. 
Zondagavond en zondagnacht. Bij het vallen van 
de duisternis zijn de troepen gekomen tot aan de 
Grift of Grebbe. Dit is dus tot aan de hoofdweer- 
standstrook. “)
Ook deze nacht brengt weer stilte. De brand van 
Wageningen gaat voort. Tal van boerderijen in de 
omgeving staan in brand of zijn smeulende puin
hopen. Hier en daar is het afschuwelijke loeien 
van verlaten en angstige koeien te horen. Overdag 
is er nauwelijks gelegenheid zo iets te horen of je 
te realiseren. In de nachtelijke stilte des te meer. 
Als eigenaardigheid valt mij in de schemering nog 
op, dat de schoorsteenpijpen van de steenfabriek 
in Renkum roken, terwijl ik moeilijk kan aannemen 
dat daar nu arbeiders bezig zijn om stenen te bak-
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ken. Tegen de avond neemt dat roken toe.
De afgelopen dag is mijn waarnemingspost dus
danig kapot geschoten, dat ik tegen het vallen 
van de duisternis besluit om mijn reservepost te 
betrekken. Deze ligt ongeveer 300 meter ach
teruit. Nauwelijks is de duisternis gevallen of het 
schijnt dat de aanval opnieuw begint. Ik hoor ten
minste in de verte knallen, duidelijk mitrailleurs 
en overal stijgen vuurpijlen op. Gelukkig zijn mijn 
telefoonverbindingen perfect en kan ik regelmatig 
berichten geven. Zo duurt het schieten en seinen 
voort tot één uur na de inval der duisternis. Echter 
zonder artillerievuur, behoudens enkele schoten 
op de molen van Achterberg die een boerderij in 
brand doen gaan. Dan volgt er een onbeschrijfe
lijke stilte. De stilte duurt echter niet lang. Infan- 
terietroepen naderen in het donker langs de weg 
waaraan mijn post ligt. Ik kan in het donker niet 
zien wat het is en roep dus de troep aan: “Halt... 
wie daar?” Onmiddellijk springen de donkere fi
guren links en rechts van de weg in het bos. Ik 
hoor echter aan hun praten dat het Hollanders 
zijn. Nu krijg ik antwoord. Iemand zegt dat ze van
8 R.l. zijn en dat de vijand ze vlak op de hielen zit. 
Onmiddellijk moet ik denken aan het gerucht en 
vraag aan hen hoe ze daarbij komen. “ Dat heb
ben we van de voorste linie gehoord. De Duitsers 
zitten aan de spoorwegovergang, 400 meter voor 
ons” , ik heb de telefoon al in de hand en bel de 
divisiecommandant. Ik rapporteer en vraag om 
inlichtingen. De divisie weet niets van terugtrek
kende infanterie en raadt aan toch bedacht te 
zijn op de verdediging van de batterij van nabij. Ik 
waarschuw de batterij telefonisch.
Nu wordt er plotseling vlak bij mij geschoten. Drie 
schoten fluiten langs mij heen. Ik ga plat liggen om 
aldus een wat minder goed mikpunt in het maan
licht te zijn. Een tweede groep infanteristen duikt 
op met een soortgelijk bericht. Nu is er echter een 
officier, een luitenant, in hun midden. Ik verzoek 
hem halt te houden en aan de telefoon te komen. 
Ondertussen vraag ik de divisie aan het toestel. 
Ik laat de luitenant verslag doen van zijn ervarin
gen, die meest blijken te berusten op mondeling 
doorgegeven berichten van voren. Ondertussen is 
zo hier en daar schieten te horen op een afstand 
van ongeveer 400 meter voor mij. Het zijn enkeie 
geweerschoten. De divisie kan echter geen inlich
tingen van de infanterie geven over een dreigende 
doorbraak. Ook lijkt het me niet waarschijnlijk dat 
een doorbraak met een enkele geweerschot zou 
gebeuren. De infanteristen krijgen de order zich 
voor ons in te graven om zonodig de artillerie te

verdedigen. Dan komt geronk van motoren de 
stilte verbreken. Bij onderzoek blijkt dit een regi
ment huzaren te zijn die per fiets en per motor een 
tegenaanval komt doen. Ik hoor veel geredeneer 
over omtrekkende bewegingen. Na een half uur 
vertrekt de troep in de richting van Rhenen. Dan 
komen paarden de weg af. Het blijkt een muni- 
tietransport voor onze batterijen te zijn. Ik leg de 
niets kwaads vermoedende commandant van 
deze colonne uit, dat er een kans bestaat op een 
aanval van nabij zodat het wijselijk is zo snel mo
gelijk weer met de paarden te vertrekken. 
Ondertussen is in het gevechtsterrein weinig te 
zien. Wel stijgen herhaaldelijk vuurpijlen op vanuit 
een bos dat even over de spoorlijn ligt. Weer is het 
niet onwaarschijnlijk dat de Duitsers daar reeds 
zitten. Een enkel schot laat zich ook nog horen. 
Verder is er alleen stilte en koude. Zo breng ik de 
nacht door in de waarnemingspost. Om half twee 
komt een onderofficier me even tijdelijk aflossen. 
Ik ga naar de post van de staf onder de grond. 
Daar heerst een grote bedrijvigheid. Er komen 
zojuist geheime berichten over een tegenaanval. 
Bij het krieken van de dag zal 10 R.l. een aanval 
vanaf de linkervleugel doen op de bres die in de 
linie dreigt te komen, tussen Kruiponder en Hei- 
merstein. Vliegtuigen zullen de aanval inleiden. Mij 
wordt verzocht de artillerie te leiden op mijn waar
neming. Wij werken de plannen onder de grond 
uit. Daarna is het alweer bijna ochtendscheme
ring.

(Wordt vervolgd In september [38-3] 2010).
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Eindnoten van Luitenant-kolonel b.d. E.P. Brongers:

Dit was geen regiment, doch slechts een eskadron 
op rijwielen (het 5de Eskadron van het 4de Regi
ment Huzaren: 5-4 R.H.)

Dit is onjuist. Berust op een vals gerucht.

15 Er is wel degelijk en meerdere malen op gevuurd. 
Niet door 8 R.A. maar door 4-1 12 R.A. met het mo
derne 10 Veld geschut. Deze vuren werden afgege
ven om 11.05, 13.45, 17.00 en 18.38 uur.

IV Het neerhalen van deze twee Stuka’s is niet juist. 
Er zijn daar geen Stuka’s neergekomen. De aanval
len werden zonder verliezen uitgevoerd d o o r S tuka 
G eschwader 77.

vi De vijand was verder, tot bij de stoplijn op de Greb- 
beberg. Een afdeling SS’ers had zich zelfs tot bij het 
viaduct van Rhenen doorgeslagen, doch werd daar 
afgesneden van eigen troepen. Zie 10de of 11de 
druk van ‘Grebbelinie 1940’, pag. 114-125 en 128- 
143.

Bronnen:
Persoonlijk archief van Luitenant-kolonel b.d. E.H. 
Brongers;
Collectie Historische Vereniging Oudheidkamer 
Oud Rhenen (foto 2)
Vestingartillerie in het Veldleger, Dr. S.J. de Groot, 
ISBN 90-6707-547-7 (Foto 4)
Stichting Kennispunt Mei 1940 (foto’s 3 en 5)
Het internet, Wikipedia (Slag om de Grebbeberg): 
het aantal omgekomen Nederlandse militairen (bij 
de inleiding).

Met dank aan:
De kinderen van de auteur L.D. Broekema; 
Historische Vereniging Oudheidkamer Oud 
Rhenen;
Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers, 
Wijnandsrade;
Dick de Wit, Wageningen;
Rutger Bol, Stichting Kennispunt Mei 1940, 
Rhenen;
Nanda de Vries, Wageningen 
(foto 1, genomen op 6 maart 2010).
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GROETEN UIT WAGENINGEN (2)
Uit de rijke collectie van E.J. Jansen 

Gerard Olinga

In deel 2 van Groeten uit Wageningen nodig ik u graag uit voor een wandeling over de Generaal 
Foulkesweg, de vroegere Straatweg. Dit aan de hand van vier oude prachtige ansichtkaarten uit 
de rijke collectie van wijlen E.J. (Jan) Jansen. Het verhaal gaat over de deels verloren gegane 
toeristenbranche in Wageningen. Alle foto’s dateren uit het begin van de vorige eeuw. We gaan 
terug naar het jaar 1915.

Zuivere berglucht
Natuurlijk, Wageningen heeft nog steeds een 
camping en het aloude hotel De Wereld heeft nog 
altijd haar deuren geopend, waarvan het restau
rant O Mundo op 24 november 2009 met één ster 
een vermelding kreeg in de Michelingids. Aan de 
Stadsbrink en aan de Lawickse Allee zijn de laat
ste decennia nieuwe hotels verrezen. Ook het in 
1873 gestichte hotel De Wageningse Berg staat er 
nog. Vanaf het terras kan men nog immer genieten 
van een adembenemend uitzicht over de Betuwe. 
En het oude hotel met de ietwat geheimzinnig 
aandoende naam Nol in ’t Bosch, aan de grens 
met de gemeente Renkum, lijkt onverwoestbaar 
de tand des tijds te doorstaan.
Maar om nu te zeggen dat Wageningen een toe
ristenplaats is, nee dat gaat te ver. Maar dat dit 
wel eens anders is geweest vertelt ons deel twee 
van Groeten uit Wageningen.
Een rechtstreeks gevolg van de industrialisatie 
was de groei van het aantal welgestelden en daar
mee ook de opkomst van het toerisme in het be
gin van de 20s,e eeuw. Voor hen, die zich een uitje 
konden veroorloven, groeide de behoefte aan 
een kort aangenaam verpozen in een natuurrijke 
en rustige omgeving. Wageningen voldeed daar
aan en zelfs meer dan dat! De toeristen kwamen 
hier niet alleen voor de rust en voor de prachtige 
natuur, maar....jazeker, ook voor de zuivere berg
lucht! Deze beweegreden staat in ieder geval op 
de achterzijde van een verzonden ansichtkaart 
te lezen: ‘Wij genieten hier volop van de zuivere 
berglucht.’ Een voorbeeld van de vele enthousi
aste lofbetuigingen aan Wageningen die Jan Jan
sen in zijn verzameling aantrof.
Uit de Naamlijst voor den Telefoondienst (uitgave 
uit januari 1915) blijkt dat Wageningen in 1915 
minimaal tien hotels en pensions rijk was. De uit
spanningen lagen, heel strategisch, veelal langs 
de oude doorgaande route van Wageningen. Van

west naar oost: aan de Nude, de Hoogstraat, de 
Bergstraat en verreweg de meeste langs de oude 
straatweg naar Arnhem, de huidige Generaal 
Foulkesweg. Vier ervan worden in dit artikel nader 
belicht.

Hotel de Wereld
Het vanaf 5 mei 1945 befaamde Wageningse 
hotel mag hier natuurlijk niet ontbreken. Al in de 
17at? eeuw was er sprake van een logement op 
de plaats, waar nu nog steeds hotel De Wereld 
staat. Een uitgekiende plek voor een logement, 
iets ten oosten van de oude vesting. Daar kruisten 
zich de wegen naar het noorden (Grintweg), naar 
het zuiden (Veerstraat), naar het westen (binnen
stad en Rhenen) en naar het oosten (Arnhem). De 
voorloper heette De Waerelt. Dit logement werd 
in de 19de eeuw gesloopt. Het oude pand werd 
aanvankelijk vervangen door een nieuw gebouw 
met twee verdiepingen en daarboven een zolder
verdieping met dakkapellen. Tegen het einde van 
de 19de eeuw werd De Wereld uitgebreid en werd 
er een dwarsvleugel met drie verdiepingen aan 
toegevoegd. Met deze uitbreiding kwam er tevens 
een einde aan de doorritschuur van het voorma
lige logement. Deze schuur is nog te zien op foto 
nr. 51 (uit omstreeks 1870) in Wageningen in oude 
ansichten.
De mooie oude foto van hotel De Wereld op de 
volgende pagina werd ongeveer honderd jaar ge
leden genomen, dus kort nadat de dwarsvleugel 
was opgeleverd. Het pand is niet alleen voorzien 
van een prachtige serre - de huidige is een recon
structie - maar tevens van een veranda. Boven 
de serre is, in tegenstelling tot nu, nog een groot 
balkon met zitjes. Wanneer men goed kijkt, ont
dekt men op de eerste verdieping van de dwars
vleugel, achter het linkerraam, het silhouet van
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W AQ EN IN Q EN  
Teleph. 61

Rsstaurant don geheaten dag. 
Tennisbaan, Garage, Terras, 
eleotrisoh licht, Badk., W . C.

Stalhouderij

Foto 1: Hotel De Wereld rond 1915

een dame gekleed in een lange witte japon. Waar
schijnlijk observeerde ze de fotograaf, die zijn ca
mera ongeveer voor de voortuin van de in 1874 
als notariswoning gebouwde villa De Driesprong 
moet hebben opgesteld. Op het terras staat een 
man, keurig gestoken in een zwart pak met wit 
overhemd en een vlinderstrikje, waarschijnlijk een 
ober of misschien wel de toenmalige eigenaar, de 
heer J.G. Snackers.
Het hotel wordt aangeduid als: Garage Hotel De 
Wereld en wordt aanbevolen vanwege de vol
gende faciliteiten: restaurant (den geheelen dag), 
stalhouderij, tennisbaan, garage, terras, electrisch 
licht, badkamer en W.C.

Hotel De Valk
We gaan verder in de richting van de Wageningse 
Berg, waar zich in die tijd de grootste concentra
tie hotels en pensions bevond. Op foto 2 staat 
hotel De Valk afgebeeld. in 1915 was dit perceel 
Straatweg B 256 (nu Generaal Foulkesweg). De 
eigenaar was destijds F.J. Pruijn. Dit hotel is al 
lang verdwenen. Het lag pal tegenover de huidige 
Hesselink van Suchtelenweg, ten westen van de

parkeerplaats van het huidige perceel Dreijenlaan
2 (Erfelijkheidsleer). Daar, waar nu de Dreijenlaan 
begint, lag dus hotel De Valk.
In de tuin van perceel Dreijenlaan 2 staat nu een 
nieuw bord met het opschrift: BioPartner Center 
Wageningen, locatie “ De Valk” . Toch nog een aar
dige verwijzing naar dit oude hotel. Zou hier een 
reden voor geweest zijn? Nou en of.
De afdeling Geodesie (Landmeetkunde) van de 
toenmalige Landbouw Hogeschool had in 1928 
namelijk nog geen eigen onderkomen. Men ves
tigde zich toen in Hotel De Valk. Ook de landme- 
tercursussen werden daar gegeven. Alhoewel het 
als tijdelijke huisvesting was bedoeld, bleef men 
daar tot in 1944 zitten. In dat jaar werd De Valk 
door een voltreffer onherstelbaar beschadigd en 
niet meer herbouwd.
Op de voorzijde van de ansichtkaart staat in sier
lijke letters een in het Frans geschreven groet, ge
richt aan: Mademoiselle Ursule Mortier uit Brussel. 
Dat de communicatie destijds volstrekt anders 
verliep dan nu, leert ons de tekst: Chère Ursule, 
tu recevras une lettre de ta petlte amie la semaine 
prochaine. Mille balsers, Mathilde, hetgeen zoveel 
betekent als: Lieve Ursule, je zal volgende week

54



Foto 2: Hotel De Valk rond 1915

een brief van je vriendinnetje ontvangen. Duizend 
kusjes, Mathilde. Nu zou men even sms’en. Vroe
ger was het wat omslachtiger maar wel zo mooi.

Pleisterplaats Rozenhage
Een paar honderd meter verder oostwaarts lag 
Hotel Pension Rozenhage. In 1915 was hiervan 
W. Strübbe de eigenaar. Ook voor de Wagenin- 
gers was Rozenhage een geliefde pleisterplaats. 
Ik denk dat veel oudere Wageningers zich deze 
plek nog kunnen herinneren.
Het was een leuke uitvalbasis voor wandelingen 
in de prachtige omgeving. Voor de kinderen lag 
er een speeltuin. Ook deze uitspanning is verdwe
nen. Rozenhage heeft gestaan op de hoek van de 
huidige Generaal Foulkesweg met de Westberg- 
weg. Op deze plek staat nu een fraai wit landhuis, 
in 1950 gebouwd door dr. Hissink.
Op de achterzijde van deze ansichtkaart (zie foto 
3 op de volgende pagina) staat geschreven: 
“27-8-1923. Ondereen lekker zonnetje een glaas
je m etz’n viertjes gedronken.”

Let u eens op het prachtige houten balkon, het

volle terras, de met strooien hoedjes getooide 
gasten en de knusse uitstraling. Het was waar
schijnlijk hoogzomer.
Joke Jansen vond nog een briefje van het pensi
on Rozenhage, dat een aardig beeld geeft wat de 
toerist toentertijd kwijt was aan pensionkosten.

Wageningen, 20 mei 1918 
Weled. Heer Roel
In beleefd antwoord op U geëerd schrijven van 
gisteren, deelen wij U mede dat de pensionprijs 
f. 5,- p.d.p.p. bedraagt, alles inbegrepen en ge
bruik van aparte zitkamer. De slaapkamers kunt 
u met balcon nemen, zoo als U het liefste heeft. 
Hoopende een gunstig antwoord van U te mogen 
ontvangen, tekenen wij.
Hoogachtend U Edw 
Dames Hupkes 
Rozenhage
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WÄGENINGEN. 
HotaJ^Perjsion Rozanhage

Foto 3: Pleisterplaats Rozenhage omstreeks 1920

Belvedère
We gaan tot slot naar het hoogste punt van Wa- 
geningen. Tegenover de huidige uitgang van hotel 
De Wageningse Berg -  dat dit jaar precies hon
derd jaar geleden als gevolg van blikseminslag 
afbrandde en in 1912 werd herbouwd - lag hotel 
Belvedère, alhoewel het hotel op de ansichtkaart 
als Belvèdere wordt aangeduid. In de Naamlijst 
voor den Telefoondienst uit 1915 wordt het hotel 
Belvedère genoemd. Waarschijnlijk had het Bel
védère moeten heten, het franse woord voor uit
zichttoren, dit gezien de hoge ligging.
Het al lang verdwenen hotel lag op de hoek van 
de Domeinweg met de Straatweg. Op de hoek 
van de Generaal Foulkesweg en de Bosrandweg 
staat nu een vrijstaande bungalow (perceel Gene
raal Foulkesweg 115). Daar lag Belvedère. In 1915 
was het in eigendom van W. Remmerde.
Op de tramrails Arnhem-Wageningen staan twee 
Nederlandse militairen, waarvan één soldaat een 
geweer (een M95) vasthoudt. Beiden dragen een 
bij dat wapen behorende patroontas. De foto 
moeten we na 1912 dateren. In dat jaar werd het 
blauwe uniform namelijk vervangen door het veld- 
grijze uniform. Waarschijnlijk draagt de soldaat 
met het geweer nog het oude uniform. Er gingen

enkele jaren overheen voordat aan elke soldaat 
de veldgrijze uitrusting was verstrekt. Mogelijk 
waren de soldaten gelegerd in Ede en is de foto 
genomen tijdens een oefening in verband met de 
mobilisatie (1914-1918).
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W a g e n in g e n , Holef Beloèdeté.

Foto 4: Hotel Belvedère, omstreeks 1915 

Bronnen:
Collectie ansichtkaarten van wijlen E.J. Jansen.
Rond Rozenhage (A.G. Steenbergen) uit Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen (nr. 17, oktober
1986).
Wageningen in oude ansichten (A.G. Steenbergen), een uitgave van de Historische Vereniging Oud- 
Wageningen, tweede druk.
Naamlijst voor den Telefoondienst (uitgave januari 1915).
Internet, Wikipedia (De Wereld) en website Historische Vereniging Oud-Wageningen, (Wageningen in 
jaartallen).
Wageningen als woon- en studiestad (een uitgave van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer uit 
1928).

Voor hun hulp gaat mijn dank uit naar:
Dick de Wit, Leo Eppink, Joke Jansen, A.G. Steenbergen, J. v.d. Burg, J. van Orden, W. Ruisch en Wim 
ter Beest (concern-archivaris WUR).

De collectie ansichtkaarten van wijlen Jan Jansen is digitaal in te zien bij het foto- en pren
tenkabinet van de Historische Vereniging Oud-Wageningen. Het foto- en prentenkabinet is 
elke dinsdag voor het publiek toegankelijk in het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 
1A alhier.
Openingstijden: van 09.30 tot 11.30 uur. De beheerder van het foto- en prentenkabinet is de 
heer W. Ruisch.



UIT HET GEMEENTEARCHIEF (38)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 38 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid 
van ons 'Wagenings geheugen .

INGESTORTE HUIS AAN DE CAPELSTRAAT: 
HUGESTEIJN
Wageningen 9 augustus 1769. Op eerbiedig ver- 
soek van Derk van Ommeren EVZ: als tegenwoor
dige Eygenaar van 't ingestorte Huijs van Thomas 
Jordens, staande in de Capelstraat, en na geno- 
mene oculaire Inspectie ten bij weesen van des 
Stads Baes Helm: van Baak, hebben de Wed & 
Agtb: aan Ger. D: van Ommeren toegestaan, om 
by het Timmeren van een Huijs off Schuer op 't 
voors: Erff, te mogen met het Fundament van de 
voorgevel sooverre na de Straet uitspringen, als 
op Een kaart off Teekening door gen. Stads Baes 
geformeert, genoteert staet, ten Westen van den 
Hoek, off Punt van de Muer off Voorgevel van de 
Wedr. Willem Martens Huijs mits aangaande de 
goot langs de Erven alles blijve gelijk tot te voore 
geweest is.

Oculaire inspectie betekent dat men is gaan kij
ken. Een kaart geeft aan dat de gevels op één lijn 
worden gezet. Het huis staat aan de Kapelstraat 
noordzijde op de plaats waar Hugesteijn stond. 
Op de Vogelvluchtkaart van 1650 staat Huneste- 
ijn, maar volgens archiefdocumentatie is het Hu
gesteijn. Het einde van de naam - steijn = steen 
betekent dat de muren van het huis van steen wa
ren gebouwd. Het werd dus opgetrokken in een 
tijd dat de andere huizen nog van hout waren. Het 
moet dus een van de eerste huizen van Wage
ningen zijn, dat van steen was opgetrokken. Een 
zekere Hugo zal het gebouwd hebben.
Wie hij is weten we niet.

Bron: Oud-archief inv. nr. 13. Registers van reso
luties, stedelijke besturen, en criminele vonnissen 
1769 juli 8 -  1778 december 30.

DE LIGGING VAN HET PERCEEL DE HAMEL 
ACKERS IN 1752 EN WINDRICHTINGEN
19-12-1752. Procurator] Rutger van den Plas als 
volmagtige van Willem Reynbach en Hendrina van 
Broekhuysen Echteluijden, David Eeckhard en 
Maria van Broekhuijsen Egteluijden, Jan Pratorius 
en Johanna van Broekhuijsen meede Egteljieden], 
Hendrik Scheepers en Geertruij van Broekhuijsen 
als gelycks echteluijden, mitsgaders Geertruij van 
Huenen wed. Hendrik van Broekhuijsen volgens 
volmacht gepasseerd voor Burgermeesteren en 
Regeerders der Stadt Amsterdam de dato den 21 
Aug: 1752 alhier vertoont verlegen en goetgekeurt
-  voor tweehondert en veertigh gulden -  transpor
teerden aan Johannes Jansen en Maria Buijs egtel. 
een stuk land groot anderhalf schepel genaempt 
de Hamel ackers gelegen op de Wageningsen 
Engh over den Dieden wegh, Oostw: Geert Claa- 
sen (doorgehaald is de Heer Mr. M.V.Griethuysen),

Hugesteijn, ca 1650.
Natekening van de Vogelvluchtkaart.
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wesfw: de Dolderwegh, westw: de hr Griethuysen, 
zuijdw: de Diedewegh en noordw: het Weghje.

N
T Weghje 347<>351

Dolderweg 355-356-357

Geert Claasen > Griethuijsen 358 

Diedenweg

Over de Diedenweg betekent dat het aan de ‘an
dere kant’ van de Diedenweg lag en dat dan ge
zien vanuit de stad.*
Volgens deze acte liggen de Hamelackers in de 
hoek Diedenweg-Dolderweg, terwijl men nu er
van uitgaat dat de Hamelakkers, nu ook bekend 
staand als de wijk Sahara, ten zuiden van de Rit- 
zema Bosweg ligt. Misschien dat de Hamelakkers 
oorspronkelijk ten oosten van de Diedenweg tus
sen de oude weg naar Arnhem (nu Gen. Foulkes- 
weg) en de Doldersteeg lagen. De windrichtingen 
kloppen niet, want de Diedenweg loopt Noord- 
Zuid en de Dolderweg Oost-West.
Een procurator is een rechtskundig adviseur, maar 
dan op een lager niveau dan een advocaat met de 
universitaire meestertitel. Procurator Rutger van 
den Plas was door de erven Van Broekhuysen 
aangezocht om hun belangen in Wageningen te 
behartigen.

*De aanduiding over in toponiemen en daardoor 
ook in achternamen komt veel voor. Misschien is 
voor Nederland de naam van de provincie Over
ijssel het meest bekend. De standplaats waaruit 
men een gebied een naam gaf, was bepalend 
wat als over werd aangeduid. Over kon wel ver
basteren tot oaver, dat dan weer als haver werd 
opgeschreven. Dus de naam Haverlanden zal de 
betekenis van gebied dat over een bepaalde (ak- 
ker/wei)landen lag en dat vanuit de stad gezien. 
In plaats van over werd ook wel het woord trans 
gebruikt. We kennen natuurlijk ook Transvaal dat 
aan de ‘andere’ of aan ‘gene’ zijde van de Vaal lig. 
Pas op, over kan ook boven (Overbetuwe) bete
kenen.

Bron: Oud-rechtelijk archief inv. nr. 196: Afschrif
ten van transporten 1738-1752.

ALS EEN VOGEL OP DE BOOM
Hertog Karei van Gelre schrijft in 1538 aan de 
graaf van de Berg, o.a. dat de jongste aanval van 
Wisch tegen Berg en de zijnen hem meer dan
50.000 gulden heeft gekost en dat met de aanbie
ding van 7000 gulden, welke de graaf hem wil be
talen als ‘die voegell op den boem gewesen' was.

Een vogel op de boom is een term uit de schutte- 
rijwereld. Bij het papegaaischieten werd een hou
ten vogel of papegaai op een lange paal gezet. 
Hertog Karei vindt Van den Bergs bijdrage van 
7000 gulden klaarblijkelijk veel te weinig. Het is 
zo weinig dat hertog Karei vindt dat hij niet meer 
heeft dan een vogel, die in een boom zit. Een der
gelijke vogel bezit ook niets. Een merkwaardige 
vergelijking. Of de graaf van Berg met meer gul
dens over de brug is gekomen weet ik niet.

Bron: I.A. Nijhoff. 1875. Gedenkwaardigheden uit 
de geschiedenis van Gelderland, 6e deel, 3e stuk, 
1529-1538.. document No. 1929, gedateerd 13 
februari 1538. Boek is aanwezig in het Gemeen
tearchief.

ENKELE REKENINGEN UIT 1576-1577
Item voer vijff steene kruickens voer die prijsters- 
wijn uithalen gegeven ij st ind een oert bb.fal.

Ik ken de grootte van de stenen kruiken niet, maar 
ze zijn, denk ik, niet klein. Anders zou er zo iets als 
kruickskens hebben gestaan. De kosten waren 2 
stuiver ind (en) 1 oortje. Omdat er nogal wat vals 
geld of gesnoeide munten in omloop waren, wer
den de munten Brabants gewaardeerd. 
Kruiswoordpuzzelaars weten dat een oude in
houdsmaat een aam is. Een aam is ongeveer 150 
liter. Zoveel priesterwijn zullen de toen nog in Wa
geningen fungerende priesters wel niet hebben 
besteld. Hoewel?

bb. = brabantse stuiver, bb. fal = gewaarde Bra
bantse stuiver

Item van een glas dat heer Marcus van l/l/eesse 
z[aliger] gegeven heeft ind een pandt vuitgeweedt 
was vindt harnis boven endt glas ind noch vuit 
bartolethackenglas een pandt vutgeweedt wee- 
deroem lathemaecken heeft gekost xv st. bb. fal.
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Het Duitse woord wehen betekent waaien. Het 
vensterglas zal uit het harnis, dat is vermoedelijk 
het lood, uitgeweedt, dus uitgewaaid zijn. Of het 
glas gewoon ‘vensterglas’ was of glas-in-lood is 
mij niet duidelijk.
Op schenkingen van glas-in-lood ramen kom ik 
nog terug.

Bron: Het archief van de Kerkvoogdij der Ned. 
Herv. Gem., inv. nr 37. Minuutrekeningen van Dirck 
van Brienen ‘die olde’, 1675/1576 en 1576/1577. 
Bob Kernkamp reikte mij de betekenis van harnis
aan.

AFSTAND VAN EEN BASRELIEF AAN HET MU
SEUM VAN OUDHEDEN TE ‘SHAGE
Het basrelief met pilasters -  behoorende tot de 
oudheden van de XVI (16de) eeuw ten behoeven 
van het Rijksmuseum te ’s-Gravenhage afgestaan. 
Voorzitter van de Raad gaat akkoord. Ook betreft 
dit de roeden met zilver bekleed.

Dit pilaster, waarvan een foto in het museum de 
Casteelse Poort hangt, is vanuit de Ned. Herv. 
kerk aan het Museum van Oudheden aangereikt. 
Dit museum bevond zich toen in Den Haag. Later 
is het overgeheveld naar het Rijksmuseum te Am
sterdam. Aldaar is het te bewonderen. Aan de ene 
kant is het jammer dat dit oude stuk weggegeven 
is, aan de andere kant, als het in de Ned. Herv. 
kerk was gebleven was het in mei 1940 waar
schijnlijk vernietigd. Met alle andere gebroken 
resten van waarde zou het in de tankgracht ten 
westen van Wageningen gegooid zijn.

Bronnen: Nieuw-Archief, inv. nr 18. Notulen van 
de Raad 1874-1878, No 113/2, pag. 59, 25 okto
ber 1875, en A.C. Zeven. 1981.

Grafzerken van de Ned. Herv. Kerk. Oud-Wagen- 
ingen 9: (4).

OUDE REKENINGEN: EEN SELECTIE
een zelfden dito gegeven aen een jongen die de 
hecken open dede vier stuivers 0-4-0.

Kennelijk was men op weg en had een jongen het 
hek over de weg geopend. Dit kon een weg zijn, 
die bijvoorbeeld een wildwal kruiste. Een grote 
wildwal liep van de Hamelakkers, o.a. langs de 
huidige Zoomweg naar Bennekom en verder. Een

hek was bijvoorbeeld aangebracht op de kruising 
Geertjesweg en de Wildwal.

gegeven -  aen een verlopen student twalf stuivers 
0 - 12- 0.

Tja. Voor het openen van het hek werd 4 stuivers 
gegeven. De verlopen student kreeg drie keer zo
veel. Waarschijnlijk net voldoende om iets te eten 
en om een volgende stad te bereiken. Daar hield 
hij dan opnieuw zijn hand op. Studenten maakten 
vroeger na het afstuderen een grote reis, bijvoor
beeld naar Rome, om hun blik te verruimen. De 
20s,e- en 21st6-eeuwse student is vaak al voor zijn 
afstuderen meerdere malen verder weg geweest.

gegeven aen een verlopen notaris met kennisse 
van Stralen en Ruyter ses stuivers 0-6-0

Niet alleen dat een student ‘verlopen’ kon zijn, 
ook passeerde een verlopen notaris onze stad en 
werd met 6 stuivers verder geholpen. Hij kreeg 
dus de helft van het bedrag dat de student kreeg. 
Hierbij wordt genoteerd dat de burgemeesters 
van Stralen en de Ruyter ervan op hoogte ge
bracht waren. Dat staat niet bij andere donaties. 
Misschien was het ongebruikelijk om een notaris 
financieel verder te helpen en moesten de burge
meesters hun toestemming geven.

gegeven den twede April aen den boden die een 
brief brocht van docter Limborch twee gul 2-0-0

Dit was doctor Gerhardt van Limburg of Lim- 
borgh. Hij woonde te Arnhem. Op ca 20-6-1655 
werd door een bode een door hem gezegelde 
brief aan de magistraat gebracht. Deze brief met 
zijn lakzegel is in het archief terug te vinden.

Zegel van docto r  
Gerhardt van 
Lim burg
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betaelt aan docter Limburch in presentie van bor- 
gemester Straelen vijftich gulden 50-0-0.

Ik neem aan dat doctor Limburch rechtskundige 
adviezen aan de magistraat van Wageningen had 
gegeven.

Bronnen: Oud-archief inv. nr. 75 Ingekomen stuk- 
ken1489-1669, en in A.C. Zeven. 2006. Persoon
lijke was- en lakzegels in het Gemeentearchief 
van Wageningen. Wageningen. 374pag.

MARKTREGEL
Wageningen 31-1-1770. De Marktmeester Jaco- 
bus van Eden heden morgen van seeker boerin 
hebbende afgenoomen twee kluyte booter, waar
mede zy voor dat de Kloeke Elff uren geslagen 
was sig bevond aen t Huys En Winkel van Coenra- 
dus Sonnenbergh, gereed staande om de voors. 
kluyten op de schaal te leggen.

Magistraat verklaart de boter verbeurd en Coen- 
radus Sonnenbergh krijgt een boete van Een Hee- 
re Pondt.

Klaarblijkelijk mocht men voor 11 uur aan parti
culieren aan huis geen boter (en andere waren?) 
verkopen. De reden zal geweest zijn, dat de ma
gistraat of beter de marktmeester geen controle 
op de verkoop had, en daardoor geen markt- of 
waaggelden ontving. De straf was dat de niet met 
name genoemde boerin haar twee kluiten boter 
kwijt raakte en Coenraad een forse boete van een 
Heere Pond.
Coenradus Sonnenbergh woonde in een huis, dat 
nu Kapelstraat 7/Nieuwstraat 10 genummerd is. 
De illegale verkoop zal aldaar hebben plaats ge
vonden.

Bron: Oud-archief inv. nr. 13. Registers van reso
luties, publicaties e.d. van de magistraat en op
volgende stedelijke besturen, en criminele vonnis
sen 1769 juli 8 -  1778 december 30.
N.B. Coenradus Sonnenbergh woonde in het huis 
dat op de kadasterkaart van 1832 gecodeerd is 
als I 350/1351. Zie mijn Wie woonde waar —?. Vol
gens het bovengenoemde vonnis was in dat huis 
in 1770 ook een winkel aanwezig.

MUSSE MIE
Verzocht doot het Hoff van Justitie van Gelderland 
opsporing: Signalement van een vrouwspersoon 
in de wandeling Musse Mie genaemd. Is middel
matig dog eenigzints gezet van postuur. Glad, dog 
bruin in weesen en haeren. Hoogblaeuw oogen, 
eenigzints duijkende in de gang. Wat langzaam in 
het spreeken. Ruijm 30 a 32 jaeren oud.

Hoe is de loop van iemand als die omschreven 
wordt als duikend? Bij elke stap iets voorover 
buigend? Strompelend? Een dergelijk signale
ment zal aan vele steden verstuurd zijn. Waren de 
naam en biometrische gegevens voldoende om 
haar te identificeren? Geen foto, geen gezichts- 
of bodyscan, geen databank van vingerafdrukken 
en DNA-code. We moeten bedenken, dat de ge
meenschappen klein waren en dat iedereen ieder
een kende.

Bron: Oud-Rechterlijk Archief inv. nr. 107. Civiele 
Procesdossiers 1803-1808.

VALENTIJN JACOB ALIAS JACOB VALENTIJN
Den 11 feb. Uit kennis van de magestraet Betjaalt] 
aen Valentijn Jacob twaelf gu/[den] van dienst bij 
hem gedaen aent Orlogie op de poort 12-0-0.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 300. Minuutrekening 
van burgemeester (Peter van Suermondt) over 
1650/1653.

1656 Aen Mr Jacob Valentijn voor het onderhoudt 
van t ’uurwerk op de Nudepoort 5-0-0.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 306. Rekening van bur
gemeester Noorman, 1656/1657.

Aen Jacob Valentijn voor een roeij inde kerek van 
Stadtsglas 0-17-0.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 308. Rekening van bur
gemeester Noorman, 1659/1660.

Jacob Valentijn, ook geschreven Valentijn Jacob 
werd in 1650-1653 betaald voor het repareren 
van de klok (orlogie) op de Poort. Deze poort is 
niet nader aangeduid. Aangezien zowel de Berg- 
poort als de Nudepoort een klok hadden, is het 
nu niet na te gaan welke orlogie gerepareerd 
moest worden. Misschien die in de Nudepoort, 
want die moest in 1656 gerepareerd worden. Hij 
herstelde het glas-in-loodraam in de kerk en was 
ook slotenmaker. Valentijn Jacob. Zijn naam werd
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geschreven als Valentijn Jacob, en als Jacob Va- 
lentijn en ook als Jacques. Misschien kwam hij 
uit een Franssprekend gebied. Dat Jacob Valen
tijn en Valentijn Jacob dezelfde persoon is blijkt 
uit het feit dat ‘hun’ vrouw Jenneken Elbertsen- 
Elbertss heette. Dit echtpaar kocht in 1652 van 
Jan Verweij Kapelstraat 14 (kadaster 1832 = I253). 
In 1664 verkochten zij het aan Jan van Ommeren.

GEVANGENEN IN DE TOERRICK
1612/1613, geen datum, noch een dye onder den 
toerrick ghevangen had gheseeten die heb ick 
ghegheven [ejen da[a]lder.

noch eender ghegeven dye vier jaeren onder den 
torrick ghevangenn geseeten dye heb ick ghege
ven viffen dertich stuivers.

Hadden deze gevangen hun straftijd uitgezeten? 
En kregen zij bij het vrijkomen geld om de stad te 
kunnen verlaten. De eerste kreeg een daalder, dat 
is 30 stuivers; de tweede 35 stuivers.

Het is mij niet duidelijk geworden wat een tor
rick is. Het woord komt niet in de geraadpleegde 
woordenboeken voor. Hoewel op de Vogelvlucht-

kaart van 1650 een gevangentoren staat vermeld, 
heb ik in de archieven (tot nu toe) geen verwijzing 
naar deze toren gevonden. Later worden de ge
vangenen in een kelder van het (huidige) raadhuis 
opgesloten.
Zoekt men op internet op dit woord, dan verschij
nen talloze sites van personen met de naam Tor
rick.

Bron: Oud-archief inv. nr. 259. Rekening van de 
burgemeester Johan Mattheuss, over 1612/1613.

GUERT ROBERT, GLAZENMAKER
10-10-1652 Derrickxken Thijss weduwe van Guert 
Robbers glaesemaecker -  noch verdient aent glas 
in de Stall 0-16-0. Een opvolger heet Elbert Groe- 
nevelt.

Bron: Oud-Archief inv. nr. 301 Bijlagen tot de re
kening van burgemeester (Peter Suermondt) over 
1651/1653.
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V-1 OP WAGEN INGEN, 26 MAART 1943
W. Bosm an en VJ. Ruisch

De lancering van de V-1 op Wageningen was een van de laatste gebeurtenissen in een lange 
reeks van de ontwikkeling van de V-1. Het succesvolle verloop van de proef leidde binnen zes 
weken tot de opdracht om een begin te maken met de serieproductie en het waarmaken van de 
al genomen beslissing om Engeland massaal met dit wapen te bestoken.
In dit verslag beperk ik me tot de gebeurtenis op deze fatale avond.
Geboren in 1937, heb ik als kind de krater in het ‘Roode Dorp’ gezien, de ravage zal toen wel 
opgeruimd zijn geweest. Na de bevrijding heb ik nooit anders vernomen dan dat deze ramp is 
veroorzaakt door een V-1. Opmerkelijk vond ik, dat in latere jaren, mensen vonden dat de gebeur
tenis toe te schrijven zou zijn aan geallieerd optreden. Op 22 april 2005 woonde ik een lezing bij in 
het Museum Vliegbasis Deelen over de V-1. Het besluit om hier meer van te weten te komen vaft. 
Mede door artikelen in de bladen van onze Historische Vereniging Oud-Wageningen, nummer 3 
en 4, jaargang 2007, door de heren Zeldenrust en Etty, is het besef ontstaan dat er nooit gedegen
onderzoek is gedaan om de feiten te kennen.

Wageningen, 26 maart 1943
Op 26 maart 1943 viel een V-1 op het ‘Roode 
Dorp’, waarbij 27 slachtoffers waren te betreuren. 
Er is sprake van 28, één is nooit bekend gewor
den. In Wageningen is het algemeen bekend dat 
het een V-1 zou zijn, die gevallen is.

Foto 1: De ravage aan de woningen aan de Beekstraat 
na de bominslag.
Foto: Collectie archief gemeente Wageningen.

Er zijn echter personen die glashard beweren dat 
dit niet kan. De redenen hiervan zijn uiteenlopend. 
Eén ervan, die veel aanhangers heeft, is dat er in 
die dagen geen V-1 gelanceerd werd want zij wa
ren nog niet operationeel. Dat is waar, want het 
betrof het proefstadium. Er waren geen lanceer

W. Bosman

basissen wordt erbij gezegd, maar uit de archie
ven blijkt dat de Duitsers demontabele lanceerba- 
nen hadden. De baan werd opgebouwd en na de 
lancering vliegensvlug afgebroken en opgeruimd. 
Nee, dat kan niet want die banen waren veel te 
groot, is dan het antwoord. De lanceerbanen wa
ren echter maar 45 meter lang, met een houten 
onderstel en dus helemaal niet zo groot.
Inmiddels weten we beter. De eerst bekende ope
rationele proef was er al eind 1942, want er is een 
V-1 gevallen in Blerick op 20 december met 17 
doden, waarvan een verslag in ons bezit is. (Zie 
het artikel van W. Bosman, O-W 38-1, blz. 29 en 
30.)
De lancering vond waarschijnlijk plaats vanaf de 
vliegbasis Herongen-Venlo.

Interviews
Voor de in Wageningen gevallen V-1 hebben wij 
vijf personen geïnterviewd, waarvan vier de V-1 
hebben gehoord en de vuurstaart hebben ge
zien, komende vanuit Oosterbeek en Renkum. 
Deze heren vertellen afzonderlijk van elkaar pre
cies hetzelfde verhaal. Zij kenden elkaar ook niet. 
Voeg daarbij het verslag vanuit Blerick, waar ook 
weer hetzelfde wordt verteld. De vijfde persoon 
uit Wolfheze hoorde van het onderzoek en schreef 
een brief waaruit ook weer eenzelfde verhaal naar 
voren kwam. Hij vertelde dat hij uitgelaten werd 
door de man waar hij ondergedoken was. In de 
nabijheid van Duivendaal hoorden zij een ontzet
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tend kabaal, zagen een enorme vuurbal die di
rect werd gevolgd door de daverende dreun van 
de explosie. Hierop gingen zij als een haas naar 
het onderduikadres terug, waarna de andere, als 
brandweercommandant, er vandoor ging. Dat was 
hun geluk want binnen een paar minuten was de 
omgeving afgezet door de Duitse militairen. Nie
mand kon het rampgebied meer in of uit. Op de 
plaats van de ramp hield de SD alles in de gaten. 
Hier gebeurde precies hetzelfde als in Blerick. 
Ook daar ging het verhaal van een 
2000 pond’s bom. Maar volgens de getuigen wa
ren er in beide plaatsen geen vliegtuigen in de 
lucht op het moment van de inslag.

De V-1 op Wageningen is waarschijnlijk gelan
ceerd door een vliegtuig, dat met het projectiel 
onder de vleugel bevestigd, in Duitsland was 
opgestegen. Uit vrees voor spionage werden de 
proeven ’s avonds gehouden en werd er gelan
ceerd vanaf Duits gebied.
Dat het een V-1 is geweest weten Wageningers, 
die het hebben meegemaakt, zeker!

W. Ruisch en W. Bosman

Epiloog
Na een oproep in de Veluwepost van 27 maart 
2009 zijn, zoals beschreven, vijf getuigen gevon
den die uit eigen waarneming hun verslag heb
ben gedaan. In dit stadium is een beroep gedaan 
op Willem Ruisch, om behulpzaam te zijn bij het 
maken van video- en DVD opnamen van de getui
gen, waarmee het bewijs wordt vastgelegd dat er 
zeker sprake is van een V-1. Willem heeft dat met 
dit artikel prima gecomprimeerd. Mogelijk dat het 
lange verhaal, dat nog niet helemaal volledig is, in 
een later stadium gepubliceerd gaat worden. Met 
het aan het licht brengen van de waarheid omtrent 
de ramp in het ‘Roode Dorp’ wordt recht gedaan 
aan de slachtoffers en familie van de gestorvenen. 
Tevens wordt voor de historie vastgelegd dat 
Nazi-Duitsland de schuldige is.

V/. Bosman

Foto 2: Van het internet. De V-1 wordt 
gelanceerd door een Heinkel 111 vliegtuig.

Noot van de redactie: Het is intrigerend dat 67 jaar na de ramp die het Roode Dorp trof, de werkelijke oor
zaak nooit is achterhaald. Dat de meningen hierover nog steeds uiteen lopen b lijk t ondermeer uit boven
staand artikel en uit de reactie van de heer E.G. van Gelder - zie RE-ACTIE in deze uitgave op blz. 65 - op 
het eerste artikel van Bosman (O-W 38-1, blz. 29).
De redactie van Oud-Wageningen is van mening dat de waarheid nog moeilijk valt te achterhalen. Het 
vinden van keihard bewijs, voor welke hypothese dan ook, is naar onze mening alleen nog maar m ogelijk 
wanneer uit authentiek en betrouwbaar bronmateriaal alsnog zou kunnen blijken welke forensische spo
ren (stille getuigen) er op de rampplek werden aangetroffen.
Maar daarnaast kan publicatie van de verklaringen van de door Bosman en Ruisch bedoelde vijf oogge
tuigen wellicht bijdragen aan een betere beeldvorming van wat er op die catastrofa le 26ste maart 1943 is 
gebeurd.

Gerard Olinga
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers reageren op artikelen en gebeurtenissen

GROETEN UIT WAGENINGEN (1)
(O-W 38-1, blz. 7)
De Vreedebank verdween bij de bouw van de flats 
en de aanleg van het Plantsoen en werd tijdelijk 
opgeslagen bij Gemeentewerken. Door actie van 
Frank Verwoert en Oud-Wageningen werd de 
bank hersteld en achter Junushoff geplaatst.
De in de Bronnen genoemde literatuur is ook te 
vinden in de bibliotheek van Oud-Wageningen. 
Zie ook: Fotoboek Wageningen, met circa 300 
oude foto’s (K. Heijers, Ochten 1983, blz. 61 on
deraan en blz. 62).

Ton Steenbergen

GROETEN UIT WAGENINGEN (1)
(O-W 38-1, blz. 6 en 8)
N.a.v. foto 2: Het huis met het balkonhekje (half 
te zien) werd bewoond door W. van der Weide, 
locoburgemeester van Wageningen in 1945. In 
het tweede huis op de hoek van de Beuningstraat 
woonde de familie Cohen. In de witte woning met 
drie woonlagen woonde kleermaker Van Brakel. 
Op het hoogste punt van de wal (vierde huis), 
woonde in 1940 Chr. Van de Peppel. Na 1945 
woonde Hijnekamp daar.
N.a.v. foto 3: Mijn vader Z. Woudenberg sr. (1898-
1987) heeft in 1926 een bestaande bottelarij en 
limonadefabriekje overgenomen van Petter en 
geen slijterij, zoals vermeld staat op blz. 8.

H.C. Woudenberg

OORZAAK RAMP IN HET ROODE DORP
(O-W 38-1, blz. 29 en 30)
Graag wil ik toch nog reageren op het artikel van 
de heer Bosman in Oud-Wageningen, februari 
2010. De heer Bosman stelt dat er nu een einde is 
gekomen aan de onduidelijkheid in de avond van 
26 maart 1943. Ik waag het toch te betwijfelen of 
daar nu werkelijk een V-1 is neergestort en wel 
met de volgende argumenten.
Afgelopen jaar heb ik Peenemunde met zijn do
cumentatiecentrum aan de Noord-Duitse Oost- 
zeekust bezocht, waar de eerste V-1 toestellen 
geproduceerd werden. Mijn speciale belangstel
ling ging uit naar de V-1 en de V-2. Daar wordt 
vermeld dat de eerste geslaagde lancering van de 
V-1 heeft plaatsgevonden op 24 december 1942.

U laat al voor die tijd, op 20 december 1942, een 
V-1 neerstorten in Blerick bij Venlo. Die zou dan 
gelanceerd moeten zijn van de Fliegerhorst bij 
Venlo, een middelgroot oorlogsvliegveld net ten 
oosten van Venlo, waar nu nog restanten van zijn. 
Met Pinksteren 1943 maakte propagandami- 
nister Joseph Göbbels propaganda in de media 
voor dit vergeldingswapen. U schrijft zelf dat op 
26 mei 1943 werd besloten de serieproductie te 
gaan starten. De V-1 was klaar voor productie. De 
eerste inzet als vernietigingswapen tegen Londen 
begon in juni 1944.
Volgens u is dus, voor de aankondiging van de 
serieproductie op 26 mei 1943 (dit vermeldt u 
zelf) al op 26 maart 1943 een V-1 in Wageningen 
neergestort. Het wil er bij mij niet in dat van dit 
uiterst geheime wapen er zomaar enkele, ver weg 
van Peenemunde, uitgeprobeerd zijn, terwijl men 
bij Peenemunde alle ruimte had en de hele we
tenschappelijke ontwikkelingsstaf daar aanwezig 
was. In die tijd was Duitsland zeer strak georgani
seerd, het is nog ruim één jaar voor D-day, 6 juni 
1944.
Het eerste bombardement op Peenemunde door 
de Royal Air Force is op 18 augustus 1943.
Het kunnen ook geen verdwaalde V-1 toestellen 
zijn geweest want de reikwijdte was slechts circa 
300 km.
Helaas moet mijn conclusie dan ook zijn dat het 
raadsel nog immer niet is opgelost en wel nooit 
opgelost zal worden.
Met vriendelijke groeten van een zeer meele
vend lid van uw vereniging, al heel lang, uit Box
tel. Waarom dan toch lid? Wel de reden is dat ik 
gestudeerd heb in Wageningen en getrouwd ben 
met een Wageningse en erg veel belangstelling 
heb voor de geschiedenis en die van W.O. II in 
het bijzonder.

E.N. van Gelder
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LUCHTOORLOG BOVEN EDE
(O-W 38-1, blz. 31)
Naar aanleiding van de boekbespreking door Jan 
van den Burg over o.a. vliegtuigstrepen 
stuur ik hierbij een foto. In de zomer van 1944 
maakte mijn vader vanuit de tuin van Nude 58 dit 
kiekje van luchtactiviteiten van jagers in een iet
wat door sluierbewolking bedekte hemel.
De vier strepentrekkers in het midden vlogen in 
noordoostelijke richting. Er werd geen luchtalarm 
gegeven.

Sjaak Rauws

Foto genomen uit de tuin van Nude 58 in Wageningen, 
zomer 1944.
Foto: J. Rauws
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VARIA-INFO
Binnengekomen mededelingen die voor de lezer van belang kunnen zijn

JAARVERSLAG RONDLEIDINGEN 2009

Rondleidingen Wageningen is verwekt door de 
Historische Vereniging Oud-Wageningen en 
grootgebracht door de Stichting Gilde Wagenin
gen en bestaat komend jaar 20 jaar! We bezinnen 
ons op de manier, waarop we dit gaan vieren.

De Werkgroep Rondleidingen
De Werkgroep Rondleiding bestaat uit vier perso
nen:
Joke Jansen-van Espelo, coördinator
Leo Eppink, Interne zaken
Rieke Bosch-Van Egdom, penningmeester
Gon van Laar, public relations
Dit viertal is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de organisatie en komt daartoe elke
maand bijeen.

Het gidsenbestand
Het gidsenbestand is dit jaar onderhevig 
geweest aan relatief flinke veranderingen.
Twee gidsen, Dirk van Dusseldorp en Tjalko Kou- 
wenhoven, hebben afscheid genomen. Twee nieu
we gidsen, Ton Tiemessen en Leon Verdonschot 
, werden opgeleid en traden in dienst. Daarmee 
blijft het aantal gidsen op het oude peil van 24.

Onze kernactiviteiten
Het aantal deelnemers aan onze wandelingen 
steeg met vijf procent in vergelijking met het voor
afgaande jaar. Daarmee is de algemene trend 
voortgezet. Het piekjaar 2007 was een uitzon
dering. Duidelijk is, dat de stadswandeling de 
grootste aantrekkingskracht heeft en daarmee de 
kern van onze activiteiten is. Het staatje hieronder 
geeft een overzicht van de verdeling van de aan
dacht over het aanbod.
De laatste jaren beperkte de belangstelling voor 
de vrije wandelingen zich tot circa honderd per
sonen, maar dat aantal steeg in 2009 tot 195. We 
schrijven dit toe aan de perfecte timing van de 
aankondigingen in alle voor Wageningen interes
sante bladen door Gon van Laar, verantwoordelijk 
voor de public relations.

Overzicht van alle activiteiten

Activiteit Totaal 2009 Totaal 2008 Totaal 2007

Stadswandeling 1538 1484 1863

Uiterwaardenwandeling 128 140 186

Wandelingen Wageningen in Monte 137 75 148

Wandeling Tuin & Architectuur 157 203 110

Fietstocht Landschap & Landbouw 25 50 20

Speciale fietstochten 85 25 90

Beeldenfietstocht 0 0 0

Totaal 2070 1977 2463
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Fietstocht Prehistorie in Wageningen
Als opmaat naar het feest van 750 jaar Stad Wa
geningen heeft Rondleidingen Wageningen een 
Fietstocht Prehistorie opgezet. De belangstelling 
overtrof onze verwachtingen. In juni meldden zich
26 deelnemers en in oktober nog eens negentien. 
In het museum werd een toelichting gegeven over 
het ontstaan van het landschap rond Wageningen 
en over de Steentijd, Bronstijd en de Romeinse 
tijd. Bij de fietstocht werd stilgestaan bij de West- 
berg, de oude Holleweg. de voormalig door
waadbare plaats en bij de vier grafheuvels op de 
Wageningse Berg. Op de Scheidingslaan kregen 
de deelnemers de opdracht om naar vuurstenen 
te zoeken. Ook werd er stilgestaan bij de plaats, 
waar de beroemde Wageningse bronsschat werd 
gevonden. Op de kruising van de Geertjesweg 
met de Churchillweg werd gewezen op de plaat
sen waar materiaal uit de Bronstijd en uit de Ijzer
tijd is gevonden. De Hazekamp laat nog steeds 
een oeroud padenpatroon zien, zoals dat ook 
tweeduizend jaar geleden had kunnen zijn.
Het ligt in de bedoeling om in de komende jaren 
met dit project door te gaan. In 2010 zal onze aan
dacht gaan naar de Middeleeuwen, in 2011 naar 
de 17de en de 18de eeuw en in 2012 naar de 19fle 
en de 20sle eeuw.

Verzoekplaatjes draaien
Ook dit jaar waren er weer verzoeken voor rondlei
dingen met speciale wensen, zoals een fietstocht 
voor reünisten langs oude en nieuwe universiteits

gebouwen, een fietstocht doet er niet toe wat, als 
het maar mooi is, als onderbreking van een hele 
dag brainstormen en de -  jaarlijks terugkerende -  
fietstocht door het Binnenveld voor dertig Frans
sprekende buitenlanders.

Aanpassing wandeling Tuin & Architectuur
Met het oog op ingrijpende veranderingen die 
ons staan te wachten en deels al hebben plaats 
gevonden in en rond het Arboretum De Dreijen. 
moet onze wandeling Tuin & Architectuur nu en 
in de nabije toekomst steeds worden aangepast. 
Er hebben zich drie gidsen over gebogen en dat 
zal resulteren in een flexibele nieuwe Gids voor 
Gidsen voor deze rondleiding.

BuitenKunst
Rondleidingen Wageningen neemt deel aan de 
projectgroep BuitenKunst Wageningen, die kunst 
in de vrij toegankelijke buitenruimte van Wage
ningen op de kaart wil zetten. Dit willen ze reali
seren door een inventarisatie te maken, de kunst
collectie toegankelijk te maken, de bevolking te 
betrekken bij de kunst en de culturele identiteit 
van de stad te versterken.

Publicaties
Acquirit, het lijfblad van de gidsen, verscheen dit 
jaar twee keer. Er werden 2500 informatiefolders 
met ons jaarprogramma gedrukt en binnen en 
buiten Wageningen verspreid.

Wandelkalender 2010 Rondleidingen Wageningen

Stadswandelingen

Vertrekpunt: Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a Wageningen. 
Vertrektijd: 14.00 uur
Data: Maandag 5 april (2e Paasdag) Zondag 1 augustus

Zondag 2 mei Zaterdag 21 augustus
Zondag 6 juni Zondag 5 september
Zondag 4 juli Zondag 3 oktober
Zaterdag 17 juli Zondag 7 november

Uiterwaardenwandelingen

Vertrekpunt: Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a Wageningen. 
Vertrektijd: 14.00 uur
Data: Maandag 24 mei (2e Pinksterdag) Zondag 15 augustus

Zaterdag 26 juni Zondag 19 september
Zondag 11 juli
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Wandeling Tuin en Architectuur

Vertrekpunt: Parkeerplaats “Gebouw met de klok’, Generaal Foulkesweg 37 
(hoek Arboretumlaan)

Vertrektijd: 14.00 uur
Data: Zaterdag 15 mei Zaterdag 7 augustus

Zondag 20 juni Zondag 12 september

Wandelingen Wageningen in Monte

Vertrekpunt: Ingang Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94 
(hoek Arboretumlaan)

Vertrektijd: 14.00 uur
Data: Zaterdag 24 april Zondag 25 juli

Zaterdag 12 juni Zondag 26 september

OPROEP
Wie heeft de leraar Derk Regeling nog gekend

In 1933 verscheen bij Veenman alhier de disser
tatie van Derk Regeling, met als titel: ‘De stad 
der tegenstellingen. Een sociografie van Wage
ningen’. Regeling had onderzoek gedaan naar 
het maatschappelijk leven van de Wageningse 
samenleving, voornamelijk in de twintiger en de 
dertiger jaren van de vorige eeuw.
Met tegenstellingen, doelt Regeling vooral op de 
sociale tegenstellingen van enerzijds de alhier ge
boren en getogen Wageningers en anderzijds van 
de anderen, die hij -  heel vreemd -  als de vreem
delingen betitelde.
Anno nu hechten we aan het begrip vreemde
ling een volstrekt andere betekenis dan de uitleg 
die Regeling daarover destijds gaf. Hij bedoelde 
met vreemdelingen: overige inwoners van Wage
ningen die elders waren geboren.
Regeling kwam tot een zeer negatief oordeel 
over de autochtone Wageningers. Dezen waren 
volgens hem: laks, achterlijk, slap, initiatiefarm 
en behept met een geringe geestkracht en een 
sterke neiging om te parasiteren. Dit sloeg bij veel 
Wageningers in als een bom. En dat is nog maar 
zachtjes uitgedrukt. De redactie stelt momenteel 
pogingen in het werk om tweeërlei aspecten te 
laten onderzoeken.
In de eerste plaats de objectiviteit van Regelings 
onderzoek. Hij baseerde zich bij zijn oordeel in be
langrijke mate op informatie uit de hoek van de 
vreemdelingen. Daarnaast ontbreken in zijn dis

sertatie vergelijkende onderzoeken met overeen
komstige samenlevingen.
Op de tweede plaats proberen wij onderzoekers 
en auteurs te vinden, die op basis van o.a. demo
grafische gegevens deelonderzoeken willen ver
richten om deze ook te publiceren. De redactie 
realiseert zich dat daarvoor specifieke kennis en 
bovendien veel tijd vereist is.
Ter voorbereiding hierop is er meer informatie 
over de onderzoeker Regeling noodzakelijk. Van 
hem is weinig bekend. Wel weten we dat hij hier 
als leraar aan de Middelbare Handelsdagschool 
heeft gewerkt.

De redactie doet een oproep aan diegenen, die 
Regeling in en/of van die tijd of anderszins heb
ben gekend en die daarover willen praten. Gega
digden kunnen zich met de redactie in verbinding 
stellen. Onze adressen staan op de achterzijde 
van deze uitgave vermeld.

Leo Eppink en Gerard Olinga
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
januari 2010 t/m maart 2010

B ib lio th e e k
- 225 jaar Heimens (z.p. z.j.) 91. biz. ill.
[GEN_008] (geschenk van A.Z. Zeven)
- Baak, J.M. van, De afstammelingen van Herman 
van Baeck uit Wageningen [manuscript] (z.p. z.j.) 
ongepag. genealogie [GEN_007] (geschenk van 
A.C. Zeven)
- Beumer. Brand J.M., Hanze Gelre (ca. 1160- 
1669). (Brand Beumer Beeldvorming, Wester- 
voort 1990) 16 biz. III. krtn. [W_0729]
- Bijdragen en Mededelingen Gelre 2009. 
Historisch Jaarboek voor Gelderland. Deel C 
(Vereniging Gelre, Arnhem 2009) 304 biz. ill. lit. 
(GEL_042)
- Broekema, Ludolf Dirk, Oorlogservaringen van 
10-14 mei 1940 op de Grebbeberg [gescande 
exemplaar van een kopie van het manuscript, 
geschonken door J. Fogteloo] (z.p. 1940) blz. I-X 
[RHE_019]
- ‘Eindelijk weer’, Moeder. Vakblad voor moeders 
Nr. 1, Augustus 1945: 18-20 ill. [W_0728]
- Fotoboek Cameraclub Wageningen. Seizoen 
2002-2003 (Wageningen 2003) 103 blz. ill. 
[W_0727]
- Gemengde bedrijvigheid. Een kwart eeuw 
Wageningse sociologie. Miscellaneous Papers 10 
(Landbouw Hogeschool, Wageningen 1971) 263 
blz. ill. lit. [W_0732]
- Hamburger H., J.C. Regtien, m.m.v. Fr. Van 
Echten, Joodse oorlogsmonumenten in de 
provincie Gelderland. Alsmede algemene oor
logsmonumenten waarop joodse namen voor
komen. (Profiel, Bedum 2005) 76 blz. ill. bronnen 
[GEL_043] (aanschaf)
- Het buitenverblijf Grunsvoort bij Wageningen 
[fotokopie uit onbekende bron] (z.p. ca. 1885) 1 
blz. ill. [RR_033]
- In memoriam G.H. Albers [Kopie] (Waqeninaen)
1 blz. ill. [W_0736]
- Jansen. Bert, Korné Versluis, Yvonne de Hilster 
ed., Made by Alterra. Tien jaar onderzoek in de 
groene ruimte door Alterra Wageningen UR (Wa
geningen 2010) 176 blz., ill. krtn. Tab. [W_0734]
- Linden, Arthur van der, 150 jaar Campman (ei
gen uitgave, z.p. 2005) 77 blz. ill. [RR_032]
- [Merckx, K] De Oranjelaan in Wageningen ma
nuscript gedownload van 
http://www.wageningenoost.nl/fotos/images/ 
Oranjelaan/km4.html] 10 blz. [W_0735]
- Mooi-Bok, M.B; M. van Vliet-Weverling; M.H.

Karssen-Ruiter, Algemeen woon- en zorgcentrum 
Rustenburg 1971-1986 (Wageningen [1996]) 66 
blz. ill. [W_0730]
- Mulder, Hans, De vriend van David. Document 
van het verzet (Studium Generale Landbouwho
geschool, Wageningen z.j.) 93 blz. ill. [NED_045]
- Mulder, Hans, Leed en leedvermaak. Een 
zwart-witte en gekleurde kroniek van de bezet
ting (Studium Generale Landbouwhogeschool, 
Wageningen z.j.) 64 blz. ill. [NED_046]
- Roekel, E. van, Jodenvervolging in Wagenin
gen in de periode 1940-1945. Doctoraalscriptie 
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2010)
36 blz. bronnenlijst [W_0731]
- Silfhout, G.W. van, ‘Vroeger is dood maar het 
houdt zijn mond niet’ , Terugblik '40-’45. Maand
blad van de Documentatiegroep 1940-1945. 
Jaargang 42 (december 2004) 12: 342-350, ill. 
[W_0726]
- Staal, G., R.P.G.A. Voskuil, Een blik op bezet 
Nederland. Luchtfoto’s van de Geallieerden. Hoe 
de geallieerden luchtfoto's maakten en gebruik
ten en wat wij er nu mee doen (Studium Generale 
Landbouwhogeschool, Wageningen 1980) 96 
blz. ill. [NED_009a, 2e ex.]
- Zaal, Anne ed., Lumen -Gaia -Atlas. Architec
tuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de 
Environmental Sciences Group (Wageningen UR, 
Wageningen 2010) 80 blz. ill. lit. [W_0733]

Documentatie
- Originele bestektekening van een te bouwen 
“schoollokaal” in 1852 (geschenk G. & Chr. Groe- 
newegen, Bennekom) [D00_013]
- CONTACT. Informatieblad van de Stichting Zorg 
en Welzijn Wageningen voor bewoners en cliën
ten. Jaargang 4. Nr. 2 (artikelen over Wageningen 
in de Tweede Wereldoorloq en na de bevrijdinq) 
[DOC_014]
Inhoud:

- Bep Voskuil, de stille helpster
- Wageningen en 5 mei
- Wageningen 1944-1945-1946

- Diverse stukken [DOCJ315]
Inhoud:

- Afbeelding en beschrijving van het stadswa
pen van Wageningen

- Logiesprijzen bedrijfschap Horeca,
‘De Korenbeurs’ 1 mei 1963.

Ton Steenbergen en Jan van den Burg
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VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET

In de afgelopen periode was hef op de dinsdag
ochtenden vrij druk met mensen die voor infor
matie kwamen over de straat waar zij gewoond 
hebben of nog wonen. Daar waren soms best 
moeilijke vragen bij. De ansichten en/of foto’s wa
ren soms moeilijk te herkennen. Toch zijn we er 
elke keer weer uitgekomen door te zoeken naar 
vergelijkbare foto’s in ons archief, geholpen door 
de aanwezige kennis van Wageningen op de dins
dagochtenden.
Er zijn nieuwe foto’s aangereikt voor de nieuwe 
website van Wageningen Oost, die door een van 
de bewoners wordt gemaakt. De wijk Oost gaat 
globaal, van oost naar west, vanaf de Diedenweg 
tot de Churchillweg en van noord naar zuid, vanaf 
de Geertjesweg tot aan de Ritzema Bosweg.
Er zijn weer verschillende ansichten en foto’s 
ontvangen. Van de heer H. (Hans) Albers fami
liefoto’s, van de heer H. (Hans) van der Heijden

foto’s van de familie bij villa Vada (nu het museum 
De Casteelse Poort), van Piet Spithof oude an
sichten van Wageningen (scans) en van mevrouw 
Paula Lips kopieën van diverse foto ’s. Van de heer 
Luc van Erkelens uit Steenwijk ontvingen we een 
mooie oude foto van de kerk aan de Walstraat en 
de stadsgracht.
De index van het bibliotheekbestand is vernieuwd. 
Voor de ansichten en de foto's is dat helaas niet 
mogelijk vanwege de omvang van de index.
Er is inmiddels een andere computer met scanner 
aangeschaft. Beide zijn zes jaar oud en configu
ratie moet nog plaatsvinden. Dat zal, als het con
tactblad verschijnt, zijn gebeurd. Het programma 
Cardbox 3.0 zal niet aangepast hoeven te wor
den. Een nieuwe scanner is wel nodig omdat de 
oude niet gebruikt kan worden met Windows 7.

Willem Ruisch

Bibliotheek, documentatiecentrum, foto- en prentenarchief, zijn gevestigd in de Jan J. de Goe- 
dezaal van het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1A 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 bestel
len. De openingstijden van het museum vindt u op de binnenzijde van de achterpagina van dit 
tijdschrift.

^  e l*  4 ^ ' - ^
Ï 'L A  % NU TE Z IE N  IN DE CASTEELSE PO O R T 3L A  %
* 1 5 ^  Museumagenda  « 5 *

t/m 30 mei 2010
Darwin -  zijn invloed op de Wageningse wetenschap
Met ondermeer zeer bijzondere Darwinboeken uit de verzameling van de Wageningse collectioneur 
ir. Paul van Helvert.

vanaf 17 april 2010 permanent 
De Vrede van Wageningen 1945
De oude bevrijdingszaal heeft een complete remake ondergaan. Deze expositie is dé museale herden- 
kingsplek van de Nazi-capitulatie en de bevrijding door de geallieerden.
(Zie pagina 73).
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permanent
De geschiedenis van Wageningen
De vaste opstellingen in het museum zijn gewijd aan de historie van de stad Wageningen, met een 
extra accent op de periode van de vestingstad en de Tweede Wereldoorlog.
Op aanvraag kan een museumrondleiding worden verzorgd.

Kunstagenda

10 t/m 25 april 2010 
Culturele Ronde
Overzichtstentoonstelling met werken van alle kunstenaars die deelnemen aan de Culturele Ronde. In 
het weekend van 24 en 25 april zijn de ateliers van de kunstenaars van 11.00 tot 17.00 uur te bezoe
ken. Op vrijdagavond 23 april is er een culturele openingsavond in de bibliotheek.

29 april t/m 27 juni 2010 
Drie-in-één
Drie kunstenaars uit het Rijk van Nijmegen, Anneke Kersten, Judith Pieters en Peter Rutten, tonen hun 
werk.

De gewijzigde openingstijden vindt u op de binnenzijde van het sluitblad van deze uitgave in de rubriek 
Goed om te weten, onder het kopje Museum De Casteelse Poort.
Entree €  3,00, kinderen €  1,50 (met gebruikelijke kortingen). Woensdag vanaf 14.00 uur: 
toegang gratis.
Voor meer informatie zie de website casteelsepoort.nl

Op 29 maart arriveerde het gerestaureerde capitu latie- 
schilderij b ij het museum De Casteelse Poort.
Foto: Jos van Ftaan.
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VREDE VAN WAGENINGEN 1945

Als opmaat voor de viering van 65 jaar bevrijding 
opent museum De Casteelse Poort een geheel 
nieuwe en permanente expositie: Vrede van Wa- 
geningen 1945. Hiermee plaatst het museum de 
capitulatie van de Duitse troepen in mei 1945 en 
de daarop volgende bevrijding van ons land in de 
rij van vredes, zoals dat in de geschiedenisboeken 
gebeurt.

De capitulatieonderhandelingen in hotel De Wereld.
Foto: Collectie museum De Casteelse Poort.

Het museum biedt de Nederlandse gemeenschap 
deze zaal aan als dé museale herdenkingsplek 
van het einde van de oorlog en het begin van de 
nieuwe vrijheid. Centraal in de nieuwe zaal staat 
het meubilair van de capitulatieonderhandelingen, 
de pen waarmee de overeenkomst werd onderte
kend en natuurlijk de akte zelf. Originele film- en 
geluidsopnamen en onlangs opgenomen getui- 
genverhalen roepen de gebeurtenissen opnieuw 
tot leven.
Rond deze spil groepeert Vrede van Wageningen 
een reeks van opstellingen, waarmee de oorlog en 
vooral de eindfase daarvan zoveel mogelijk aan 
de hand van gebeurtenissen in en om Wagenin
gen zelf wordt gedocumenteerd.

Het schilderij u it 1953 van de hand van W.J. van de Ker
ke werd voor deze expositie belangeloos gerestaureerd  
door kunsthandel Simonis en Buunk u it Ede.
Foto: Collectie museum De Casteelse Poort.

Voor Museumkaarthouders organiseert het mu
seum gratis rondleidingen op donderdag 20 en
27 mei en op zaterdag 22 en 29 mei, telkens om
11.30 en 13.30 uur. Per ronde kunnen maximaal 
15 bezoekers mee. Aanmelden graag tenminste 
een week tevoren: 0317-421436 of 
info@casteelsepoort.nl

Bron: MJK_Magazine_32.innd 20
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Boekbespreking

BERNHARD. EEN VERBORGEN GESCHIEDENIS

Bernhard zoals hij werkelijk was

De Duitse generaal Max Hoffmann publiceerde 
in 1926 een boek met als titel Tannenberg wie es 
wirklich war. Daarin gaf hij een beeld van een on
derdeel van de Eerste Wereldoorlog dat zich had 
afgespeeld in Oost-Pruisen. Daar wist, na een 
aanvankelijke terugtocht, het Duitse leger de Rus
sen -  die sneller optrokken dan men voor mogelijk 
had gehouden -  terug te slaan. Aan die slag in de 
nazomer van 1914 zijn de namen Tannenberg en 
Hindenburg verbonden. Wat Hoffmann met zijn 
boek wilde aantonen was dat het aan Hindenburg 
toegeschreven superieure veldheerschap in deze 
veldslag een mythe was. Maar die mythe bleef 
hardnekkig en veel Duitsers bleven erin geloven. 
Voor mij ligt het pas verschenen boek van Annejet 
van der Zijl: Bernhard. Een verborgen geschie
denis. Ik heb het boek gelezen met toenemende 
waardering voor de schrijfster, die uit feiten een 
logisch uitziende werkelijkheid opbouwt, die ons 
tot nu toe is onthouden. Wat in de verschenen kri
tieken tot uiting komt, kan het beste worden weer
gegeven met het volgende citaat: "Nadat zij hem 
heeft geportretteerd als gevangene van zijn tijd, 
zijn milieu, zijn moeder en ten slotte van zijn eigen 
mythe, slaat Van der Zijl opgelucht het sprookjes
boek dicht”.1)
Het boek bevat voor degene die belangstelling 
heeft voor de Wageningse geschiedenis twee be
langrijke onderwerpen. In de eerste plaats geeft 
het boek een beeld van Bernhard van Lippe-Bies- 
terfeld dat we eigenlijk wel konden vermoeden, 
maar nu ook gedocumenteerd zien. In ieder geval 
is het niet het beeld van een persoon wiens ver
diensten en gedragingen zo voorbeeldig zijn dat 
voor hem een erezuil moet worden opgericht. In 
de tweede plaats zet de auteur een paar zaken 
achteloos op een rij, alsof het eigenlijk niet nodig 
was die te vermelden. Daaronder valt de consta
tering dat de capitulatie die op 4 mei 1945 plaats
vond op de Lüneburger Heide, ook gold voor het 
Duitse leger dat West-Nederland bezet hield. Voor 
het oordeel over Bernhard van Lippe-Biesterfeld 
is tevens van belang dat zijn aanwezigheid op 
5 mei 1945 in Wageningen slechts een aan

1) http://www.nrcboeken.nl/recensie/edelman- 
bedelman-moederskindje

wezigheid was, meer niet. De mythe die hier
over ontstond schiep hij zelf met medewerking 
van zijn omgeving, een mythe waaraan de na
men Wageningen en Bernhard zijn verbonden.

Annejet van der Zijl, Bernhard. Een verborgen ge
schiedenis. (Querido; Amsterdam en Antwerpen 
2010) ISBN 978 90 214 3764 4; 458 blz. ill. lit. in
dex krtn. Bronnen.

Jan van den Burg

OP DE PEN VAN GENERAAL 
FOULKES

Foto: Collectie museum De Casteelse Poort.

Een man uit Ottawa bekeek zeer geleerd 
De capitulatie-pen en zei gechoqueerd: 

“ Het moet toch gezegd:
Deez’ is ’t niet echt.

De ware ligt thuis al geëxposeerd” .
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens etc.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za en zo van 13.00 tot 17.00 uur
November t/m maart: di t/m vr. van 12.00 tot 16.00 uur, za en zo van 13.00 tot 16.00 uur 
Entreekaartje vereist. Op de woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur gratis entree.

BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.

TIJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO'S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

DE BOEKENKRAAM
De Historische Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Deze zijn 
verkrijgbaar bij Kees Gast, Hof van St. Pieter38. 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
- Stadswandelingen
- Wandelingen 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, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.

WAGENINGEN IN BEELD OP INTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen) 
www.casteelsepoort.nl

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal: €18 per kalenderjaar.
Bankrekeningnummer: 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-insteliing.

BESTUUR
G.W. de Nijs voorzitter

D. van Vliet secretaris

P.H. van de Peppel penningmeester

H.P. Lagerwerf lid

O. Haze lid

C.D. Gast lid

W.J.P. Steenbergen lid

Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592, e-mail: oudwageningen@gwdenijs.nl
Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen
tel: 0317 423515, e-mail: dijakawivliet@hetnet.nl
Veluviaweg 15, 6706 AJ Wageningen
tel: 0317 421756, e-mail: depeppels@hetnet.ni
Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel: 0317 413063
Ribeslaan 11, 6706 CG Wageningen 
tel: 0317 752638
Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom 
tel: 0318 430789
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

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
G.L. Olinga 

J.J.M. Everdij

W.C.W.A. Bomer

L.A.A.J. Eppink

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
W. Ruisch

WEBCOMMISSIE
H.A. Schols

ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf

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

eindredactie Generaal Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
en kopij tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl
lid Thijsselaan 11, 6705 AK Wageningen

tel: 0317 416744, e-mail: jan_everdij@wanadoo.nl 
lid Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen

tel: 0317 420892, e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl 
lid/adviseur Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen

tel: 0317 416145, e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen 
tel: 0317 416675

Bennekomsewseg 182, 6704 AL Wageningen 
tel: 0317 411508, e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

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

contactpersoon zie onder bestuur

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 1A, 6701 DN Wageningen 
tel: 0317 421436, e-mail: info@casteelsepoort.nl 
website: www.casteelsepoort.nl 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT 
Mevr. M. Slebos p/a Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen
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- Een onaangenaam mens op de 
Cortenberg

- De geschiedenis van een familie
- Oorlogservaringen (deel 2)
- Wageningen in beeld

lezing: Wal gebeurde er aan de overkant.
Oorlogshandelingen in de Betuwe in de nadagen van WO II.
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VAN DE REDACTIE
Na jarenlange inzet voor Oud-Wageningen heeft Jan Everdij de redactie verlaten. Jan heeft zijn werk 
met verve gedaan. Onder zijn leiding ontwikkelde zich ons tijdschrift tot wat het nu is. De redactie be
dankt hem voor het vele werk dat hij voor het contactblad van Oud-Wageningen heeft gedaan. Het is nu 
aan ons om door te bouwen op wat Jan de afgelopen jaren heeft neergezet.
De redactie verwelkomt derhalve een nieuw redactielid in de persoon van onze gemeentearchivaris, 
Bob Kernkamp. We zijn blij met zijn aantreden. Wij vertrouwen er op dat zijn ervaring en zijn grote des
kundigheid zullen bijdragen aan de kwaliteit van de toekomstige uitgaven van ons blad.

De redactie

Gewijzigde datum kopij novembernummer!
KOPIJ voor het novembernummer ontvangt de redactie graag voor 8 oktober 2010. In verband met 
de herfstvakantie is dit een week eerder dan de geplande deadline!
Liefst digitaal, maar handgeschreven kopij is ook welkom. De adressen van de redactieleden vindt u 
op de achterzijde van deze uitgave.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

WAT GEBEURDE ER AAN DE OVERKANT? 
Oorlogshandelingen in de Betuwe tussen herfst 1944 en voorjaar 1945.

Nadat in september 1944 de Operatie Market 
Garden niet het verwachte resultaat opleverde en 
de laatste Britse Airbornes uit hun Oosterbeekse 
perimeter werden teruggetrokken, werd de Neder- 
Rijn de grenslijn tussen het nog bezette noorden 
en het door de geallieerden bevrijde deel van de 
Betuwe, in het oosten begrensd door de lijn Driel- 
Elst-Bemmel-Haalderen en in het westen door de 
lijn Dodewaard-Opheusden.
Voor het Duitse opperbevel was de aanwezigheid 
van dit geallieerde bruggenhoofd en, niet te ver
geten, het verlies van de bruggen in Nijmegen, 
redenen om een aantal aanvallen te doen op deze 
geallieerde posities. Daarmee werd het betreffen
de deel van de Betuwe frontgebied en strijdtoneel. 
De sector lag voortdurend onder granaatvuur van
af de Veluwezoom, terwijl de geallieerde artillerie 
zich ook niet onbetuigd liet met tegenvuur. Rond 
onder andere Randwijk en Opheusden werd slag 
geleverd door Engelse en Amerikaanse infanterie 
om de Duitse aanvallen tot staan te brengen. De 
nog aanwezige burgerbevolking zocht aanvanke
lijk een goed heenkomen in iets veiligere dorpen

als Zetten, Andelst, enzovoorts, ’s Nachts werd in 
kelders geslapen.
Evacuaties naar Noord-Brabant en België wer
den later in gang gezet. Begin december bliezen 
de Duitsers de Rijndijk tussen Driel en Elden op, 
waardoor de Betuwe onder water kwam te staan. 
Toen rond de jaarwisseling het waterpeil zakte, 
laaiden de gevechten weer op. Nu met name rond 
Hemmen en Zetten. Begin februari steeg het Rijn- 
pijl weer en liep de streek opnieuw onder water. 
Voorjaar 1945 vonden in de maand april de laatste 
gevechten plaats.
Op 5 mei werd in Wageningen de Duitse capitu
latie beklonken. Toen de bevolking eind mei, be
gin juni in de Betuwe terugkeerde, trof men een 
desolate, verwoeste en soms bijna onherkenbare 
leefomgeving aan.
Op maandag 20 september zullen Ed Janssen uit 
Hemmen en Daan Viergever uit Zetten een pre
sentatie verzorgen over dit stuk Betuwse oorlogs
geschiedenis. Daarbij zal Ed Janssen de beeld- 
presentatie voor zijn rekening nemen en Daan 
Viergever het gesproken woord.

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

Op maandag 20 september 2010, aanvang 19.30 uur.
Door Ed Janssen en Daan Viergever.

Onderwerp: De strijd in de Betuwe in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog

WAT GEBEURDE ER AAN DE OVERKANT?

TOEKOMSTIGE LEZING
Op maandag 15 november 2010 is er een lezing van Luuk Keunen met als onderwerp: ‘Het andere 
Wageningen’, een historisch-geografische verkenning van Brakei, Doider, Leeuwen en De Peppeid.

BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
De Kerkstraat in Zetten, begin 1945.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Afscheid Jan Everdij
Na een ‘loopbaan’ van 12 jaren als lid van de re
dactiecommissie, waarvan de laatste zeven jaren 
als eindredacteur, heeft Jan Everdij besloten er 
een punt achter te zetten. Insiders kennen Jan als 
een zeer bevlogen redacteur, die al die jaren een 
persoonlijk stempel heeft gedrukt op ons vereni
gingsblad. Hij werkte zeer consciëntieus en stel
de het blad zo samen dat de drukker nog slechts 
hoefde te drukken. Helaas kregen de probleem
pjes met zijn gezondheid steeds vaker grip op het 
werk en besloot hij halverwege 2009 de functie 
van eindredacteur over te dragen aan zijn opvol
ger en door te gaan als redacteur.
Toen het bestuur bovendien, in goed overleg met 
de redactiecommissie, besloot per 1 januari 2010 
over te stappen naar een andere drukker, alsmede 
de redactiecommissie het blad een nieuw ‘jasje’ 
gaf, vond Jan dit een goed moment om per 1 mei 
jl. zijn functie als lid van de redactiecommissie 
neer te leggen. Dat besluit werd door het bestuur 
gerespecteerd en aanvaard, doch niet dan nadat 
hem verzekerd was dat het bestuur grote waarde
ring heeft voor zijn getoonde tomeloze inzet ge
durende de onderhavige periode.

Voortgang voorbereiding boek 750
Het bestuur van de stichting “Publicaties Boek 
750” heeft in de afgelopen maanden veel contact 
gehad met de gemeente. Eveneens met uitgevers 
en deskundigen op het terrein van het samenstel
len van een door het bestuur gewenste kwalitatief 
hoogwaardig boek betreffende de stadsgeschie
denis van Wageningen in het kader van 750 jaar 
Wageningen in 2013. Bij het laatste gesprek met 
een externe deskundige was ook de redactiecom
missie vertegenwoordigd. Tevens werd gesproken 
over de vorm van het boek, welke onderwerpen 
het boek dient te behelzen, welke type schrijver bij 
welk onderwerp wenselijk is. Ook de rol van de ex
terne eindredacteur kwam uitvoerig aan de orde. 
Heel belangrijk was het overleg over de hoogte 
van de medefinanciering van het boek. Dit ver
loopt moeizaam. Het gemeentebestuur heeft te 
kampen met bezuinigingen. Een cruciaal punt 
voor het bestuur is de financiële aansprakelijk
heid voor dit project. Aan het gemeentebestuur is 
het verzoek gericht dat zij zich financieel garant 
stelt voor de kosten van deze uitgave, omdat het 
bestuur van mening is dat de bestuursleden niet 
persoonlijk kunnen en willen garant staan.

De Westberg
Enige maanden geleden heeft het bestuur het 
idee van onze amateurarcheoloog Huig Pieter 
Lagerwerf geopperd om op de Westberg het ver
leden te doen herleven in de vorm van een tien- 
de-eeuwse hoeve, bestaande uit een simpele be
huizing en een hooiberg. Op deze wijze wil onze 
vereniging het oude Frankische Wageningen doen 
herleven dat gelegen was op de Westberg, tussen 
de Westbergweg en de Holleweg.
Na een informatief gesprek van Huig Pieter en de 
voorzitter met burgemeester Van Rumund was 
deze meteen erg enthousiast en bereid te bemid
delen bij het hoogste orgaan van Wageningen 
UR, eigenaar van de bewuste grond. Momenteel 
wordt het verpacht. Verder wordt de plek veelvul
dig bezocht door mensen met een metaaldetec
tor, een ‘misdrijf' in de ogen van een rechtgeaard 
archeoloog. Ook legde het bestuur het idee neer 
bij de Bergcommissie.
Ofschoon gehoopt wordt dat ‘groen licht’ gege
ven zal worden, dienen er nog wel (formele) ob
stakels genomen te worden voordat de hoeve 
gerealiseerd zal zijn, ofschoon het de bedoeling is 
om dat in 2013 gereed te hebben. Het bestuur is 
stellig overtuigd dat, wanneer de hoeve is gereali
seerd, dit een impuls zal geven voor het toerisme 
in Wageningen. Zeker als in de hoeve voorlichting 
gegeven kan worden en met “ Belmonte Arbore
tum” als buur.

Week van de Geschiedenis
Evenals vorig jaar zal de “Week van de geschie
denis” in Wageningen georganiseerd worden door 
het museumbestuur, de bibliotheek en onze ver
eniging. Dit jaar is het thema “Vervoer over water 
in de eerste helft van de 20ste eeuw” . Het vindt 
plaats in de week van 16 tot 24 oktober 2010. 
Bijzonderheden zijn nog niet te vermelden, doch 
u wordt geadviseerd die periode nu reeds in uw 
agenda te vermelden. Laat het weer zo’n succes 
worden als de vorige keer.
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LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden
Dhr H.L. van Aller
Dhr H.J. Heinen
Dhr W. Hendriks
Dhr P.M. Kernkamp
Dhr P. Miedema
Mw L.F. van de Peppel-Greeve
Dhr J. Reitsma
Mw T.G. Voorhaar-den Hartog

Overleden:
Mw E. Beemster-Jordens 
Mw Z.A. Hoeksema-Tonkens 
Mw T. van Vugt-Koerts 
Mw L. Wolgen-Salomons

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (39)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 39 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid 
van ons Wagenings geheugen’.

Perceel Lucener in Duijsbogaart
Wageningen 11-9-1781. Jan van Veldhuijsen vol- 
magtiger van Dirk Timmer woonagtig te Amster
dam (volmacht 3 april 1781) en van Dirk Timmer 
wdr Petronella Buijtenweg en desselfs kinderen 
van Willem Timmer en Anna Henrica Graatsma 
Ehl. (volm. Ambt van Ede 10 september 1781) ver
kopen aan Willem Cool en Jantje Janssen Veen- 
brink Ehl. een weijde aan de Rijn Steeg, en een 
stuk land den Lucener genaamd, aan de Bornse 
Steeg bijde in sijne bekende bepalinge onder de- 
ser Stads Jurisdictie gelegen.
Het geheel behoorde toe aan het Erf en Goed, 
Duijsbogaart genaamd in den Ambte van Ede, 
Kerspel Bennecum, gelegen en bij Rijk Brandt- 
sen Meijerswijk wordende gebruikt. Verkocht voor 
8251 gulden. De Duijsbogaart in Bennekom zal 
een boomgaard geweest zijn van een persoon 
Duijs. Ik weet niet waar deze boomgaard en het 
perceel Lucener lagen. Wat betekent Lucener? 
Bron:
Oud-Recht. A rch ie f inv. nr. 198 Afschriften van tran.

Huis te Lakemond
Op 26 mei 1797 verkopen Hendrik Jan van Elten 
en Adriana Anna van Groenendaal Egtel: aan Jan 
Verwaijen en Cornelia van Heumen Egtel[ieden]: 
voor 23000 gulden een Bouwing (= boerderij) ge
naamd het Huis te Lakemond in de Buurtschap 
Lakemond onder het schependom der Stad Wa
geningen. Het geheel bestaat uit een Heeren Huis 
en tagentig (= 80) mergen Bouw en Weijland be
nevens een arbeiders woninge, staande in den El- 
senkamp. De begrenzingen zijn noord: de Bandijk, 
oost: Land van den Heer van Lijnden, zuid: van 
Beijnum aan de Wetering, west: Thomas van de 
Pol aan de Weg. Misschien weten anderen waar 
het Huis te Lakemond stond.
Bron:
Oud-recht. A rch ie f inv. n r 200 folio 100.
Afschriften van transporten 1795-1802.
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De Heerlijkheid Wolfswaard
Aan Den Heere Gouverneur der Provintie Gelder
land.
Wageningen den 31e January 1813 
Ter voldoening aan UHoog Gestr. Circulaire Aan
schrijving van den 20e dezer nr 384/17 —  heb ik 
bij dezer d'Eer te berigten, dat binnen deze Ge
meente, Gelegen is Een Gedeelte van de Heerlijk
heid Wolfswaard genaamt, groot -2 1 8  Morgen en 
156 Roeden waar van 50 Morgen en 2 Roeden on
der Wageningen en 168 Morgen en 154 Roeden 
aan de overzijde van de Rivier den Rijn gelegen is. 
En, dat van die Heerlijkheid Eygenaar is den Heer 
van Pabst van Bingerden.
Meerdere, of andere Heerlykheden, worden in
deze Gemeente niet gevonden.
w.g. De Burgemeester van Wageningen G. Wes-
sels.

Het aloude gebied de Wolfswaard moet door ver
legging van de Rijnbedding in tweeën gesplitst 
zijn. Beide delen behielden hun naam. Het huis 
Wolfswaard stond aan de rechteroever. In 1832 
bezat Johan Maurits Baron van Pabst van Bin
gerden aldaar huis en erf (E131, 2800 m2), tuin 
(E132, 3600 m2), bouwland (E133, 5950m2), wei
land (E129, 134-137, 67470m2) en zand (E130, 
4020m2). In totaal zo’n 8,31 ha, waarvan het 
meeste weiland. Het perceel zand lag aan de oe
ver van de Rijn.
Wanneer deze verlegging van de Rijnbedding 
heeft plaats gevonden, valt misschien nog te
rug te vinden in archiefstukken betreffende de 
Wolfswaard, die mogelijk in het Gelders Archief 
te Arnhem te vinden zijn. De naam gaat terug op 
een persoon met de naam Wolf, net als de Ma- 
neswaard op een vroegere eigenaar (Gerrit, dacht 
ik) van Manen. De Veerdam van Wageningen naar 
de Wolfswaard heet naar de vroegere eigenaar 
Pabstsendam. Het zuidelijke gedeelte van de 
Wolfswaard lag vroeger in de gemeente Randwijk 
en nu in de gemeente Over-Betuwe 
Door deze verlegging van de bedding kwam de 
rivierkoopmansstad Wageningen (te) ver van de 
Rijn te liggen. Door het graven en openhouden 
van ‘het Kanaaltje’ is Wageningen de grootste 
binnenlandse haven aan de Rijn. Tijdens hun le
ven zijn de kippen, ganzen en eenden op de Velu- 
we dankbaar voor het voer dat in de haven wordt 
overgeslagen.
Bron:
Oud-archief inv. nr. 1262. M inuten van verzonden brie
ven -  1815.

J[oh]an Zweeren en Ghijsbrecht 
Stevensz binnen Wageningen
28 maart 1591 Procuratie Jff. Johan na van Len- 
nep, residerende te Leyden op Jan Zweeren te 
Wageningen in rechtszaak tegen Ghijsbrecht Ste
vensz binnen Wageningen.

J ff betekent Joffer. In één van de Van Lennep-ge- 
nealogiën zal zij wel te vinden zijn. Zoeken in ‘Wie 
woonden waar - ‘ op Zweeren/Sweeren levert de 
naam Johan Sweeren op, die in 1590 op nr. 348 
woonde. Dit is de plek waar recent nieuwbouw 
aan het Salverdaplein is gepleegd. In 1588 trad hij 
op als momber (dat is een voogd). Zoeken op de 
naam Ghijsbrecht Stevenz is niet zo gemakkelijk. 
Beide namen Ghijsbrecht en Stevensz kunnen op 
meerdere wijzen gespeld worden.
Bron:
Gemeentearchief Leiden, notarieel arch ie f inv. n r 56 (no
taris van Oudevliet 1591 f. 65.
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OORLOGSERVARINGEN, deel 2
L.D. Broekema f

In deel twee van Oorlogservaringen beschrijft L.D. Broekema de oorlogshandelingen tijdens de 
laatste dag van de Slag om de Grebbeberg. Tegen het einde van de middag van 13 mei 1940 slaan 
de Duitsers een definitieve bres in de verdedigingslinies. Een min of meer chaotische aftocht 
volgt. Met zijn regiment vertrekt hij naar de Vesting Holland voor een tweede confrontatie met de 
Duitsers. Uit zijn verhaal wordt duidelijk hoe de paniek toesloeg bij het Nederlandse leger. Een 
tweede veldslag bleef daar echter uit. Twee dagen later, op 15 mei 1940, capituleert Nederland.

Maandag 13 mei
03.30 uur. Ik ga weer naar mijn waarnemings
post. Het schemert en ik vraag mij af of ik waak of 
droom. Alles is even mooi in het morgenrood en 
de lichte dauw. Het bos waar ik door loop is an
ders een toeristenoord. Hier en daar liggen stuk
ken jong groen op de grond en zijn enkele bomen 
kapot geslagen, elders is alles ongerept. Het is 
oorlog en het staat er erg slecht voor, gaat het 
door mijn hoofd. Toch kan ik niet begrijpen dat 
het werkelijkheid is. Dat, zodra het licht wordt, 
de Duitsers mij zo maar kunnen beschieten, vier
honderd meter van mij af. Het is dwaasheid, ze 
mikken mij zo uit de waarnemingspost. Wel heb ik 
een man met een mitrailleur mee gekregen, maar 
twee man in een boom lopen meer in de gaten 
dan één man. Ik besluit dus vast de man in de 
schuilplaats onder de boom te zetten en zelf met 
de mitrailleur naar boven te gaan.

Er is nog niks gebeurd als ik boven kom en mijn 
vervanger meldt dat alles rustig is. Ik begin direct 
groene takken te verzamelen om mijzelf en mijn 
post nog wat te maskeren. De rust is enerverend. 
Dan komen plotseling drie Nederlandse vliegtui
gen tevoorschijn. Het is of alles geëlektriseerd 
wordt. De manschappen juichen en zeggen dat 
ze de Duitsers nu eens echt van katoen zullen ge
ven. Overal duiken soldaten op. De aanval begint. 
In het licht, dat nu sterker wordt, onderscheid ik 
bij Kruiponder, drie kilometer voor mij, duidelijk 
troepen.

De verdwenen boerderij Kruiponder lag nog net 
op Wagenings grondgebied, daar waar het Nieu
we Kanaal uitmondt in de Grift, (redactie).

Dit moeten Duitsers zijn want zij dekken zich van 
mij af, achter de dijk van de Grebbe. Nu zie ik ook

Afb. 1:
De verdwenen boerderij 
Kruiponder aan de Grift, 
ook wel de Grebbe  
genoemd.
(Bron: Collectie H. V. Oud- 
Wageningen).

83



Hollandse soldaten van de linkervleugel komen. 
In kleine groepjes sluipen ze nader. Met twaalf 
houwitsers tegelijk laat ik een vuurzee neerdalen 
over de Duitse troepen. De hele oostelijke Greb- 
bedijk neem ik onder vuur. Vlak voor mij, op on
geveer een halve kilometer, zie ik kleine groepjes 
terugtrekken en neergeschoten worden door de 
opdringende Hollanders.

Bij Kruiponder zie ik in een heistelling van de be
tonbouw, die daar op 9 mei nog in volle gang was, 
een tegenstander, een waarnemer. Onze man
schappen schieten geweldig. Na twee schoten 
van één vuurmond is de waarnemer verdwenen. 
Nu komt echter het vijandelijk artillerievuur in ac
tie. Een granatenregen daalt neer op onze artille
riestellingen en vooral ook op mijn waarnemings
post. Tweemaal moet ik mijn telefoonlijn vanuit de 
boom naar de kabel onder de grond herstellen 
omdat hij stuk geschoten wordt. Hout, grond, tak
ken, bladeren, splinters, alles suist om mij heen. In 
mijn nieuwe post begin ik te steigeren als bij een 
aardbeving. De regimentscommandant geeft mij 
de raad maar tijdelijk in een schuilplaats te krui
pen. Ik doe het niet want ik kan juist nu zien waar 
de vijandelijke artillerie staat. Ze is dichterbij ge
komen. Ik werk een tegenvuur uit, maar moet nog 
wachten omdat de bediening in de schuilplaatsen 
zit. Ik word naar de derde batterij geroepen omdat 
daar gewonden zijn. Dit is vlak bij mij, zo’n hon
derd meter. Ik ga uit de boom en vind bij de bat
terij twee gewonden, die wegens munitietransport 
niet achter de dekking hebben gelegen. Achter de 
dekking is het veilig.
De eerste gewonde die ik zie heeft een scherf in 
de dij. De slagader hangt uit de wond naar buiten 
en spuit. Ze is gemakkelijk af te binden, maar de 
jongen heeft groot bloedverlies en is erg bleek. De 
tweede heeft een scherf in het onderbeen. Door 
een groot gat in de laars kijk ik in een diepe wond 
waar onderin botsplinters liggen. Hij bloedt wei
nig en heeft niet veel pijn. Nu arriveren de hospi
taalsoldaten en halen de gewonden weg, nadat 
ik met hun hulp een noodverbandje heb gelegd. 
Als ik op de waarnemingspost terug ben, kan de 
batterij weer vuren. Niet dat de vijand is opge
houden, maar de manschappen raken gewend 
en blijven achter de dekking op hun post bij de 
vuurmond. Ik schiet nu met alle batterijen op de 
punten waar ik de vijand heb zien schieten. Dit 
lukt schitterend en het schieten aan de overkant 
houdt op.

08.30 uur. Ik zie de Nederlandse soldaten tegen 
de westelijke dijk van de Grebbe. Ik geef nu een 
vuur, zo’n 400 tot 800 meter voor hun. Ik kan zien 
dat zij achter dit vuur oprukken. Nu duidt een stof
wolk aan de Molenweg achter Wageningen de 
komst van Duitse troepen aan.

Met de Molenweg wordt het gedeelte van de 
Geertjesweg bedoeld tussen de Zoomweg en het 
hotel Nol in ‘t Bosch. Vroeger voerde deze weg 
naar de molen van Harten, (redactie)

Het is nog buiten mijn schootsbereik, maar ik stel 
vast gereed op het uiterste punt (8,5 kilometer), 
een plek die ik goed ken, juist aan de rand van het 
bos en die wel eens tot verzamelpunt gekozen zou 
kunnen worden voor een aanval. Inderdaad houdt 
de stofwolk daar als het ware halt en ik besluit nog 
even te wachten. Juist als ik vuren heb gezegd en 
twaalf houwitser projectielen onderweg zijn, slaat 
een geweldig projectiel vlak bij mij in. Door de 
slag word ik bijna uit de boom geslingerd en kan 
ik mijn eigen vuur niet waarnemen. Als ons vuur 
voorbij is zie ik grote donkere auto’s uit het bos 
de Molenweg afrijden. Ik leg het vuur dichterbij 
en zie het vuur midden in de autocolonne vallen. 
Deze verspreidt zich ten dele en gaat nu door de 
velden en over de Molenweg, de Diedenweg en 
de Dolderstraat verder. Tussen de huizen aan de 
Dolderstraat komen de auto’s weer samen. Op
nieuw lukt het een aantal projectielen in de co
lonne te plaatsen. Een deel blijft stil liggen, een 
deel gaat verder, steekt de Grintweg over en duikt 
de weg naar Pomona in. Onderweg krijgt de co
lonne steeds opnieuw enige lagen houwitservuur 
te slikken en verkleint daardoor steeds meer. Na 
zes lagen is er niets meer van over.

Ondertussen vuurt vijandelijke artillerie voortdu
rend vanaf de achterzijde van de Wageningse 
Berg op onze stelling.
Steeds weer stuif ik onder het zand dat tot bo
ven in de boom opspuit. Een scherf gaat door de 
mouw van mijn jas en neemt mijn horloge van de 
pols mee, zonder dat ik zelf ook maar één kras 
krijg. Ik krijg een gevoel van onkwetsbaarheid 
over mij. Het lukt onder directe waarneming een 
colonne die de Veerstraat afkomt (zichtbaar aan 
het stof) op genoemde straat en het kruispunt 
Veerstraat-Straatweg-Grintweg, bij hotel De We
reld en de r.k. kerk te beschieten.
Ook bij dit vuur is mij later, evenals bij het nagaan 
van alle vuren, gebleken dat de manschappen
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Afb. 2: De geraakte Duitse colonne op de Dolderstraat. 
(Bron: Collectie H.V. Oud-Wageningen).

bijzonder goed werkten. Bovengemeld vuur werd 
gegeven terwijl de eigen batterijen voortdurend 
werden beschoten. Toch werkten de manschap
pen zo zuiver, dat het vuur precies op de plaats 
viel. De nauwkeurigheid overtrof verre de bere
kende trefkans der schootstabellen. Het lukte 
mij na de oorlog in Wageningen de ligging van 
alle projectielen afzonderlijk terug te vinden. Ge
middeld één op de duizend projectielen zal niet 
springen. Als merkwaardige bijzonderheid vond ik 
later zo’n niet gesprongen houwitserprojectiel in 
de huiskamer van mijn oma, die daar dwars door 
enige muren en een buffet was gegaan, maar ver
der weinig schade had aangericht.

14.00 uur. Het is nu stiller geworden. De Duitsers 
zijn uit het terrein verdreven. De stellingen zijn 
weer ingenomen en het gevecht staat er ogen
schijnlijk weer net zo voor als in het begin. Mijn 
commandant stuurt mij een vervanger en roept 
mij naar de post onder de grond waar ik met luid 
gejuich word ontvangen. Het schijnt dat men zich 
onder de grond ongeruster over mij heeft ge
maakt dan ik zelf boven in de post. Inderdaad is 
het geluid van schieten en van inslaande projec
tielen hier ook afschuwelijk benauwend. Nauwe

lijks ben ik even binnen en krijg ik wat te eten en 
een verplichte rust of er komt een bericht van de 
linkerbatterij: treffer bij rechter vuurmond, enige 
gewonden. Op mijn motorfiets rijd ik door gaten 
en kuilen dwars door het terrein naar de batte
rij. De wegen zijn immers toch al helemaal kapot. 
Bij het rechter stuk liggen de soldaten Winter en 
Klieverik beiden doodsbleek op de grond. Sol
daat Winter pakt zich met zijn rechterhand aan mij 
vast en roept om redding. Hij vraagt hoe het met 
zijn linkerarm is die onder hem ligt en die hij niet 
meer bewegen kan. Zijn linkerarm is van zijn romp 
afgeschoten en ligt los onder hem. Ik kijk in een 
groot gat, de hele schouder is afgerukt en ik kijk 
zijn borstkas binnen. De long is samengevallen en 
ik zie het pericard liggen, waarop een stuk heipol 
op en neer danst. Winter is bij volle bewustzijn en 
luitenant Kramer, batterijofficier en in het burger
leven dominee, probeert hem te kalmeren bij zijn 
aanvallen van angst, woede en ellende. Soldaat 
J. Klieverik is ernstig gewond aan arm en schou
der en schijnt nog inwendige kneuzingen van een 
matte scherf te hebben. Voor hem is er misschien 
nog redding wanneer hij spoedig gehaald kan 
worden.
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Afb. 3: Duits veldgeschut in de meidagen van 1940 op de Wageningse Berg langs de vroegere Berglaan, nu Boes- 
laan. De op de foto afgebeelde Duitse militairen maakten deel u it van II AR/SS. Op 10 m ei 1940 bevond deze afdeling 
zich nog in Millingen aan de Rijn. Op 11 m ei 1940 arriveerde II AR/SS in Wageningen.
Tot en m et 13 m ei 1940 was d it geschut actie f in de wijk Sahara en bestookte van daaruit de Nederlandse stellingen 
op de Grebbeberg.
De opstelling van d it geschut bevond zich -  in het kader van Broekema ’s verhaal -  op een wel heel curieuze plek, 
namelijk op een steenworp afstand van zijn ouderlijke woning (zie naschrift redactie).
Bron: Uit de Gids voor de architectuur van de Wageningse Berg, gekopieerd door Reinier A. R. Elders.
Foto oorspronkelijk verkregen van de Stichting De Greb te Rhenen.

Dwars door het landgoed Remmerstein rijd ik 
weg om naar de hulpverbandplaats te gaan, die 
aan de Cuneraweg in de richting van Veenendaal 
ligt. Juist als ik door de laan van Remmerstein 
rijd, wordt deze beschoten door vijandelijk artil
lerievuur. Hout, zand en stenen stuiven om me 
heen. Bij het begin van de laan zie ik een hoop 
mensen liggen. Het blijken soldaten te zijn van 
een RA.G. afdeling die ter versterking schijnt te 
zijn gestuurd en die nu voor het vuur achter de 
bomen van de laan zijn gevlucht. Hun auto’s zijn 
verlaten en staan een eindje verderop op de Oude 
Veenendaalseweg. Deze soldaten waren nog niet 
eerder in het vuur geweest en maakten de vuur
doop mee.
Achter een boom ligt een majoor, de comman
dant. Hij schreeuwt me wat toe maar ik kan hem 
niet verstaan vanwege het springen der granaten. 
Ik rijd naar hem toe. Hij vraagt mij waar de jeugd
herberg is. Ik wijs hem dien. Als ik even later op de 
Cuneraweg aankom, blijkt het ondertussen te laat 
te zijn. Voor en achter mij vallen voltreffers op de

weg. Een telefoonpaal verspert de weg doordat 
hij vlak voor mij valt. Achter mij ligt een boom en ik 
moet nu door een sloot terug. Ik ga naar de Koer- 
heuvel waar ook geen verbandplaats is. Hier tref 
ik enkele hospitaalsoldaten aan die ik de plaats 
van de gewonden uitleg. Dan weer snel terug.

Fiiertussen zij opgemerkt dat het mijns inziens 
een grote fout was, dat de hospitaalsoldaten en 
de dragers van de artillerie in de verbandplaat- 
sen zaten in plaats van in de stellingen. Daar
door moest steeds 800 meter over open terrein 
worden gegaan om ze te halen. De telefoon 
was te veel bezet in het drukke strijdgewoel. 
Het duurde meestal minstens een half uur eer 
er hulp bij een gewonde was. Daarbij was de 
extra tocht voor boodschapper en ziekendra
gers over de open wegen gevaarlijk.

De terugtocht naar de batterij gaat weer met en
kele moeilijkheden gepaard. Het dak van een huis 
op de Grebbeberg waar ik langs rijd, wordt getrof
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fen en valt zo'n beetje in stukken om mij heen, 
zodat ik door splinters en glas moet rijden. De 
banden houden het gelukkig en ik kom weer bij 
de stelling aan. Ik verstop de motor in een kuil aan 
de voet van de post en klim vervolgens weer op 
de waarnemingspost. Juist als ik het terrein heb 
doorgekeken en tot de ontdekking kom, dat naar 
het schijnt alle stellingen nog behouden zijn, komt 
het bericht van de divisiecommandant dat de vij
and langs de Rijn (buiten mijn gezichtsveld) schijnt 
te zijn doorgedrongen in Rhenen. Dus achter ons! 
Wij zijn dus bijna ingesloten, alleen de straatweg 
naar Eist is nog vrij. Wij krijgen de opdracht terug 
te trekken.

16.30 uur. Van de kant van de Koerheuvel (rich
ting Rhenen) komen troepen aanrennen, meest 
ongeordende infanteriegroepen, die ons waar
schuwen dat de Duitsers naderen. Ondertussen 
is het grootste deel der manschappen verzameld. 
De vuurmonden worden onbruikbaar gemaakt 
door het meenemen van belangrijke onderdelen. 
Projectielen moeten worden achtergelaten. Het is 
niet te beschrijven welke stemming ons overviel. 
Alles was goed gegaan tot nu toe. De dreigende 
doorbraak van afgelopen nacht was afgeslagen 
en nu moeten we ineens terug omdat elders een 
doorbraak is. Ons bekruipt voortdurend het ge
voel van verraad als we die wilde vluchtende in
fanterie uit het zuiden zien komen. Maar order is 
order, we moeten terugtrekken. Voor mijn ogen zie 
ik nu ook infanterie uit het terrein voor mij terug
trekken. Dit geschiedt ordelijk. Enkele eenheden 
blijven kennelijk ter dekking liggen. In het zuiden 
echter schijnt het minder goed te gaan. Ik hoor 
nu Duits mitrailleurvuur op ongeveer driehonderd 
meter schuin rechtsachter mij. De manschappen 
zijn al vertrokken en ook mijn telefoonverbinding 
is al weg. Ik ben nog alleen achtergebleven en ik 
haal ze wel weer in op mijn motor. Ik wil zien wat 
er komt.

17.00 uur. Ik zie Duitse troepen aan de overkant 
van de spoorlijn vanaf Rhenen (zuidelijk) oprukken 
in de richting van Veenendaal. Hier stuiten ze op 
terugtrekkende troepen. Een afschuwelijke slach
ting volgt. De Hollanders trekken terug en ik zie, 
vierhonderd meter voor mij, een officier met een 
zware mitrailleur in een betonnen rioolbuis krui
pen, die daar lag om als duiker onder de weg van 
Rhenen naar Eist te worden aangebracht. Ik zie 
hoe hij elke Duitser, die zich op de helling der in
gegraven spoorlijn waagt, neerschiet. Naar schat

ting heb ik daar zeker 150 man zien vallen. Onder
aan, wat ik niet kan zien, moet wel een hele berg 
doden en gewonden liggen. Dan gaat de officier 
weg het bos in, zijn munitie is schijnbaar op. Maar 
ondertussen heeft de infanterie zich in veiligheid 
gesteld. Een bataljon heeft zich in de reservestel- 
lingen, links naast mij, genesteld en schiet door
lopend langs de spoorlijn, waarachter nog Duitse 
troepen trachten door te dringen. Plotseling hoor 
ik vlak naast mij, op zo’n honderd meter afstand, 
weer Duits mitrailleurvuur. Kennelijk troepen die 
achter mij zijn doorgedrongen. Ik zie ze nu ook. 
Ze hebben bonte lappen aan hun lijf waarmee ze 
zich dekken in de natuur. Ik wacht nog even tot 
ze honderd meter van mij af zijn. Dan ga ik naar 
beneden naar mijn motor en ga langs kleine bos
paadjes die ik allemaal ken naar Eist. Hier staat 
de troep op de weg verzameld en heeft juist or
der gekregen naar het centrum der paarden, het 
Berghuis bij Amerongen te gaan (zie afb. 4). De 
meesten zijn per fiets en op order van de com
mandant verspreidt alles zich zoveel mogelijk om 
minder kwetsbaar te zijn.
Als bij deze min of meer wanordelijke terugmars 
van circa 1000 man infanterie en 800 man artil
lerie het Duitse luchtwapen een aanval had ge
daan, zou er zeker meer dan de helft gevallen zijn. 
Gelukkig scheen de Duitse luchtmacht juist naar 
haar basis te zijn om nieuwe bommen te halen, er 
verscheen althans niets.

Afb. 4: Het Berghuis b ij Am erongen voor de oorlog. 
(Bron:lnternet. Erfgoed Utrecht. 
http ://w w w . erfgoed-utrecht. nl/).
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De nacht van 13 op 14 mei
Na aankomst in Amerongen, waar nadere orders 
moeten worden afgewacht, spreek ik de man
schappen van de staf toe. Alles is weer bij el
kaar en gelukkig is het bij de enkele gewonden 
gebleven. Ik wijs de mannen op de plicht moed 
te houden. In de vesting Holland zullen we verder 
vechten. Allen juichen mee voor onze Koningin. 
De stemming is nog goed.
Na een rust van anderhalve uur krijg ik order kwar
tier te gaan maken en ik vertrek op de motor. Er 
volgt een vermoeiende nacht van eindeloos zoe
ken in het donker. We krijgen steeds andere or
ders en eindelijk vinden we tegen de morgen onze 
kwartieren in Tuil en ’t Waal, vlakbij fort Honswijk 
tussen Culemborg en Vreeswijk. Weer is het ui
terst moeilijk om tot oriëntering te komen. In Eist, 
waar we eerst waren, was verwarring. Burgers en 
militairen liepen door elkaar, de eerste gedeeltelijk 
vluchtend, deels nog aan hun gewone werk. Ech
ter meer westwaarts, waar ik rondzwerf voor het 
kwartiermaken, is alles net alsof er nooit oorlog is 
geweest. Alles ziet er gewoon en vreedzaam uit. 
Bij de Vesting Holland, zo ook in Tuil en ’t Waal, 
is alles geëvacueerd. Ik maak kwartier in de vroe
ge morgen in een volmaakt verlaten dorp. Dat is 
makkelijk, ook het vee is weg, dus stallen voor de 
paarden bij de vleet.

Dinsdag 14 mei
09.00 uur. De hele afdeling komt aan en neemt 
intrek in de kwartieren. Iedereen is dodelijk ver
moeid, maar gelukkig is alles in orde. De com
mandant vertelt dat het verband (contact) met 
de munitietrein (auto’s) is verloren geraakt. Dat 
is jammer omdat de auto’s veel diensten kunnen 
bewijzen omdat ze leeg zijn, vooral bij eventuele 
verplaatsing
Na wat brood uit de verlaten bakkerij van het dorp 
te hebben gegeten, vertrek ik met kapitein Vergou
we per motor om de munitiecolonne op te sporen. 
We rijden rond door Vreeswijk en Jaarsveld en 
vinden eindelijk de verloren colonne in Jutphaas. 
Onderweg bereikt ons het bericht dat we tegen de 
avond weg moeten uit Tuil en 't Waal omdat daar 
het water van de Waterlinievesting Holland komt. 
We moeten om 21.00 uur in Vreeswijk zijn.

12.30 uur. We keren per motor terug naar Tuil en 
't Waal. Bij het passeren van de sluis bij Vrees
wijk zien we vanuit de richting van Culemborg 
een auto, met op de treeplank een zwaaiende of
ficier. Hij passeert de sluis en nadert ons. Achter

Fort Honswijk ligt aan de noordelijke oever van 
de Lek bij Tuil en 't Waal (gemeente Houten). 
Het fort maakt deel uit van de Nieuwe Holland
se Waterlinie en is aangemerkt als Rijksmonu
ment.

Nog steeds bevinden zich er bunkers, magazij
nen, woningen en een wachtgebouw.
In 1842 werd met de aanleg van het fort begon
nen en in 1848 was het gereed. Het gold als 
een van de sterkste verdedigingswerken van de 
Hollandse Waterlinie.
Tijdens de oorlog maakten de Duitsers gebruik 
van het fort. Na de bevrijding werden er tijde
lijk Duitse krijgsgevangenen in ondergebracht 
en later, tot het einde van 1947, werden in fort 
Honswijk NSB-ers gevangen gehouden.

Bron: Internet.

hem komt een horde auto's en fietsen aanvlie
gen. De man schreeuwt ons in het voorbijgaan 
toe: “Vluchten, pantserwagens komen.” Het lukt 
mij niet de auto aan te houden. Daar gaat alles te 
vlug voor. Maar ditmaal weet ik toch zeker dat ik 
met verraad te doen heb. Kapitein Vergouwe en 
ik leggen de motor dwars op de weg en houden 
het gevolg van de vluchtende auto, bestaande uit 
fietsen en vrachtauto's enzovoort aan. Met schrik 
ontdekken wij onze eigen manschappen ook on
der de vluchtenden. Ik gelast de eerste auto mid
den op de sluis dwars te gaan staan. Alle mannen 
schreeuwen me toe dat er pantserauto's aanko
men. Ik schreeuw nog harder terug dat ze hun 
mond moeten houden, terwijl ik de marechaussee 
die op de sluis de wacht houdt, aanroep om hulp. 
Wij leggen nu de manschappen uit, dat als er 
werkelijk pantserauto's aankomen, wij deze zullen 
aanvallen, al was het met de blanke vuist, maar 
dat we in geen geval op de vlucht zullen gaan. Bij 
onderzoek blijkt niemand iets van pantserauto's 
te hebben gezien. Allen zien de dommigheid in en
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kijken de dijk af achter zich, waar niets aankomt. 
Ondertussen waarschuwt de marechaussee 
Vreeswijk, waar weldra de infanterieofficier die de 
vlucht geënsceneerd had, is opgepakt.
Ik spreek met mijn manschappen af om naar 
Culemborg te gaan om daar te kijken of er enig 
gevaar dreigt en geef hen voorts de opdracht de 
paarden te zadelen en gereed te zetten voor ver
trek naar Vreeswijk, dit vanwege het wassende 
water. Zelf dring ik per motor door tot ver voorbij 
fort Honswijk. Hier is alles rustig maar in de voor
posten bij de brug wordt reeds gevochten.

O
MUIDEH m

m  ®

CULEMBORG

GORINCHEM

Afbeelding: Overzichtkaart van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Broekema bevond zich m et zijn regim ent vlak 
ten noordwesten van Culemborg.
(Bron: Internet).

14.30 uur. Bij terugkeer in Tuil en ’t Waal blijkt dit 
door onze manschappen te zijn verlaten. Ik vind 
er slechts paarden, tuig en goederen, een grote 
wanorde. Woedend rijd ik naar Vreeswijk. Hier 
vind ik op de brug één onzer officieren, die mij 
vertelt van de infanterie bericht te hebben gekre
gen dat Duitse pantsereenheden vlak bij ons wa
ren doorgedrongen. Hij had toen als oudste aan
wezige (de commandant was naar de orderplaats 
IJsselstein) order gegeven dat ieder op eigen ge
legenheid ten spoedigste naar Vreeswijk moest

gaan, alwaar een tijd en verzamelplaats waren 
afgesproken. Het bleek weer een infanterieofficier 
te zijn geweest die het bericht had gegeven en ik 
twijfelde niet aan verraad. Zelf was ik juist tot in 
de voorste lijn geweest en had alles veilig bevon
den. Ongelukkigerwijs had de oudste officier die 
het bericht had aangenomen order gegeven alle 
paarden los te laten, waardoor deze in de onder
lopende weilanden stonden. Op de afgesproken 
tijd laat ik appèl houden op de verzamelplaats. 
Gelukkig ontbreekt er niemand. De verzameling 
van vierhonderd man vormt echter een enorm 
luchtgevaar. En jawel, direct verschijnt ook een 
bommenwerper. Het lukt echter de mannen ge
dekt door de bermen op te stellen. Ik maak de 
afspraak dat alles weer teruggaat, op de auto’s 
van de inmiddels teruggekeerde munitiecolonne. 
Ik zal echter vooruit gaan om alles te controleren. 
Door niets en door niemand mag een tegenorder 
worden aanvaard. De paarden zullen weer ver
zameld en opgetuigd worden, alle bagage netjes 
gepakt en tegen het donker zullen we in Vreeswijk 
terugkeren als een geordende colonne om te ho
ren waar we verder heen zullen trekken.

18.00 uur. Ik rijd over de Lekdijk terug in de rich
ting van Culemborg. Vlak bij de sluis aangekomen 
hoor ik drie Duitse bommenwerpers en ik zie drie 
bommen vallen. Ze zijn gemikt op de sluis waar 
ik net op sta. Ze vallen achter in het moeras aan 
de westelijke oever van het kanaal. Ik zit onder 
de modder. Op de Lekdijk bij Honswijk wordt van 
de overkant op mij geschoten. Ik hoor de mitrail
leurkogels voor en achter mij fluiten, maar alles 
mist doel.
In het fort heerst rust. Alles is op post, nog geen 
vijand te zien. Hiervandaan zou het alarmbericht 
over de pantserwagens zijn gekomen. Natuurlijk 
weet de fortcommandant van niets. Hij vertelt mij 
dat onze manschappen gerust de paarden in Tuil 
en ’t Waal kunnen ophalen. Om zekerheid te krij
gen rijd ik per motor naar de brug bij Culemborg. 
Daar wordt over en weer geschoten met mitrail
leurs. Wonderlijk is het dat ik met de motor ineens 
in de vechtende infanterielinie kan rijden en als 
een soort toeschouwer even een kijkje kan nemen 
en omdraaien. Ik heb nu eenmaal het gevoel ge
kregen van onkwetsbaarheid. Ik rijd naar Tuil en 
't Waal en vind de mannen op hun post. De paar
den worden weer keurig gepakt, de auto’s nemen 
de bagage over. Het laatste brood van de bak
ker wordt gegeten. Gedekt door de schemering 
vertrekt de colonne gehuld in een vreemde stilte
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over een binnenpad dat al onder water staat naar 
Vreeswijk. Tot mijn verbazing brandt in Vreeswijk 
volop licht. Hier komt onze commandant aan en 
verzamelt de troep. In een korte toespraak vertelt 
hij ons dat de capitulatie heeft plaatsgehad. Wij 
moeten naar Benschop en daar legeren tot nader 
order. Het gevoel dat zich van mij meester maakt 
bij het horen van de capitulatie kan ik niet weerge
ven. Het beste is het te vergelijken met het gevoel 
van een vreselijk overlijdensbericht. De meeste 
officieren en manschappen huilden.
Na lang wachten word ik uitgezonden naar Ben
schop om daar kwartier te maken.

Woensdag 15 mei
00.30 uur. Ik kom in Benschop aan. Met de bur
gemeester, de veldwachter en zes manschappen, 
werk ik tot 03.00 uur in de nacht om de kwartie
ren klaar te maken. Om 03.00 uur is dankzij alle 
medewerking alles klaar. De kwartieren zijn bui
tengewoon mooi. Grote lege stallen, dik met stro 
belegd. Dat zal wel nodig zijn voor de vermoeide 
manschappen. Zelf kan ik van vermoeienis niet 
meer lopen en moet tenslotte steunen op de arm 
van de burgemeester.

11.30 uur. De volgende morgen om 11.30 uur 
moet de troep gereed staan. Bij inspectie blijkt al
les goed te zijn aangekomen. De paarden en ma
terialen zijn in redelijke toestand. De manschap
pen uitgerust. De divisiecommandant komt per 
auto en allen zijn uiterst gespannen om het ver
dere lot te vernemen. Zijn we krijgsgevangenen, 
komen we weer vrij of moeten we naar Duitsland? 
Deze vragen zijn me al duizend keer gesteld ge
durende de inspecties van materiaal en de paar
den. De divisiecommandant spreekt de troep toe 
en roemt de bijzondere verdiensten. De droevige 
afloop zou zeker niet aan ons regiment te wijten 
zijn en hij beschrijft de nauwkeurigheid en doel
treffendheid waarmee onze opdrachten werden 
volvoerd. Daarna spreekt hij mij toe en releveert 
het stand houden in de waarnemingspost terwijl 
deze steeds werd beschoten, het blijven waken 
ook nadat de vervanger buiten gevecht was ge
steld en het blijven waken over de terugtrekkende 
troep. De manschappen juichen en wij voelen 
ons, niettegenstaande de grote ellende der capi
tulatie, nog altijd één en waardige Nederlanders. 
Wij vernemen voorts dat we de materialen moeten 
inleveren en alles op orde moeten brengen.

Demobilisatie
We blijven ruim een week in Benschop. Dan gaan 
we weer naar onze oude plaats Veenendaal terug. 
Van hieruit wordt langzaam gedemobiliseerd. De 
geest blijft tot het einde goed in de troep. Op 26 
mei neem ik afscheld en ga met vele verlofgan
gers terug naar de burgermaatschappij.

Bronnen:
Het internet: De Slag om de Grebbeberg, B. Cor- 
nielje, Gelders Dagblad 20-12-2000 
(Migchelbrink);
Het internet: 11 mei 1940/EnDanDit, brief van ser
geant-majoor B. Blom van 25-7-1946 
(Migchelbrink);
Het internet: Oorlogsgravenstichting, register 
(Migchelbrink);
Het internet: Ontwikkeling Militaire Terreinen 
(Fort Honswijk);
Het internet: Beleef de Waterlinie-Hollandse Wa
terlinie;
Persoonlijk archief luitenant-kolonel b.d. E.H. 
Brongers (lijst gesneuvelde Nederlandse militairen 
in Wageningen);
‘Bouwen en bommen op de Wageningse Berg’ 
(2004), Reinier A.R. Elders.

Met dank aan:
De kinderen van de auteur L.D. Broekema;

Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers, Wijnands- 
rade, voor zijn adviezen.
Hij attendeerde de redactie ondermeer op het ge
geven dat de auteur in zijn verhaal enkele keren 
gewag maakt van verraad.
Brongers merkt daarover op:
"Veel wat onbegrijpelijk scheen werd in die dagen 
vaak met ‘verraad’ verklaard. Onderzoek heeft la
ter uitgewezen dat daar in dit geval geen sprake 
van was. ”

Dick de Wit, Wageningen en Rutger Bol, Stichting 
Kennispunt Mei 1940, Rhenen.

90



NASCHRIFT REDACTIE

Beschoten vanuit eigen achtertuin?
De redactie ontving afbeelding 3 (Duits veldge
schut op de Wageningse Berg) van Reinier A.R. 
Elders. Hij is een groot kenner van de wijk Sahara 
en auteur van het boek Bouwen en Bommen op 
de Wageningse Berg. Volgens Elders kan er geen 
enkele twijfel over bestaan dat dit vijandelijk ge
schut stond opgesteld op een braak liggend ter
rein naast de woning van professor Hudig, het 
huis dat op de achtergrond is te zien. Nu staan 
daar de huidige percelen Boeslaan 17 en 19, maar 
in de oorlog heette deze weg nog de Berglaan. 
Professor Hudig woonde in het laatste huis aan 
de Berglaan, op de hoek met de Englaan. Deze 
liep in de oorlog nog niet door tot aan de Dieden- 
weg, maar hield voor de woning van Hudig op. 
Tegenover de woning van Hudig bevond zich in 
de oorlog de ouderlijke woning van de auteur L.D. 
Broekema, toen Englaan 2. Een deel van de tuin 
van de familie Broekema is rechts op afbeelding 3 
te zien. Op 17 september 1944 werd het Broeke- 
mahuis tijdens het bombardement op de Sahara 
zwaar getroffen. Op dezelfde plek verrees de hui
dige woning, perceel Englaan 14. (Zie schets van 
de Sahara op de volgende bladzijde).
Hieruit blijkt dat de stellingen op de Grebbeberg, 
misschien ook wel die van III-8-R.A., op enig mo
ment moeten zijn beschoten door dit Duitse ge
schut, dat als het ware in de achtertuin van de au
teur stond opgesteld. Hij rept er met geen woord 
over. We zullen waarschijnlijk nooit meer weten of 
hij dit geschut wel of niet heeft ontdekt vanuit zijn 
waarnemingspost.

Winter en Klieverik
Klieverik en Winter overleefden de Slag om de 
Grebbeberg niet. Volgens officiële gegevens 
moeten beiden op 12 mei 1940 bij de Koerheu- 
vel zwaar gewond zijn geraakt. Winter overleed 
volgens die gegevens nog dezelfde dag in de 
hulpverbandplaats te Amerongen. Soldaat P.M.B. 
Winter (4-12-1912) ligt begraven op de erebe
graafplaats te Rhenen (rij 6, graf 8).
Zijn graf vermeldt als overlijdensdatum: 12 mei 
1940.

Soldaat Klieverik werd overgebracht naar het Wil- 
helmina Ziekenhuis te Amsterdam, waar hij op 14 
mei 1940 overleed. Hij ligt begraven op de Nieuwe

Ooster Beqraafplaats te Amsterdam (erevak 66, 
graf 8-2).
De vraag is of de auteur zich hier een dag heeft 
vergist, of dat er iets anders aan de hand kan zijn. 
Het verhaal van Broekema lijkt immers authentiek 
en noopte daarom tot nader onderzoek. Daaruit 
is gebleken dat van meerdere graven op de ere
begraafplaats op de Grebbeberg, de daarop ge
noemde overlijdensdata niet kunnen kloppen.
Een sprekend voorbeeld daarvan is het graf van 
de soldaat G. Migchelbrink. Uit verschillende 
bronnen, o.a. uit de brief van zijn commandant, de 
sergeant-majoor B. Blom, blijkt dat Migchelbrink 
op 11 mei 1940, kort na 18.00 uur, door een pis
toolschot om het leven is gebracht. Dit gebeurde 
nadat Blom zijn stelling in de boomgaard Boom- 
lust, tussen de Nude en de Wageningse Afweg te 
Wageningen, aan de Duitsers had overgegeven. 
Uit officiële gegevens van de Oorlogsgravenstich
ting (OGS) blijkt dat Migchelbrink op 13 mei 1940 
in Rhenen is gesneuveld. Deze verkeerde datum 
staat ook op zijn graf op de erebegraafplaats te 
Rhenen (rij 7-graf 28). Behoudens verkeerde over
lijdensdata zijn er ook fouten gemaakt omtrent 
de plaatsen waar militairen zijn gesneuveld. De 
redactie beschikt, via luitenant-kolonel b.d. E.H. 
Brongers, over een lijst van het aantal binnen de 
gemeente Wageningen gesneuvelde Nederlandse 
militairen. Veel meer dan tot nu toe bekend is. 
Daaruit blijkt namelijk dat er tijdens de Slag om de 
Grebbeberg in totaal 42 Nederlandse militairen, 
allen in de voorpostenlinie binnen onze gemeente, 
gesneuveld zijn. Op deze lijst staat ook soldaat G. 
Migchelbrink.
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. S a  h a  r a .

: ö cw V :

De toen veertienjarige Justa Leendertz tekende deze p la ttegrond van de Sahara, situatie septem ber 1944. 
Bron: Pagina 98 van Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg, Rei n ier A.R. Elders, Wageningen 2004.
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LAGERE SCHOOL 1, Eerste Klas 1909:
Wie zijn zij?

Anton C. Zeven

In mijn collectie foto’s, afkomstig van mijn in Wageningen geboren en opgegroeide moeder Cor- 
nelia G. Zeven-de Haas, bevindt zich een foto van de eerste klas van de Lagere School nummer
1. De hieronder afgebeelde klas is in september 1908 als eerste klas begonnen. Nu zou dat groep 
3 heten.

Klassenfoto uit 1909
Deze school stond vroeger bij de Dijkstraat. De 
foto is genomen door de uit Groningen komende 
photograaf Simon Frank. Klaarblijkelijk reisde hij 
door Nederland om foto’s te maken. Zo was hij 
ook in Wageningen in juni 1909. Hij zal tijdens zijn 
bezoek aan de school wel alle leerlingen van alle 
klassen gefotografeerd hebben. De afgebeelde 
klas is in september 1908 als eerste klas begon
nen. Nu zou dat groep 3 heten.
Mijn moeder, die ook naar School Nr. 1 ging, heeft 
de namen van het onderwijzend personeel, en 
die van haar broer Johan de Haas op de achter
kant geschreven. Links staat meester Hoestra en

rechts juf Koerselman. Tussen hen in 29 kinderen, 
te verdelen in 20 jongens en negen meisjes. De 
jongens op de achterste rij staan op een bank. 
Daarvoor staan de meisjes, daarvoor knielende 
jongens en meisjes en weer daarvoor zittende 
jongens op de grond. Zo kwam iedereen goed 
op de foto. De kinderen zijn zeer gedisciplineerd. 
Niemand trekt een raar gezicht of houdt zijn hand 
achter het hoofd van een ander. Het was natuurlijk 
ook een hele gebeurtenis om in die tijd gefotogra
feerd te worden. Gek doen op een foto was nog 
niet ‘uitgevonden’.
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We mogen aannemen dat de foto op het school
plein van de school is genomen, zodat links nog 
een stukje Dijkstraat of Havenstraat te zien is. In 
vergelijking met het aantal jongens is het aantal 
meisjes klein. Want als er twintig jongens zijn, dan

Vlnr.1. meester Hoestra 2. ? 3. ?

Wie is wie?
Van de 31 afgebeelde personen zijn er dus drie, 
waarvan mij de namen bekend zijn. Indien u één 
of meerdere kinderen herkent, dan vraag ik u om 
de redactie de naam/namen met bijbehorend(e) 
nummer(s) door te geven.
Genlias levert voor Hoestra te Wageningen de 
volgende gegevens: Pieter Hoestra, geboren Gro
ningen 04-04-1861, als zoon van Hendrik Piers 
Hoestra en Anna van Hulst.

Zoekt men in Genlias op Koerselman dan wordt 
men overspoeld met Koerselmans. Echter geen 
van de gevonden personen Koerselman kan met 
Wageningen in verband gebracht worden. Dat 
hoeft ook niet, want als zij niet te Wageningen 
geboren, getrouwd en/of overleden is, dan komt 
zij in Genlias onder Wageningen niet voor. Tevens

mag je verwachten dat er ook circa twintig meis
jes zijn. De ‘ontbrekende’ meisjes gingen klaarblij
kelijk naar een andere school, want naar school 
moest toen iedereen.

4. ? 5?

Hij trouwt als hoofd eener school te Deventer op
20-07-1887 met Frederika Kappelle, geboren ca 
1860, dochter van Derk Willem Kappelle en Ger- 
ritjen Kleinbentink. Pieter Hoestra overleed te Wa
geningen op 30-01-1932 en Frederika Kappelle 
te Wageningen op 08-09-1921. Meer gegevens 
zullen in het gemeentearchief van Wageningen te 
vinden zijn.

kan zij buiten de gemeente gewoond hebben. 
Over haar aanstelling en haar persoon moet in het 
gemeentearchief meer te vinden zijn. Sommige 
kinderen dragen een zogenaamde matrozenpak, 
dat toen jarenlang erg populair was.

. . . . . .  .  k j

'*AÊ>£'
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (39 vervolg)
Anton C. Zeven

Sabandhaar, opperkoopman en licentiemees- 
ter IJ.H.Fr. Vincent
Op Heden den 3 November 1792 compareerde 
voor mij Carel Kuvei, Notaris publicq bij de Edele 
Hooge Regeeringe van Nederlands India geadmit
teerd, buiten de stad Batavia resideerende -  Den 
wel Edelen Achtbaaren Heere IJsbrand Hendrik 
Francois Vincent, opperkoopman, Sabandhaar en 
Licentmeester alhier, woonende naast de wooning 
mijns Notaris, De heer Vincent machtigt Jacob 
van Wijk, Rentmeester, en Dirk van den Hessen- 
bergh, Commies der Stad Wageningen, —.om na
mens hem en zijn zoon en dochters Carel Rutgert, 
Elisabeth Theodora Hendrika en Johanna Ca- 
tharina Vincent de burgereed af te leggen, zodat 
Vincent en zijn kinderen het grootburgerrecht van 
Wageningen kunnen krijgen.
De echtheid van deze machtiging wordt beves
tigd door een aangehechte brief van Mr. Willem 
Arnold Alting, gouverneur-generaale van weegens 
de Generaale Nederlandsche geoctroijeerde oost 
Indische Compagnie. Hij tekent zijn verklaring Ba

tavia den 14e November 1792.
Tot slot wordt alles in Wageningen op 24 (maand 
niet te ontcijferen) 1794 afgerond. Het heeft dus 
meer dan een jaar geduurd, alvorens het verzoek 
van Vincent om met zijn kinderen grootburger te 
worden, ingewilligd werd.
Een sabandhaar treedt op als een bankier-hande- 
laar. Hij is ook opperkoopman en licentiemeester, 
Eerlijk gezegd weet ik niet precies wat deze eer
ste en laatste functies inhouden. Vincent met zijn 
gezin gaat na aankomst in Wageningen in het St. 
Cunerahuis aan de Markt wonen. Dat hij meteen 
ook zijn kinderen grootburger laat worden was 
financieel voordelig. Immers indien dit niet was 
gebeurd en als bijvoorbeeld zijn zoon later ook 
grootburger wilde worden, dan waren daaraan 
opnieuw kosten verbonden.

Bron: Oud-archief inv. nr. 1148, opgenomen in inv. nr. 
1146: Ingekomen borgstellingen en volmachten ten be
hoeve van de aspirant burger Ijsbrand Hendrik François 
Vincent 1792.
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GESCHIEDENIS VAN EEN FAMILIE 
‘EEN ROOS HEEFT ZIJ GELEEFD’

A.G. Steenbergen

Op de Joodse begraafplaats in de Veerstraat staan 231 grafzerken. Dat wil niet zeggen dat er 
evenveel personen begraven liggen. Een enkele steen zal zijn omgevallen en gebroken en moge
lijk door ijverige grasmaaiers opgeruimd (hetgeen niet de bedoeling is!). De armoede speelde ook 
een rol bij het niet-plaatsen van een steen. Soms werd een houten ‘zerk’ geplaatst, waarin een 
tekst gesneden was. Zulke ‘zerken’ worden wel ‘graftafels’ genoemd. De auteur herinnert zich uit 
zijn jeugd een enkele van deze graftafels, die in de loop der jaren echter vergaan zijn.

Verschillende graven zijn voorzien van een omhei
ning, bestaande uit stenen paaltjes met kettingen 
of ijzeren staven, of door een hekwerk. Dit zijn fa
miliegraven. Links van de ingang van de begraaf
plaats bevindt zich zo’n minibegraafplaats (afb. 1).

Afb. 1: Familiegraf Wertheim Foto: Th. Dilissen.

Binnen het hekwerk staan zes grafstenen. Twee 
ervan -  links -  vermelden de namen van leden van 
de familie Van Minden: Elisabeth (Betje), overleden 
Wageningen op 12 maart 1881 en Samuel, overle
den Wageningen op 18 mei 1886. Een derde zerk, 
van Salomon van Minden, overleden Wageningen 
in 1870, links buiten het hekwerk. Waarom?
De Van Mindens waren tante en ooms van Johan- 
nes Eduard Wertheim, wiens graf naast dat van 
Samuel ligt. De staande stenen hebben uitslui
tend Nederlandse teksten. Voor de vier stenen 
van de familie Wertheim liggen zerken met zowel 
Hebreeuwse als Nederlandse teksten.

Johannes Eduard
Zijn graf is het derde van links. Hij werd geboren 
op 30 januari 1843 in Amsterdam als zesde kind 
en tweede zoon van Carel Wertheim, koopman,

en Dina van Minden. Zij was in 1803 in Wage
ningen geboren en was een zuster van genoemde 
Salomon, Elisabeth en Samuel. Van Dina van Min
den moet een portret bestaan. De oudste broer 
van Johannes Eduard was Abraham Carel Wer
theim, aan wie in Amsterdam het Wertheim-park 
herinnert. De Joodse godsdienst was voor de 
Wertheims geen levende religie meer en kon niet 
doorgegeven worden aan de kinderen, hoewel bv. 
Abraham Carel Wertheim trots was te behoren tot 
de Joodse gemeenschap<1).
Johannes Eduard Wertheim trouwde op 10 mei 
1872 in Zwolle met de 22-jarige Hermine Carolina 
Hertzfeld, dochter van L. Hertzfeld en S. Salo- 
monson. Drie kinderen werden uit deze verbinte
nis geboren: Carel Abraham (* 1873); Sara (* 1876) 
en Dina Elisabeth (* 1881). Tot aan zijn overlijden 
in 1887 was J.E. Wertheim werkzaam als hoofd 
van het kassiersbureau van zijn oom S.A. van 
Minden in de Hoogstraat.
Tot 1921 droeg dit kassiersbureau de firmanaam 
S.A. van Minden, daarna werd het de Twentse 
Bank, Hoogstraat 51, tot 1936.
De Wertheims woonden aanvankelijk in een ge
huurd huis in wat toen de Dijkstraat was (nu Nie- 
meijerstraat), in het pas aangelegde Nieuw-Wage- 
ningen en wel aan de zijde van de Grebbedijk. De 
huur bedroeg f. 500 ’s jaars. Hun buurman was 
M.C. Bronsveld, boek- en courantdrukker. In 1879 
stond dit dubbele pand te koop.
In 1881 liet Wertheim een telefonische verbinding 
tussen zijn woning en zijn kantoor in de Hoogs
traat aanleggen. Na 1881 verhuisde het gezin 
voor tijdelijk naar Hoogstraat A 152 en woonde 
boven het kassiersbureau. Mogelijk is toen de 
hierbij geplaatste foto (afb. 2) genomen.
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Afb. 2: Kassiersbureau Van Minden, Hoogstraat A 152 
na 1881, nu slagerij Elings. Origineel: A rch ie f gemeente 
Wageningen.

Het gezin Wertheim staat hierbij vóór het kantoor. 
Van Minden was ongehuwd. Johannes Eduard 
was lid van de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken ,2). De vergaderingen vonden veelal bij hem 
thuis plaats. In 1879 volgde zijn benoeming tot 
directeur-penningmeester van de ‘Naamloze Ven
nootschap De Wageningsche Berg' (Hotels). Op 
18 maart 1886 stierf Samuel Abraham van Min
den, 85 jaar oud, ongehuwd en hoofd van het 
kassiersbureau. In hetzelfde jaar -  1886 -  kocht 
Johannes Eduard de omstreeks 1881 gebouwde 
villa Veluvia aan de Bergstraat (lees: Rijksstraat- 
weg/Generaal Foulkesweg).

Afb. 3: Villa Veluvia, augustus 1921 (Collectie A.G. 
Steenbergen).

Villa Veluvia is het oudste deel van de sociëteit 
Ceres aan de Generaal Foulkesweg. Aannemer P. 
de Leeuw verrichtte enkele kleine verbouwingen. 
Johannes Eduard Wertheim heeft nauwelijks van 
zijn villa Veluvia kunnen genieten. Hij overleed op 
12 april 1887, 43 jaar oud. Hij had een hartkwaal. 
Op zondag 17 april 1887 vond de begrafenis 
plaats op de Joodse begraafplaats in de Veer- 
straat l3). De belangstelling was groot. Sprekers 
waren de heer C. Endt, houthandelaar en vriend 
van Johannes Eduard, zijn broer A.C. Wertheim 
uit Amsterdam en zijn 14-jarige zoon Carel. Ook 
de nog jonge voorganger van de joodse ge
meente, M.A. Cozijn sprak. Op en rond zijn graf 
werden twintig kransen gelegd, ongebruikelijk bij 
orthodoxe Joden! In juli van hetzelfde jaar werd 
een monumentale grafsteen, een ontwerp van J. 
Eleon uit Amsterdam, op het graf geplaatst. P. de 
Leeuw uit Wageningen maakte deze. Het ijzeren 
hek werd vervaardigd door meester-smid C. Viets

De weduwe en haar drie kinderen
Tot circa 1900 woonde de weduwe Hermine C. 
Wertheim-Hertzfeld in villa Veluvia met haar twee 
dochters en zoon Carel, die in 1892 naar Leiden 
ging om daar te studeren aan de universiteit. Er 
waren inwonende dienstboden, kinderjuffrouwen 
en zelfs een tuinman. Maar een jaar eerder, op 2 
februari 1891, overleed dochter en zusje Sara, 15 
jaar oud. Haar overlijden werd aangegeven door 
dr. Lodewijk Vermande. Zij werd begraven naast 
haar vader. Zij kreeg een grafsteen met een opval
lende tekst.
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Afb. 4: Steen voor Sara C. Wertheim.

In het bovenstuk van de steen staan de letters 
SCW, d.w.z. Sara Cornelia Wertheim, daaronder 
het gedichtje:

Een roos heeft zij geleefd 
Zoo lang als rozen leven 

Een morgenstond

Op 22 oktober 1903 (5664) overleed in Utrecht de 
zoon en broer, mr. Carel Abraham, 30 jaar oud. 
Omstreeks 1900 verlieten mevrouw H.C. Wer- 
theim-Hertzfeld en dochter Dina Elisabeth Wage- 
ningen en gingen in Arnhem wonen. Dina trouwde 
aldaar in 1907 met Jacob Karei Spanjaard uit Bor
ne. Dina zou er op 4 december 1946 overlijden.

Afb. 5: Familiefoto Dina Spanjaard-Wertheim, haar m oe
der en haar dochtertje. Reproductie mevr. M. Grunfeld- 
Kahn, februari 2003.

Op een foto uit omstreeks 1912 ziet u Dina E. 
staan achter haar moeder en dochterje Hermina 
Spanjaard (afb. 5). H.C. Wertheim-Hertzfeld over
leed 6 juli 1919 en werd in Wageningen bij haar 
man en kinderen begraven.

Voornaamste bronnen:
1 A.S. Rijxman, AC . Wertheim 1862-1897. Disser

tatie. Amsterdam, 1961. 343 blz., o.a blz. 244.
2- NAW Inv.nr. 2247, 2263. Bevolkingsregister.
3 De navolgende gegevens zijn ontleend aan o.a. 

het Verslag van de begrafenis van Joh. E. Wer
theim, Wageningsche Courant donderdag 21 
april 1887.
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BOUWEN EN BOMMEN OP DE WAGENINGSE BERG
Nog enkele aanvullingen 

Reinier A.R. Elders

Na het verschijnen van Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg' kwamen enkele nieuwe 
gegevens voor den dag, die werden verzameld en gepubliceerd in Aanvullingen bij Bouwen en 
Bommen op de Wageningse Berg'1. Daarna werden nog enkele oude gegevens aangeleverd, die 
de moeite waard zijn om alsnog vermeld te worden, met name de foto’s.
De paginanummers in dit aanvullend artikel verwijzen alle naar de pagina’s in het boek Bouwen 
en Bommen op de Wageningse Berg, dat in september 2004 verscheen.

Door toeval overleefd (afb. 1)
Deze foto toont dat de voortuin wordt geploegd 
van het huis indertijd Zoomweg 11, nu Bosrand- 
weg 7, dat werd opgeleverd aan Dr H.A.A. van der 
Lek, werkzaam bij Tuinbouwplantenteelt.
De foto dateert van 1924. Op de foto zijn verderop 
van links naar rechts de huizen te zien van Erica- 
plein 1, Belmontelaan 8 en Ericaplein 5.
De heer Van der Lek overleefde de Sahara-bom- 
men op 17-09-1944 door één van die ongrijpbare 
toevalligheden die zich die dag voordeden. Dat 
schreef zijn zoon Bram in een brief van 16-10- 
2007. Zelf was hij in die tijd in het bevrijde Zuid- 
Nederland als tolk bij het Britse leger werkzaam. 
Zijn vader wilde per fiets naar een boer voor een 
kannetje melk, en zette zijn fiets even tegen de 
achtergevel van het huis waar het echtpaar Van 
der Lek toen tijdelijk verbleef (het huis van Van der 
Sande Bakhuizen, Belmontelaan 8) omdat hij was

vergeten om het kannetje mee te pakken. Hij ging 
weer naar binnen en op dat moment vielen de 
bommen. Toen hij weer buiten kwam bleek de fiets 
door scherven op meerdere plaatsen beschadigd 
te zijn. In mijn boek wordt dat huis op bladzijde 
128 ook genoemd, de jongens Van Vloten waren 
toen in die tuin. Nadat zij in dat huis voor de bom
men hadden geschuild, renden zij naar hun eigen 
huis terug en vonden zij toen hun zwaar getroffen 
ouders verderop (zie genoemde blz. 128).
Het gezin verbleef in het huis van Van der Sande 
Bakhuizen omdat hun eigen huis door de Duitse 
bezetter was gevorderd.
In Zuid-Nederland was binnen twee dagen aan 
zoon Bram van der Lek bekend wie de slachtof
fers van de Amerikaanse bommen waren in de 
Wageningse Sahara, doordat het Rode Kruis in 
Eindhoven al een lijst van slachtoffers had. Daar 
stond de naam Van der Lek dus niet op.
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Ericaplein (afb. 2)
Het negatief van deze foto bevindt zich in het ge
meentearchief van Wageningen bij de verzame
ling van Rein Hey.

Het is de derde foto van de bomschade van 17 
september 1944 en toont rechts een hoekje van 
het Ericaplein en linksonder de tuinheg van het 
huis Ericaplein 1. De ruïnes zijn de huizen Erica
plein 3 en 5, waar geen slachtoffers vielen doordat 
de bewoners gezamenlijk bij de (toen nog halve) 
Englaan waren gaan kijken waar dat vliegtuigla
waai vandaan kwam (zie fig. 26a op blz. 43). Dat 
was zoals vermeld dus het omgekeerde dan wat 
er bij Hamelakkerlaan 9 (nu 25) gebeurde, waar 
het huis onbeschadigd bleef maar de bewoners 
dodelijk werden getroffen (zie blz.140).

Een verhaal zonder foto
Voor het huis Ericaplein 1 stond kort voordat de 
bommen vielen de dochter des huizes, Nel Min- 
derhoud, te praten met Tim Olivier. Tim liep naar 
zijn huis aan de Berglaan en werd aldaar, toen de 
bommen vielen, dodelijk getroffen, evenals zijn 
moeder (zie blz. 102). Nel Minderhoud liet zich, 
toen de bommen vielen, plat op de grond vallen 
en werd niet verwond, in tegenstelling tot een 
meisje, dat eveneens op het Ericaplein was en 
door een bomscherf in het hoofd werd getroffen 
en overleed: Everdinaten Böhmer, (zie blz. 135). 
Nog weer even later vroegen twee EHBO’ers aan 
Nel Minderhoud om even op te passen op een pa
tiënte die zij op een brancard wegbrachten, zodat 
zij nog even konden teruggaan om te zien of er in 
het huis waar zij deze patiënte gevonden hadden 
soms nog een andere verwonde lag. De patiënte 
klaagde over pijn aan haar voet. Nel Minderhoud 
zag bij het opslaan van de bedekkende deken dat 
de voet van patiënte los naast haar lag. Even later 
bleek deze patiënte te zijn overleden.

Moeder en dochter kwamen beiden om (afb. 3 
en 4)

Berglaan 16 (later Boeslaan 16) wordt in mijn boek 
genoemd op bladzijde 102. De foto’s, die onlangs 
werden verkregen, tonen mevrouw Martha Ma
ria van Diermen-van Leuven, Graauw, 3 augustus 
1887 (links) en haar dochter Emma Martha van 
Diermen (rechts). De dochter, Breskens, 8 decem
ber 1912, overleed in de tuin van Berglaan 16 even 
nadat de bommen waren gevallen op 17 septem- 
ber1944. De moeder overleed in het ziekenhuis te 
Apeldoorn op 3 oktober 1944, eveneens aan de 
gevolgen van de in Wageningen gevallen bom
men. De moeder werd op 28 september 1945 
herbegraven bij haar dochter in Wageningen.

1 Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg. 
Historische Reeks van de Vereniging Oud-Wage- 
ningen, nummer 10, 2004.

* Aanvullingen bij Bouwen en Bommen op de 
Wageningse Berg. Historische Reeks van de Ver
eniging Oud-Wageningen, nummer 10, 2006. Zie 
Oud-Wageningen jrg. 34, nr.4, november 2006, en 
jrg. 35, nr.1, febr. 2007.
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WAGENINGEN IN BEELD
Toon Jansen in gesprek met Louis Canters

Een digitaal monument. Dat kunnen we gerust zeggen over de erfenis van Louis Canters. Wie 
kent hem niet? Hij is nog steeds een vertrouwd persoon in het Wageningse straatbeeld, waarvan 
hij nagenoeg alles met zijn camera vastlegde. Wat beweegt deze man? Toon Jansen ging met 
Canters in gesprek. Het eerste interview in een nieuwe reeks ‘Wageningen in beeld’.

Canters (“Laat die naam Louis maar vervallen 
daar ze me altijd met Canters aanroepen”) ont
vangt mij in zijn studio, waar we, gezeten voor 
een wand video- en geluidapparatuur, tot twee 
maal toe een genoeglijk gesprek hebben. Af en 
toe wordt dit onderbroken doordat hij zijn verhaal 
illustreert middels een stukje video. Zo passeren 
o.a. de revue: koningin Beatrix bij haar bezoek op 
5 mei 1987 aan Wageningen, Bernhard “ in uni
form” , Willem Alexander bij de kranslegging op 5 
mei 2005, maar ook Vera Lynn en mevrouw H.J. 
de Leeuw-Seine, die het geld bijeenbracht voor 
het Herdenkingsraam in de Grote Kerk.

Bruiloften en partijen
Canters kwam in 1948 als zestienjarige jongen 
uit Heerlen naar Wageningen, waar hij onderdak 
vond bij schoenmaker Onderstal in de Veerstraat. 
Later woonde hij o.a. op de Grintweg (nu Bevrij
dingsstraat). Hij ging aan het werk bij de Wage
ningse meubelfabriek en werkte later bij de piano- 
fabriek Rippen in Ede. Aan de technische school 
volgde hij een avondcursus meubelmaken. Daar 
het werk “aan de lopende band” hem niet be
viel, nam hij ontslag en ging werken bij drukkerij 
Vada. Zijn hart lag echter meer bij de activiteiten 
die hij naast het werk ondernam. Zo verzorgde 
hij de geluidsinstallatie op bruiloften en partijen, 
o.a. in de ‘Suikerpot’, het St.Josephgebouw aan 
de Gerdesstraat, en de Negrozaal van de familie 
Westland (achter de bioscoop in de Hoogstraat). 
In diezelfde zalen organiseerde hij ook dansavon
den, “voor iedereen” . Vanaf het altaar werden ka
tholieke Wageningers gemaand hier niet naartoe 
te gaan. Inmiddels zijn beide gebouwen al lang uit 
het Wageningse straatbeeld verdwenen. Ook reed 
hij af en toe met zijn eigen auto met geluidsinstal
latie rond om mededelingen namens het gemeen
tebestuur aan de bevolking bekend te maken.

Het Masker
Via de bruiloften en partijen werd hij winkelier in

feestartikelen. Hem werd gevraagd of hij, behalve 
dat hij voor de muziek zorgde, ook niet wat slin
gers e.d. kon ophangen. Die kocht hij dan, “ met 
10% korting” , bij Van Swaaij, die een winkeltje in 
feestartikelen in de Schoolstraat had. Maar na 
enige tijd besloot hij zelf in deze branche te gaan. 
Hij begon in het huis aan de Herenstraat waarin nu 
het restaurant H’Eerlijk gevestigd is.

Afb. 1: Canters in de deuropening van zijn eerste winkel 
in feestartikelen.
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In 1958 kocht de jonge ondernemer het pand van 
Van Brakel, die “ in potten en pannen deed” , in 
de Vijzelstraat en opende daar Het Masker. Zelf 
ging hij boven de winkel wonen. Bekend bij ie
dere Wageninger verkocht hij hier 40 jaar feest- en 
verkleedartikelen, souvenirs en speelgoed. Bij het 
725-jarig bestaan van Wageningen ( “ Ik was de 
enige die hier aandacht aan besteedde”) tuigde 
hij de winkel op als ‘kasteel’, maar ook bij andere 
gelegenheden werd het pand feestelijk versierd. 
Overigens ging Canters met Carnaval ook zelf 
graag achter een masker schuil. Zo liet hij zich 
een keer als Dracula in een kist de feestzaal in
dragen, en verscheen een andere keer als smurf.

Beta van Sony
Vanaf 1983, dus vanaf het eerste begin van de vi
deo, begon Canters (met de Beta van Sony) film
opnamen te maken. Hij heeft sindsdien de ontwik
keling in video op de voet gevolgd en steeds weer 
nieuwe systemen aangeschaft. Na de Beta, Vhs, 
Super Vhs, DVCAM en nu DV. Zijn eerste betaalde 
opdrachten kreeg hij voor het maken van repor
tages van de door hem al van geluid en slingers 
voorziene bruiloften. Hij had daarvoor nooit gefo
tografeerd, maar het maken van video’s trok hem 
vooral aan doordat het “ levendiger” was. Overi
gens heeft hij vooral de laatste jaren ook veel ge
fotografeerd. “ Ik heb zo’n 130.000 foto’s waarvan 
zeker 100.000 van Wageningen” . Hij laat me zien 
hoe deze foto’s in ‘boeken’ zijn opgeslagen en 
met één klik tevoorschijn kunnen worden gehaald, 
waaronder ook onderstaande foto.

Afb. 2: De door Canters versierde Negrozaal aan de 
Hoogstraat.

Filmisch archief
Vooral bekend werd Canters doordat hij vanaf 
1985 zijn hobby filmen met grote regelmaat in het 
openbaar beoefende door bij elke gebeurtenis of 
plechtigheid met zijn camera present te zijn. “ Ik 
vond het mooi om dat te bewaren” en het idee 
een soort filmisch archief van de Wageningse his
torie aan te leggen stimuleerde hem hiermee door 
te gaan. Hij documenteerde zich hiervoor uitge
breid, waarbij hij o.a. veel steun ondervond van 
de toenmalige gemeentearchivaris Kees Gast. 
Behalve het verslaan van gebeurtenissen in het 
Wageningse hield hij zorgvuldig bij wat er in het 
Wageningse straatbeeld veranderde: niet alleen 
afbraak en nieuwbouw, maar ook verbouwingen. 
Hier gaat hij nog steeds mee door. “Van vrijwel 
alle Wageningse winkels kan ik meerdere, soms 
wel vier of vijf beelden laten zien.” Zo heeft hij de 
voorganger van de huidige Hema zowel met groe
ne, bruine als blauwe luifel ‘op de band staan’.

Lokale omroep
Het bleef overigens niet bij filmen, want Canters 
kreeg ook zijn eigen programma (een uur per 
maand op zondagochtend) op de lokale omroep 
van de Wageningse Omroepstichting (WOS), later 
Meborah TV. Zijn eerste grote reportage was die 
van het defilé en Koninklijk bezoek op 5 mei 1987, 
bij welke gelegenheid het Bevrijdingsraam in de 
Grote Kerk op de Markt onthuld werd. Voor zijn 
reportages, maar bijvoorbeeld ook Een wandeling 
door Wageningen, zocht hij mensen “die het goed 
konden inspreken” . Carine ten Kate, journaliste bij 
de Veluwepost, was jarenlang zijn trouwe, maar 
niet enige ‘medewerker.’ Het commentaar werd 
van tevoren opgeschreven en bekeken en in de 
films werd het gesproken woord afgewisseld met 
stukjes achtergrondmuziek.

Canters stond dus gedurende bijna 25 jaar let
terlijk overal met zijn neus bovenop en naar zijn 
zeggen heeft hij daarbij altijd volledige mede
werking van de betrokken autoriteiten gekregen 
(“Van de gemeente kreeg ik bericht over wat er te 
doen was”). Hij filmde in alle posities, soms van 
bovenop hoge daken en torenflats. Er ontging 
hem weinig. “ Bij de grote brand in de Tarthorst 
was ik op vakantie, maar ik kreeg het materiaal 
van een mevrouw die het gefilmd had” . Groot was 
bij vele Wageningers de teleurstelling toen hij in 
1998 door Dalux, de opvolger van Meborah, aan 
de kant werd gezet: “Ze vonden me niet goed ge
noeg meer; mijn films zouden te lang zijn” . Maar
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zijn kijkers waren het hier kennelijk niet mee eens: 
1752 handtekeningen van aanhangers werden de 
burgemeester overhandigd, maar mochten niet 
baten. “De burgemeester kon daar niets aan doen: 
Wie de vergunning van de Buma heeft, is de baas. 
“Dalux ging overigens enige jaren later roemloos 
ten onder. De gemeente maakte er een eind aan” , 
toen Dalux haar financiële verplichtingen niet na
kwam. Er zijn momenteel twee gegadigden om de 
lokale televisie weer op te starten. “ De gemeente 
wil die bij elkaar brengen, maar dat vlot niet erg.” 
Eén van die twee is Meborah die hem al gevraagd 
heeft om zijn medewerking....

Steeds minder te doen in Wageningen
Als intens betrokkene bij zoveel jaren Wageningse 
geschiedenis vindt Canters dat er “steeds minder 
te doen is in Wageningen” en dus voor hem wei
nig om filmisch verslag van te doen. 5 Mei was 
een heel gebeuren, maar zonder kranslegging en 
defilé, althans niet voor een Koninklijke Hoogheid, 
is het vooral een dag van groot alcoholgebruik ge
worden. De Molenmarkt werd in 1988 opgeluis
terd door liefst vier koninginnen (uit Wageningen, 
Ede, Rhenen en Veenendaal) en er was zelfs een 
optocht door de stad. Er waren optochten met 
Carnaval en Palmpasen. En het is vooralsnog de 
vraag of de viering van 750 jaar stad die van 700 
jaar zal evenaren. Canters heeft onlangs een dvd 
van Wageningen 700 jaar uitgebracht die begint 
met Een wandeling door Wageningen. Overigens, 
dat de oorspronkelijk door J.Vierbergen gemaakte 
film van ‘Wageningen 700 jaar’ bewaard is geble
ven, is te danken aan Canters’ archief. Hij had een 
kopie van deze film waarvan het origineel bij de 
brand in het gemeentehuis in 1972 verloren ging!

Onheuse behandeling
Canters heeft zichzelf sinds kort enigszins aan 
de zijlijn geplaatst. Na een zijns inziens onheuse 
behandeling door de gemeente (i.v.m. de nieuw
bouw in de Schoolstraat) heeft hij een punt ge
zet achter zijn reportages, maar hij geeft toe dat 
de leeftijd daar ook wel een klein beetje een rol in 
speelt (“Ook kleintjes worden ouder!”). Wel houdt 
hij nog steeds de veranderingen in de gebouwde 
omgeving in de peiling (“Vanmorgen was ik nog 
aan de Mansholtlaan om de nieuwbouw van het 
Nederlands Instituut voor Ecologie te fotograferen 
en vanmiddag ga ik terug, want dan staat de zon 
op de voorkant.”) Hij heeft overigens ook al vele 
jaren tijdens vakanties in het buitenland zijn hobby 
beoefend. “ Ik ben bezig met een dvd over Wenen.”

Zijn enorme filmarchief is opgeborgen in kasten 
met elk honderden banden en bandjes. De inhoud 
van elke band is minutieus beschreven en deze 
inhoudsopgaven zijn per jaar in dikke ordners on
dergebracht. De banden zijn op nummer en kleur 
(“ Blauw is Wageningen, rood is buitenland, geel 
privé”) gesorteerd. De laatste tijd gebruikt Canters 
zijn archief vooral voor de productie van dvd’s (“ Ik 
heb hier een computer staan met een capaciteit 
van1500 gigabytes.”). Momenteel is hij bezig met 
een viertal dvd’s met “hoogtepunten uit de laatste 
25 jaar” . Zijn dvd’s zijn te koop bij Primera.

Canters is er “niet echt mee bezig” wat er in de 
toekomst met dit archief zou moeten gebeuren. 
Via een krantenartikel heeft hij indirect wel eens 
een signaal richting gemeente gegeven, maar 
“daar heb ik tot op heden niets van gehoord” . 
Wellicht dat hij een deel van zijn collectie aan het 
museum geeft.
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EEN ONAANGENAAM MENS OP DE CORTENBERG
Johann Anthony van Pabst (1710-1754) en zijn aanwezigheid te Wageningen 

P.M. Kernkamp

In 1738 trouwde de Wageningse Lydia van Lawick' in de kerk van Renkum met de (toen) 
leger-ikapitein Johann Anthony Edler van Pabst." Diens familie behoorde sinds 1712 tot de Pruisi
sche adel; de leden mochten zich “Edler” (mannen) en “Edle” (vrouwen) noemen.'" Met deze man 
haalde Lydia een typische officier naar Wageningen: hij moet een zeer gedecideerde man zijn 
geweest, die geen tegenspraak duldde. Althans die conclusie trek ik na het lezen van de diverse 
Wageningse archiefstukken waarin hij voorkomt. Lees het navolgende verhaal en oordeel zelf.

Een eigenzinnige majoor
Het echtpaar Van Pabst - van Lawick woonde 
vanaf 1740 in een van de herenhuizen die Lub
bert Adolf Torck toen net had laten bouwen aan 
de Achterstraat; het tegenwoordige Heerenstraat 
8. Twee jaar later verhuisden zij naar een van de 
twee grotere, en ook net gereed gekomen, wonin
gen op de hoek van de Achterstraat en de Boter- 
straat, in het pand dat in de twintigste eeuw be
kend was onder de naam “ Huize Torck” . Het was 
een mooi groot huis, maar plaats voor anderen 
dan familieleden was er kennelijk niet, want toen 
in 1747 soldaten moesten worden ingekwartierd 
in Wageningen,"' weigerde majoor Van Pabst om 
twee militairen in zijn huis op te nemen.

Afb. 1: M iniatuurportret van een officier, zeer waar
schijnlijk Johann Anthony van Pabst. Het is slechts 2,2 
cm groot. (Particuliere collectie, reproductie RKD, Den 
Haag).

Het stadsbestuur stuurde daarom de gerichts- 
bode om hem aan te zeggen binnen vier dagen 
voor twee soldaten kwartier aan te wijzen, anders 
zou de magistraat “voorzieningen treffen” . Of Van 
Pabst dat gedaan heeft, is niet bekend. Het voor
val biedt ons wel een eerste blik in de eigenzin
nige wereld van meneer Van Pabst, nota bene zelf 
militair.
Zijn vrouws familie, de Van Lawicks, behoorde al 
bijna driehonderd jaar tot de invloedrijke families 
rond Wageningen en bezat er veel grond en ge
bouwen. In 1749 overleed te Wageningen Lydia’s 
neef Ernst van Lawick tot Hoekelum. Zij erfde 
verschillende stukken land bij de stad, waaron
der de boerderij de Stenen Kamer. Haar moeder 
Anna van den Broek was in 1726 beleend met het 
landgoed Cortenberg, dat aan de andere kant van 
de Wageningse Berg lag, vlak bij Renkum, maar 
dat tot het Wageningse grondgebied behoorde. 
Anna werd op 18 april 1749 in Wageningen be
graven, waarna Lydia in 1751 met de Cortenberg 
werd beleend. Zij mocht zich toen “vrouwe van 
Cortenberg” noemen. Haar waarschijnlijk nogal 
statusbewuste echtgenoot noemde zich vervol
gens ook wel “Van Pabst tot Cortenburg” . Ove
rigens: het huis heette oorspronkelijk Cortenberg, 
naar een deel van de Wageningse Berg waar het 
naast lag. Er was ook een Langenberg. In de acht
tiende eeuw, zo ongeveer in de tijd dat Lydia en 
haar man er woonden, veranderde de naam tot 
Cortenburg.
Vanaf 1749 waren de Van Pabsts dus belangrijke 
grondeigenaren in het Wageningse. Waarschijnlijk 
rond het overlijden van Lydia’s moeder verhuisden 
zij naar huize Cortenberg. Het lijkt erop dat Van 
Pabst zich voornam om de zaken van zijn vrouw, 
en dus van hem, goed te regelen, want al spoedig 
komen we hem in de archieven tegen in verband 
met hun eigendommen rond Wageningen.
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De Dolderbrink
Eind 1750 besloot meneer Van Pabst om de 
schouwsloot aan de noordzijde van hun land bij 
de Stenen Kamer, langs de Dolderbrink, iets ver
derop te leggen, en een brede strook grond aan 
de andere kant te beplanten met eiken, elzen en 
heesters en er een doornenhaag langs te maken. 
De buurtschap Dolder (Dolre), bestond uit een 
aantal gebouwtjes rond een gemeenschappelijke 
open ruimte, brink genaamd. Dolre is, samen met 
Brakel, de oudst vermelde nederzetting op Wa- 
genings grondgebied: in 838 werden “Thulere" 
en “Bracola” door de graaf van Gelre aan de Sint 
Maartenskerk in Utrecht geschonken.

Afb. 2: De Dolderbrink in 1765. B ij de onderste pun t van 
de brink lig t de Stenen Kamer m et boomgaard. (Detail 
Tiendkaart van de Eng, Gelders Archief, 0095-K12).

De Dolderbrink lag ongeveer ter hoogte van de 
huidige kruising van de Churchillweg met de Van 
Uvenweg en de Dolderstraat. Behalve wat klei
nere huisjes en een paar schuren stonden er twee 
grotere boerderijen: de Stenen Kamer (gesloopt in 
1954) aan de zuidkant, en de Muggenberg aan de 
noordwestkant.

Afb. 3 De Stenen Kamer omstreeks 1954. De voorge
vel was opgesierd m et muurankers die het jaartal 1597 
vormden, maar het is n iet onwaarschijnlijk dat h ier al 
veel eerder een gebouw  heeft gestaan. (Fotocollectie 
gemeentearchief Wageningen 760).

Diverse wegen liepen naar en over de Dolderbrink. 
Vanuit het zuiden over de brink naar het noorden 
liep de Buurtsesteeg, die later Grintweg zou heten 
en tegenwoordig Churchillweg. Aan de oostkant 
liep de nog steeds bestaande Dolderstraat, en 
aan de westkant de thans verdwenen Tarthorster- 
weg. Ten westen van de Buurtsesteeg en ten zui
den van de Tarthorsterweg liep een zogenaamde 
“schouwsloot” , die onderdeel was van de afwate
ring van het gebied. Tijdens de luikschouw, de in
spectie van hekken en dergelijke, werd ook deze 
sloot geïn-specteerd; “geschouwd” .

De Dolderbrink was een “gemeente” ; een open
bare ruimte die door alle “geïnteresseerden” wordt 
gebruikt. Onvermogenden mochten “gemeenten” 
gebruiken voor het weiden van beesten. Jaarlijks 
werden uit de Wageningse geërfden buurmees
ters gekozen om bestuur en opzicht te voeren. 
De buurmeesters voerden jaarlijks de luikschouw, 
hetgeen ze te voet langs de schouwsloot deden. 
De omwoners van de Dolderbrink waren niet ge
charmeerd van de eenzijdige actie van Van Pabst. 
Op 27 december 1750 meldden de buurmeesters 
Oth Hendriksen, Gijsbert (van) Nieuwenhuijsen en 
Willem Dirksen Troost zich bij het stadsbestuur. 
Zij berichtten dat zij "met bevreemding hadden 
gesien" wat Van Pabst bij de Dolderbrink had uit
gehaald. Hij had zich grond toegeëigend die niet 
van hem was.
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Van Pabst voor het gerecht gedaagd
Op 6 januari 1751 gingen de burgemeesters met 
de buurmeesters naar de brink om de situatie 
zelf te bekijken. Men besloot om de zaak keurig 
te behandelen en door de stadsrichter te laten 
uitzoeken. Men nam er ruim de tijd voor, gaf Van 
Pabst de gelegenheid om zijn zienswijze toe te 
lichten, maar toch is de zaak uiteindelijk tot een 
ruzie geworden. Het stadsbestuur had het voor 
het zeggen binnen Wagenings grondgebied en 
wilde niet wijken voor de majoor. En de majoor liet 
zich evenmin vertellen wat hij wel en niet mocht...

Op 10 maart 1751 ontving het stadsbestuur een 
brief van majoor Van Pabst. Hij was vanwege zijn 
grond bij de Stenen Kamer voor het gerecht van 
Wageningen gedaagd. Maar, zei hij, die grond is 
“van oude tijden” door de eigenaren van de Ste
nen Kamer uitgegraven, en met de grond werden 
dan de Eijkelhof en een gedeelte van de Grote 
Vergert, land dat vlak in de buurt lag, opgehoogd. 
Volgens Van Pabst bleek uit de leen- en trans- 
portbrieven duidelijk dat het door hem bepote 
land aan de andere kant van de sloot “met sijn 
uijtgestrektheijt" tot zijn bezit behoorde. Hij zei dat 
hij de oude rooilijn had gevolgd en dat de nieuwe 
beplanting “tot ciraet van de wegh" was bedoeld. 
Maar, hij vroeg wel waar hij die rooilijn dan vol
gens het stadsbestuur wél moest zien, dan zou hij 
zich daar voortaan aan houden. De buurmeesters 
reageerden daarop door te zeggen dat de woor
den van Van Pabst “geen de minste reflexie me- 
riteren [overdenking waard zijn], a/s sijnde maer 
bioote dicenten [uitspraken] en segtswoorde die 
in geenen deele beweesen sijn".

Men probeerde de zaak in der minne te schikken, 
en daarom vonden twee bijeenkomsten van de 
stad met Van Pabst plaats. Eén bij hem thuis op 
de Cortenberg (12 dec. 1751) en één op het stad
huis (26 feb. 1752). Daar bleek wel dat geen der 
partijen wilde wijken voor de ander. De aanvan
kelijk meegaande houding van Van Pabst sloeg 
ook om. Zijn aanbod om de rooilijn die de stad 
kon aan-igeven voortaan aan te houden, liet hij 
voor wat het was, want toen een gedeelte van zijn 
nieuwe aanplant langs de Dolderbrink de winter 
van 1751/’52 niet had overleefd, liet hij die vervan
gen, ook al wist hij dat er een zaak tegen hem liep. 
Waaruit de bevolking concludeerde dat Van Pabst 
duidelijk van zins was om op de ingeslagen weg 
voort te gaan. De Wageningse magistraat besloot 
dat de actie van Van Pabst “in een land van ordre

en justitie absolut intollerabel" was. De rechtszaak 
ging dus door en zou op 3 mei 1752 voor de Wa
geningse schepenbank dienen.

“ Dat had je gedacht” , vond Van Pabst. Hij be
sloot dat hij helemaal niets te maken had met die 
mannetjes in de stad en bij de brink. Hij was een 
officier! Op 26 april stuurde hij een brief dat hij 
als militair alleen maar door de Hoge Krijgsraad 
kon worden berecht. Hij verscheen op 3 mei dan 
ook doodleuk niet voor de rechter, en er kwam 
ook niemand anders namens hem. Dat was niet 
slim, want doordat hij verstek liet gaan, werd hij 
volgens het Veluws landrecht automatisch verval
len verklaard van zijn recht tot verder verweer. Dat 
hield in dat hij de zaak zou verliezen.

Toch waren er nog wat juridische haken en ogen 
aan de zaak. Op 16 januari 1753 diende de zaak 
weer. Van Pabst had nu zijn raadsman J. van den 
Born gestuurd, maar die herhaalde alleen dat de 
majoor zich niet met het Wageningse stadsge
recht kon inlaten, noch wenste te strijden met de 
Wageningse rechter met zijn “pretense [aanmati
gende] edogh in der daedt opgeraepte [verzon
nen] vexatoire [ergerlijke] actie” . En dat alleen de 
Hoge Krijgsraad over hem recht kon spreken. En 
dat als de stad met dit gedoe wilde voortvaren, 
dat Van Pabst zich dan zou gaan beklagen bij die 
Hoge Krijgsraad én bij “Haer Coninglijke Hoog- 
heit", dat wil zeggen bij Anna van Hannover, de 
weduwe van stadhouder Willem IV.

Voor de zekerheid vroeg de stad nog maar even 
rechtsadvies aan twee juristen van buiten de stad. 
Die concludeerden dat Van Pabst zonder consent 
van geërfden en geïnteresseerden “niet in staat 
is geweest om iets het allerminste op en aan de 
grond van de gemeente toebehoorende met eenig 
effect te mogen onderneemen” . Ook het Land
recht van Veluwe verbood iets aan gemene grond 
te doen zonder toestemming van de gemene ge- 
erfden. Het landrecht stelde dat wie onrechtmatig 
gemene grond vergroef een boete van 40 pond 
diende te betalen.v De uitspraak moest dus zijn: 
alles terugbrengen in de oude staat, een boete 
van 40 ponden voor het inpikken van de grond 
langs de Dolderbrink, plus een boete van 40 pon
den voor het verleggen van de schouwsloot.
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Afb. 4: Kaart van de omgeving van de Stenen Kamer en de Dolderbrink, gemaakt i.v.m. de rechtszaak tegen Van Pabst. Het noorden lig t onder. Bovenaan de Stenen 
Kamer, onderaan links de Dolderbrink. Aangegeven is welk terrein van Van Pabst was. Daarnaast de schouwsloot. Vervolgens is aangegeven welk deel van de “ge
meente" Van Pabst zich had toegeëigend. - Jacobus Hellewich, ca. 1751. (ORA Wageningen, inv.nr. 95-THA 910).



Veroordeeld
De definitieve uitspraak vond pas op 12 septem
ber 1753 plaats: Van Pabst werd veroordeeld tot 
het op eigen kosten herstellen van de situatie bij 
de Dolderbrink en hem werd gezegd "dierge- 
lijx nooit meer te onderneemen". Daarenboven 
moest hij 40 ponden betalen plus de kosten van 
de procedure. Ik betwijfel echter of er aan de uit
spraak veel gehoor is gegeven. Op 19 november 
1755 werd de weduwe Van Pabst nog acht dagen 
de tijd gegeven om aan de uitspraak te voldoen 
“voorsoverre daeraen nogh niet en is voidaen”.

Andere acties van Van Pabst
Nog afgezien van zijn halsstarrige houding tijdens 
de kwestie van de Dolderbrink, was J.A. van Pabst 
ook bij andere aangelegenheden niet direct een 
voorbeeld van tact en vriendelijkheid. In het oud 
archief vond ik verschillende andere kwesties, die 
deels tegelijk met de zaak Dolderbrink speelden.

Begin maart 1752 was een van de arbeiders van 
burgemeester Van Hogendorp op de [Wagening- 
se] Berg keien aan het rooien, toen hem dat door 
“Van Pabst tot Cortenberg” werd belet. Van Pabst 
had beweerd dat het zijn erf en grond was. De ar
beider zei daar al vaker keien te hebben gerooid, 
denkende dat het stadsgrond was, en niet Cor- 
tenbergse grond.

In juli 1752 had een van de dienstmaagden van 
Van Pabst een zilveren beugeltas gestolen. Daar
op zond Van Pabst “een sijner liverij dragende 
domestiquen” naar de stad om de gerichtsdie
naar te halen. Die moest op de Cortenberg de 
dienstmaagd arresteren en gevankelijk naar het 
stadhuis afvoeren. De bode maakte daartegen 
bezwaar, omdat hij dat nu eenmaal niet mocht 
zonder voorkennis of consent van de magistraat 
of richter. Maar Van Pabst had gezegd: “doe het 
nou maar, je hebt niets te vrezen, ik geef je wel 
een briefje mee dat het van mij moest” . Aldus ge
schiedde, en de vrouw werd in de cel onder het 
raadhuis gezet. Maar de magistraat voelde zich 
door het gedrag van de majoor beledigd. De bur
gemeesters hadden wel oog voor het feit dat deze 
“vergissing” van Van Pabst het gevolg zou kun
nen zijn van onwetendheid (de majoor kwam im
mers van buiten), maar voortaan moest hij wel wat 
voorzichtiger handelen, want als het weer gebeur
de, dan zou dat worden beschouwd als “opsette
lijk om de magistraet en ‘t gericht te bespotten”, in 
welk geval maatregelen zouden worden getroffen

om het aanzien te handhaven. Overigens besloot 
men wel om de dienstmaagd te berechten.

Ondertussen ging Van Pabst duidelijk verder met 
het onderhanden nemen van de erfenis die zijn 
vrouw van haar neef had gekregen. Op 27 de
cember 1752 stuurde hij een rekest aan de stad 
toen hij het kennelijk niet eens was met een be
lastingaanslag. Hij vroeg of de inschrijving van de 
goederen die zijn vrouw van Ernst van Lawick had 
geërfd, in het bijzonder de Stenen Kamer, niet kon 
worden veranderd. Hij had zelf alvast maar een 
voorstelletje gemaakt. De magistraat gaf als ant
woord dat de stad daaraan niets kon doen en dat 
Van Pabst zich moest vervoegen bij de Staten van 
het Kwartier van Veluwe. Maar afgezien daarvan 
moest hij sowieso de verponding betalen zoals 
die nu in de registers stond.

In de eerste helft van 1753 speelde weer een an
dere kwestie. In 1736 had de stad een stukje grond 
bij de [stads timmer-]werf gekocht van Ernst van 
Lawick. Dat was echter nog niet betaald. Om de 
prijs van de grond te bepalen, wezen de stad en 
majoor Van Pabst allebei twee mensen aan die 
de waarde moesten schatten. Voor de stad wa
ren dat Jacob van Wijck en Evert van Ommeren, 
en voor de majoor Anthonie van Loenen en Jan 
van Kreel. Het zal niet verbazen dat de schatters 
van de verkoper (Van Pabst) een hogere waarde 
aan de grond toekenden dan die van de koper (de 
stad). De ene partij gaf 500 gulden op, de andere 
400. Nu was het een vereiste dat schatters hun 
taxatie onder ede verrichtten. Alleen: die van Van 
Pabst wilden dat niet doen. Dat lijkt aan te ge
ven dat de gevraagde 500 gulden wel een beetje 
boven de eigenlijk waarde lag... Maar Van Pabst 
zei dat zo lang de vraagprijs niet was voldaan, hij 
de verponding (belasting) niet zou betalen - dat 
had hij dus kennelijk nog niet gedaan. In mei 1753 
schreef de magistraat hem dat hij kon kiezen: óf 
400 gulden voor de grond, of zijn schatters leg
den de eed af. Daar voegden zij aan toe dat het 
betalen van verponding los stond van deze kwes
tie, en dat wie geen verponding betaalde, beboet 
werd. Hoe ze eruit zijn gekomen, weet ik niet, 
maar uiteindelijk betaalde de stad 168 gulden en 
13 stuivers voor het land, plus 50 gulden voor de 
belasting van 1736 t/m 1751.

In 1753 en ‘54 stuurde Van Pabst ook nog eens 
enkele van zijn pachters weg: wie de pacht van 
zijn boerderij niet kon opbrengen, werd zonder
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pardon verwijderd. Dat waren het echtpaar Jan 
Peters en Christina Everts die een boerderij op 
het landgoed Cortenberg bewoonden, en Teunis 
Janssen van Aalten, die de pacht over 1750, ‘51 
en ‘52 nog moest betalen en in 1753 een proces 
aan zijn broek kreeg.

Afb. 5: De Cortenberg, gebouw d door Willem van 
Raesfeld op land dat h ij in 1639 had gekocht. Tussen 
1834 en 1839 is het huis ver- o f herbouwd, maar reeds 
in 1857 gesloopt en vervangen door een aan de andere 
kant van de oprijlaan gelegen nieuw gebouw, Korten- 
burg genoemd (en later ook wel Grunsfoort). Het is dit 
latere huis dat in 1881 door koning Willem III werd ge
kocht en om gedoopt to t Oranje Nassau's Oord. Het is 
na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Het oorspron
kelijke Cortenberg stond ten zuiden van de huidige par
keerplaats.
Tekening door Cornelis Pronk, 1729. (Collectie Gelders 
Archief, GM09582).

Tenslotte had Van Pabst in mei 1754 nog een 
meningsverschil met Wageningen en Nijmegen, 
tezamen eigenaar van het Lexkesveer, over het 
ophogen van de Veerstraat, en de uitgraving van 
de sloot langs de Cortenbergse waarden en de 
Veerstraat. Van Pabst zei dat die kwestie al vele 
jaren sleepte en nu eindelijk eens tot een eind 
moest komen. Er moest een goede waterlossing 
komen, zei hij, of de Veerdam moest weer in de 
staat van tien jaar geleden worden gebracht. Het 
lijkt erop dat de majoor vond dat het allemaal wat 
ambtelijk traag ging, want tijdens een overleg op 
het stadhuis zei hij dat als de heren van Nijme
gen en Wageningen meenden dat het allemaal 
ondoenlijk was, dat hij het ook niet van hen zou 
vergen en dan was “dese conferentie vrugteloos 
affgeloopen”. De getergde landeigenaar verliet 
boos het stadhuis voordat de gesprekken waren

beëindigd. In oktober hadden Nijmegen en Wa
geningen een voorstel dat deels aan de wensen 
tegemoetkwam. Maar daar heeft Johann Anthony 
van Pabst geen plezier meer aan kunnen beleven. 
Die was namelijk op 30 augustus 1754 op Cor
tenberg gestorven. Zijn weduwe overleefde hem 
nog ruim elf jaar, totdat ook zij 30 januari 1766 op 
huize Cortenberg overleed.

Een onaangenaam mens, zou je al met al van 
majoor Van Pabst kunnen zeggen. Aan de an
dere kant moet je hem ook nageven dat hij orde 
op zaken stelde in de bezittingen van zijn vrouw. 
Wie rijk wil blijven, moet op zijn geldkist passen. 
Maar iets meer diplomatie had de majoor niet 
misstaan. Als officier was hij duidelijk gewend 
bevelen te geven en dat die bevelen werden op
gevolgd. In Wageningen stuitte hij daarbij op een 
democra-'tisch ingestelde bevolking en op een 
stadsbestuur dat zich, net als Van Pabst zelf, zeer 
bewust was van eigen eer en aanzien. En waar de 
stad de wet achter zich had, zal Van Pabst soms 
wel tandenknarsend hebben moeten toegeven. In 
het achttiende-eeuwse Gelderland kon zelfs een 
edelman nu eenmaal niet altijd zijn zin krijgen. Ze
ker in Wageningen niet.

Bronnen
Het meeste materiaal voor dit artikel komt uit de 
resoluties van de magistraat (Oud Archief Wage
ningen, inv. nrs. 10-11) en het Oud Rechterlijk Ar
chief (vooral inv. nrs. 25 en 95).

Lydia Françoise van Lawick geboren Den Haag
20 november 1708 als dochter van Johan van La
wick en Anna van den Broek.
" Geboren in Kleef op 30 juni 1710 als zoon van 
Johann Hendrik Edler von Pabst en Anna Louisa 
van Kinschot.

Zie Nederland’s Adelsboek jg. 89, p. 258 e.v.
'v In 1747 waren de Fransen Staats-Vlaanderen 
binnengevallen, hetgeen tot grote onrust in de 
Republiek leidde.
v Een zgn. “herenpond” was fl. 2,50 waard.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers reageren op artikelen en gebeurtenissen

GROETEN UIT WAGENINGEN (2)
(O-W 38-2, blz. 54)
De plaatsaanduiding van hotel De Valk is niet hele
maal correct. De Valk stond namelijk precies voor 
het gebouw van Erfelijkheidsleer. Je kunt dat op 
de foto goed zien wanneer je let op het huis dat 
rechts daarvan staat (het staat er nog). De voor
gevels stonden op dezelfde rooilijn. Op de plaats 
waar in het artikel De Valk was gesitueerd stond 
destijds een rij huisjes haaks op de voormalige 
Rijksstraatweg. In één van die huisjes woonde de 
amanuensis van Geodesie. Overigens een leuke 
serie artikelen, Groeten uit Wageningen.

Dick de Wit

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (38)
(O-W 38-2, blz. 62)
Anton C. Zeven vroeg zich af wat een toerick ge
weest kan zijn (Gevangenen in de Toerick).
Als je toerick leest als Turk heb je meteen de op
lossing. Turkije was nogal expansief in die tijd 
in Oost-Europa, dus West-Europeanen trokken 
graag tegen hen ten strijde, al was het maar om
dat het ‘heidenen’ waren. En wie niet ten strijde 
trok, maar bij voorbeeld met koopwaren in het 
oosten kwam, liep natuurlijk ook een goede kans 
door ‘de Turk’ gevangen te worden.

P.M. Kernkamp

VARIA-INFO (D. REGELING)
(O-W 38-2, blz. 69)
Ik heb de oproep van de redactie van Oud-Wage- 
ningen betreffende Derk Regeling en de disser
tatie waarop hij in 1933 aan de Universiteit van 
Amsterdam is gepromoveerd met belangstelling 
en enige verbazing gelezen.
Kennelijk hebben wij hier een geval waarin lezers 
met verschillende achtergrond tot totaal verschil
lende conclusies komen. Het lijkt erop dat u zich 
nu nog boos maakt over een visie op Wageningen 
die 80 jaar geleden werd geschreven. ‘Dit sloeg bij 
veel Wageningers in als een bom. En dat is nog 
maar zachtjes uitgedrukt.'
Deze vergelijking met een bominslag lijkt mij wat 
overdreven gezien de latere echte bommen op 
Wageningen en mijn eigen ervaring met bommen 
in Rotterdam, Eindhoven en Berlijn.

Ik heb zelf het boek in 1970 toen ik vanuit Amster
dam bij de Landbouwhogeschool kwam (eerst als 
onderbibliothecaris, later bibliothecaris) met veel 
belangstelling gelezen. Het gaf mij als nieuwko
mer brede informatie over Wageningen, die je 
uiteraard niet kritiekloos moest lezen. Daarna 
heb ik het werk - ondanks de beperkingen die 
het zeker heeft - aan tal van nieuwkomers aan
bevolen, vooral ook omdat het gevoeligheden in 
de verhoudingen tussen de geboren en getogen 
Wageningers en de nieuwkomers signaleerde, 
waarvan de sporen ook in de zeventiger jaren nog 
merkbaar waren.

Vergelijking met soortgelijke studies
Uit mijn eigen studiejaren (ik ben in 1955 als so
cioloog afgestudeerd) herinner ik mij, dat er in de 
beginjaren van de sociologie, sociale geografie en 
sociografie enkele min of meer vergelijkbare stu
dies zijn geweest, o.a. van H.J. van Eek over Ede, 
Groenman over Staphorst.
Het over elkaar heenschuren van twee sociale 
culturen was toen een populair onderwerp. Waar
schijnlijk hebben de sociologiedocenten van Wa
geningen Universiteit hier meer zicht op en kun
nen zij u op artikelen of syllabi attenderen.

Meer gegevens over Derk Regeling
Dezer dagen las ik dat in het Album Academi- 
cum van de Universiteit van Amsterdam een da
tabase van alle hoogleraren, waarin nu ook de 
gegevens van alle gepromoveerden uit de peri- 
odel 877-2007 zijn opgenomen. 
(www.albumacademicum.uva.nl)
Ik kreeg hieruit een lijst met de naam Regeling. 
Derk Jan Regeling staat als nr. 10 op deze lijst. 
Opvallend is dat deze familie zoveel gepromo
veerden heeft opgeleverd en dat deze alle gebo
ren of gestorven zijn in de streek boven Arnhem. 
Ik heb even gezocht in de (papieren) telefoongids 
van 2003/4. Het resultaat hiervan was: De naam 
Regeling komt voor in Doesburg (1 x D.J. Regeling 
en 1x H.B.Regeling.) In Drempt 1x D.J.Regeling. 
In Gaanderen 1x H.R.Regeling. Verder nog in 
Brummen 2x, Doetinchem 1x, Velp 1x en Zeve
naar 1x. Niet in Angerlo, Arnhem, Dieren, Rheden, 
Steenderen, Zelhem.
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Zou het zin hebben om enkele van deze naamge
noten telefonisch te vragen of zij nog iets weten 
over hun grootvader, overgrootvader enz.? Uiter
aard wil ik dat graag aan u overlaten.

Gjalt van Wijk

OP EEN ONTDEKKINGSREIS IN WAGENINGEN

We verbazen ons steeds weer over de ontdek
kingsreizigers, die vanuit Europa de zee opvoeren 
en het bestaan van gebieden vaststelden waarvan 
men in Europa nog nooit had gehoord (Amerika) 
of waarvan het tot dan toe vaststond dat men die 
gebieden nooit per schip zou kunnen bereiken 
(Oost-Azië). Die ontdekkingsreizigers deden hun 
werk zonder dat ze beschikten over voldoende en 
bruikbaar kaartmateriaal, hetgeen onze bewonde
ring des te groter maakt.
Wij, verwende mensen van de 21s,e eeuw, beschik
ken over technieken zoals Tom-Tom en Google 
Earth, die ons feilloos leiden naar het gewenste 
adres, zeker als we van de ene woonplaats naar 
de andere moeten rijden. Maar er zijn primitievere 
methoden, zoals het gebruik van een kaart of het 
opzoeken van een adres op Internet. Men zou mij 
het gebruik van een Tom-Tom kunnen aanraden, 
maar omdat de afstanden in Wageningen zo klein 
zijn dat ik steeds de fiets gebruik, vind ik het mee
nemen van een Tom-Tom onder de snelbinders 
wat overdreven.
Ik breng voor de vereniging wel eens exemplaren 
van ‘Oud-Wageningen’ rond. Ik ben geen Wage- 
ninger van geboorte, zodat de ligging van som
mige straten mij niet voor de geest staat. Maar 
wat let... in deze tijd zoek je dat toch op? Ik moest 
onlangs een bezorging doen bij een adres aan de 
Veste. Wel, dan begin je op de eenvoudigste ma
nier, het raadplegen van een stadskaart. Gelukkig 
beschikken we over een recente stadskaart, die 
onlangs in de brievenbus viel. Helaas, de straat
naam Veste ontbreekt.
Maar daarom niet getreurd, want in zo’n geval 
biedt Internet uitkomst. Een gerenommeerd insti
tuut als de ANWB kan in zo'n geval behulpzaam 
zijn. De zoekfunctie leidde me naar een locatie 
op de overgang van de Nieuwstraat naar het Sal- 
verdaplein. Volgens mijn herinnering was daar 
tamelijk recent iets nieuws gebouwd, dus wie 
weet ... Een behulpzame buurtbewoner wist me 
echter mee te delen dat hij nog nooit van Veste 
als gebouwnaam of straatnaam in die buurt had 
gehoord. Wel, zoiets kan gebeuren, dus een an

dere bron geraadpleegd. Die bron. Routeplanner, 
was van mening dat Veste was gelegen aan de 
oostzijde van de Westerhofseweg. Maar ook hier 
overtuigde een vriendelijke buurtbewoner me er
van dat het onwaarschijnlijk was dat in de nabije 
omgeving een gebouw of straat Veste heette. 
Misschien had ik mijn eisen te hoog gesteld, want 
deze beide bronnen waren mogelijk te weinig 
op de hoogte van de plaatselijke, Wageningse 
eigenaardigheden wat betreft straatnamen. Het 
raadplegen van plaatselijke instellingen lag dus 
wel voor de hand. Geen van de websites, die 
beloofden dat ze de plattegrond van Wagenin
gen konden tonen, vermeldde de naam Veste, 
behalve twee, waarvan de een mij verwees naar 
Hoevestein en de ander naar de rij huizen aan de 
zuidwestzijde van de Markt.
Toch heb ik het door mij gezochte adres gevon
den, dank zij medewerking en kennis van ge
meenteambtenaren. Toen ik mij, weliswaar niet 
ten einde raad maar wel met twijfels aan mo
derne informatiesystemen, bij de balie van het 
gemeentehuis vervoegde, kreeg ik dank zij de 
goede communicatie tussen twee ambtenaressen 
van de gemeente binnen een paar seconden de 
gewenste informatie: gaat u naar de bouwplaats 
Rustenburg, daar vindt u wat u zoekt. En zo was 
h e t...

Jan van den Burg
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (39 slot)
Anton C. Zeven

[Water]Pompen in stad en schependom
De Wageningse gebuuren in en buijten de Stad 
Wageningen debet aan Derk Vos, Mr Leijdecker

Op 25 april 1747 worden door Ordre van de 
Magistraat de pompen in de Stad [door Derk 
Vos] gevisiteert. De kosten van zijn inventarisatie 
en van het herstel worden door hem in rekening 
gebracht..
Voor alleen voor visitatie ƒ 2-:-:

vervolgens
de pomp bij de Nijpoort (Nudepoort) 1 (één) Nij 
Slot 1-6-:
de pomp bij Griethuijsen 1 nij Slot en 2 Suijger 
beslagen 3-14-:
de pomp bij van Lochem 1 Nije Suijger en 1 niew 
Slot 2-14-:
de pomp tegen over de reijsende man een niew 
Slot 1-6-:
de pomp bij boekelmans huijs een niew Slot en 
de Suijger beslagen 2-10-: 
de pomp bij de berghpoort aan de pijpen inde 
put en pompen v[er]dient 1- 10-: 
de pompen aande Bennekomse wegh aande 
pijpen en staande stukken gereperjeerdj: voor 

arbeijts Loon 6-:-:
en 1 Suijger beslagen en wagenvragt 

1-14-:) 7-14-:
de 2 pompen inde broekstraat geheel verniewt 
voor arb: Loon van maken 12-:-:

gelevert tot een holten back 5-2-: 
en inden backe 88 lb pomplaat 
2 pompen 1201b 
7 pijpen a 35 245 lb

435 lb a 2 ’A st 50-19-4
en 22 lb best Soldeer a 6V2 st 7-3-:

2 Suijgers en 2 5-10-: 
aan karvragt 2-6-:

[totaal] 83-0-4
daar van weerom ontfangen

de oude pompen en pijpen 480 lb a 17z
st 26-:-:

rest 47-0-4

Somma 69-14-4

[Er onder staat] De voors. Negen & sestigh Gul
dens veertien Stvs: door de Hr C. Crass, Secre
taris der Stadt Wageningen aan mij Onderget: 
Voldaan binnen Wageningen den 19e 8bris 1753.

[En dan volgt de handtekening]
Derck Vos
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VARIA

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
april 2010 t/m augustus 2010

Bibliotheek
- Bots, Hans ed., Bevrijding en wederopbouw. 
Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland 
(Vereniging Gelre, Arnhem en Uitgeverij Vantilt, 
Nijmegen 2010) 112 biz. ill. lit. ISBN 978 94 6004 
052 8 [GEL_044] (geschenk)
- Hagen, Louis E., Ik vocht om Arnhem. Dagboek 
van een zweefvliegtuigpiloot (De Koepel; Nijme
gen 1947) 96 biz. ill. [GEL_045] (geschenk A.G. 
Steenbergen)
- Kuiper, Harry, 14 vluchtelingen na de slag om 
Arnhem 1944-1945 (PENN; Leeuwarden 2009) 
232 biz. ill. ISBN 978-90-77948-35-4 [GEL_046] 
(aanschaf)
- Bourgondiën, Maarten van ed., Rampspoed & 
tegenslag als genealogische goudmijn. Jaarboek 
Deel 64 (Centraal Bureau voor Genealogie; Den 
Haag 2010) 238 biz. ill. lit. index ISBN 978-90- 
5802-076-5 [GEN_009] (geschenk)
- Onze Lieve Vrouwe van Renkum. Het herstel 
van een oude devotie (Van Mastricht en Verhoe
ven; Arnhem 1928) 27 biz. ill. [RR_034]
- Beesemer, Karei, Hoe heette ik ook alweer? 
(Kontrast; Oosterbeek 2010) 160 biz. ill. [RR_035] 
(aanschaf)
- Exel, N.J.A. van, Joh. Gerritsen Jr., Ons werk 
aan de Grebbe (Holland; Amsterdam 1940) 104 
blz. [RHE_020] (geschenk van J. Fogteloo)
- Strous, Willem H., Joods Rhenen (1634-1916). 
Verdwenen maar niet vergeten. Historische 
Heuvelrug-Reeks 10 (Historische Vereniging 
Oudheidkamer Rhenen e.o.; Rhenen 2000) 96 
blz. ill. lit. bijlagen (o.a. persoonsgegevens) ISBN 
90-800286-7-3 [RHE_021] (geschenk)
- 1912-VADA-1987 (Wageningen 1987) 76 blz. ill. 
[W_0737] (fotokopie)
- Appeldoorn, Kees, Woudenberg Dranken Wa
geningen. ‘Wij verkopen gezelligheid’, (Wagenin
gen 2009) 47 blz. ill. [W„0738] (geschenk)
- August Falise f .  Mededelingen (oktober 1937) 
No. 1 (Oudheidkamer van Wageningen; Wa
geningen 1937) 3 blz. ill. catalogus [WJ3739] 
(geschenk A.G. Steenbergen)
- Bunt, Aleid van de, Wageningen/Rhenen in

oude ansichten (Europese Bibliotheek; Zaltbom- 
mel 1966) 192 blz. ill. [W_0746]
- Geïllustreerde Gids voor Wageningen en Om
streken (VW; Wageningen (1913)) ongepag. ill 
[W_0747] (geschenk van C. Giessen)
- Heijers, K., Fotoboek met ca. 300 oude foto ’s 
prenten, prentbriefkaarten en tekeningen van 
Wageningen (Van Eck/Oosterink; Ochten z.j.] 136 
blz. ill. [W_0414a; tweede exemplaar]
- Kroon, Maarten, De toverlantaarn (Maarten 
Kroon/De Boekerij bv.; Amsterdam 2010) 255 blz. 
ill. ISBN 978-90-225-5348-0 [W_0741] (aanschaf)
- Jaarverslag 2009. Monumentencommissie Wa
geningen (Wageningen z.j.) 31 blz. ill. [W_0748] 
(geschenk)
- Schaeffer, Hans, Rainer Wahl ed., Jezus in het 
pastoresconvent. Jezusbeelden van Wageningse 
pastores (Wageningen 2010) 78 blz. [W_0742] 
(aanschaf)
- Schriemer, Inge, August Falise (1875-1936) 
veelzijdig Wagenings beeldhouwer. Teksten 
bij de tentoonstelling (Museum De Casteelse 
Poort; Wageningen 2010) 20 blz. ill. lit. [W_0743] 
(geschenk)
- Steenbergen, A.G., Kent u ze nog... de Wage- 
ningers (2e druk; Europese Bibliotheek; Zalt- 
bommel 1974) [156 blz.] ill. [W_0638a; tweede 
exemplaar]

- Verhaal [Het] van Wageningen. Toelichtende 
tekst op de fototentoonstelling over 1940-1945 
op 17-25 oktober 2009 in de bblthk te Wagenin
gen (Wageningen 2009) 5 blz. [W_0740]
- Voskuil, Robert, Liesbeth Missel, W02 lucht
foto ’s toen & nu. Tentoonstelling Bibliotheek 
Wageningen UR 9 april t/m 17 september 
2010 (WUR; Wageningen [2010]) 32 blz. ill. lit. 
[W_0744] (geschenk)
- ‘De Prins zette de golfwekker in beweging’, De 
Spiegel, 19 mei 1956 Nr. 34 [W_0745a] (aan
schaf);
- [P. Tlw] ‘Er kwam een glasblazer op school’, De 
Spiegel, 11 juni 1955 Nr. 37 [W_0745b] (aan
schaf);
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- [P. Tlw] ‘Rampgebied’, De Spiegel, 30 oktober 
1954 Nr. 5 [W_0745c] (aanschaf)

Ton Steenbergen 
Jan van den Burg

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET

De afgelopen tijd is er veel bezoek geweest met 
vragen over foto’s van verschillende panden, 
buurten en straten in Wageningen. De antwoor
den waren zeer bevredigend. Een enkele keer ge
beurt het dat wij zelf moeten zoeken, maar altijd 
is er antwoord op de vragen. Soms moeten we 
iemand doorverwijzen naar het gemeentearchief. 
Er zijn veel foto’s gescand van de bezoekers die 
de foto niet kwijt wilden. Ook is een aantal foto’s 
geschonken, onder andere door:
Mevrouw Voorhaar-den Hartog in Heerde, oude 
ansichten en kopieën van familiefoto's.
Van de hr. Michels een foto van de Kapelstraat. 
Mevrouw van de Peppel-Greeve schoolfoto’s met 
namen.
Via Jan van Orden zijn er diverse foto’s gescand. 
Hans van der Beek leverde diverse scans en 50 
dia’s.
Dhr. Merkx een Cd-rom van de Oranjelaan, foto’s 
en de bijbehorende tekst.
Van Mug Media via Rita van Biesbergen een DVD 
met aangeleverd fotomateriaal van de lezing van 
vier mei 2010.
Dhr. Mobach heeft een DVD geschonken, die 
hij gemaakt heeft over het Rustenburg vanaf de 
Veerweg tot blote Gerrit.
Alle schenkers van deze ansichten, portretten CD 
en DVD worden nogmaals hartelijk bedankt.

Er zijn digitale oude ansichten geleverd voor stu
dieobjecten, o.a. door mevrouw Zwaagstra waar
bij tevens een exemplaar van haar proefschrift 
geschonken zal worden. Evenzo door de heer 
Vernede. Hij leverde een aantal oude plaatjes, 
waarbij hij de huidige situatie in zal verwerken. 
Dus nieuw in oud.
Op verzoek zijn er lezingen gehouden in de ver
zorgingstehuizen Nudehof en Rustenburg, voor 
Welvada, het Buurtplatform Midden in Ons Huis. 
Zo groeit ons bestand gestaag. Het is moeilijk om 
op dinsdagochtend alles in te kunnen voeren in 
de computer, dit vanwege het drukke bezoek en 
de vragen die gesteld worden. Gelukkig dat heel 
veel gedigitaliseerd is, waardoor het zoeken ge
makkelijker wordt. Er wordt bovendien veel thuis 
gewerkt, zoals het scannen van de geschonken 
materialen. Het invoeren in het fotoarchief kan 
maar door één persoon gedaan worden anders 
loopt alles door elkaar. De nummering klopt dan 
niet meer of er wordt dubbel ingevoerd of met een 
ander nummer, waardoor je de controle verliest 
over deze grote bestanden. Wat te denken van 
5400 foto’s, 8800 bibliotheekrecords en 806 per- 
sonenrecords en dan nog met alle tekst erbij. Er is 
veel werk gedaan in de loop der jaren.

Willem Ruisch.

Bibliotheek, documentatiecentrum en foto- en prentenarchief, zijn gevestigd in de Jan J. de 
Goedezaal van het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1A, Wageningen. Openingstijd: 
elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur. De toegang is gratis. Deskundige hulp is aanwe
zig. 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.
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NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
Museumagenda

t/m 16 januari 2011
August Falise -  veelzijdig Wagenings beeldhouwer
De schepper van het beeld De Zaaier en zeer veel andere standbeelden en objecten even aan de 
vergetelheid ontrukt. Een groot aantal werken van Falise staan opgesteld. Tevens wordt ingegaan op 
zijn werkwijze.

17 september 2010 t/m 16 januari 2011 
Vrouwen van nu
De zestigjarige geschiedenis van de afdeling Wageningen van de NBvP, Vrouwen van Nu. De ontwik
keling en de inspiratiebronnen van deze bloeiende Wageningse vereniging.

16 t/m 24 oktober 2010 
Week van de Geschiedenis
Samen met de bibliotheek en Oud-Wageningen organiseert het museum een Wageningse activiteit in 
het kader van deze nationale Week. Het programma verschijnt in de plaatselijke pers.

23 oktober 2010 
Gelderse Open Museumdag
Op deze dag zijn alle musea in de provincie Gelderland gratis toegankelijk. 

permanent
De Vrede van Wageningen 1945
De nieuwe Vredeszaal trekt sinds de opening op 17 april jl. grote aantallen bezoekers. 

permanent
De historie van Wageningen
Deze vaste opstelling is sinds kort helemaal klaar. De laatste, vierde wand, is gewijd aan de sociale 
geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

2 oktober t/m 21 november
Wilma Terlouw (schilderijen) uit Kootwijkerbroek en Julia Borsboom (objecten) uit Barneveld.

Openingstijden: van 1 april tot en met 31 oktober dinsdag tot en met vrijdag 11.00 - 17.00 uur, za
terdag en zondag 13.00 - 17.00 uur; van 1 november tot en met 31 maart dinsdag tot en met vrijdag 
12.00 - 16.00 uur, zaterdag en zondag 13.00 - 16.00 uur. Op aanvraag kan een museumrondleiding 
worden verzorgd
Entree €  3,00, kinderen €  1,50 (met gebruikelijke kortingen). Woensdag vanaf 14 uur gratis.
Voor meer informatie zie de website casteelsepoort.nl.

Kunstagenda
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MUSEUM KRIJGT LUISTERKEI
Wageningen opgenomen in Liberation Route

In het najaar zal er op de stoep voor ons museum 
een forse veldsteen worden geplaatst: een zoge
noemde ‘luisterkei’ . Een infopaneel op deze steen 
gaat belangstellenden de gelegenheid bieden om 
op deze plek te beluisteren wat zich in Wagenin
gen ten tijde van de capitulatie in mei 1945 heeft 
afgespeeld (en in het museum wordt uitgebeeld). 
Ook in de Nude zal zo’n luisterkei worden ge
plaatst. Daar zal het thema Voedseltransporten 
aan de orde komen.

Door de plaatsing van deze luisterkeien wordt de 
gemeente Wageningen opgenomen in de ‘Libera
tion Route’, de lange marsroute die de geallieerde 
troepen sinds juni 1944 van Normandië naar Ber
lijn hebben afgelegd. De Wageningse luisterplek- 
ken sluiten aan op de reeks van soortgelijke keien 
die eerder in de regio Nijmegen/Arnhem zijn ge
plaatst.

De gemeente Wageningen betaalt de kosten (4500 
euro per luisterkei). De informatiepanelen zijn ei
gendom van de VW, die ook verantwoordelijk is 
voor het onderhoud daarvan. De kosten van het 
onderhoud van de keien (geschat op 400 euro per 
jaar) komt voor rekening van de gemeente. Wat 
de kei bij het museum betreft, heeft ons bestuur 
toegezegd een oogje in het zeil te zullen houden. 
B & W hebben bewust voor de locaties museum 
en Nude gekozen, omdat zij veronderstellen dat 
Hotel De Wereld bij toeristen al voldoende bekend 
is als trekpleister.

ONDERZOEK NAAR DE TORENHAAN VAN WAGENINGEN

Onlangs heeft de heer H.D. Nijhuis, medewerker 
van het museum De Casteelse Poort, onderzoek 
gedaan naar de torenhaan, die thans wordt geëx
poseerd op de tentoonstelling ‘De Vrede van Wa
geningen’. Het onderzoek van Nijhuis wijst uit dat 
er nogal wat gaten bestaan in de kennis omtrent

de torenhaan van Wageningen. De torenhaan in 
het museum is niet het voorwerp dat in mei 1940 
op de torenspits van de kerk op de Markt stond. 
Misschien zijn er Wageningers die iets weten over 
de herkomst van de torenhaan in het museum. 
Nijhuis zou graag met hen in contact komen.

RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
FIETSEN DOOR DE MIDDELEEUWEN IN WAGENINGEN

In 2013 viert Wageningen dat het 750 jaar geleden 
stadsrechten verkreeg.
Rondleidingen Wageningen leeft daar naartoe met 
speciale fietstochten met als thema in 2009: de 
Prehistorie, in 2010: de Middeleeuwen, in 2011: 
de 17de en 18de eeuw en in 2012: de 19de en 
20ste eeuw.
Op zaterdag 12 juni werd de fietstocht De Mid
deleeuwen in Wageningen gehouden.
Gezien de belangstelling herhalen wij deze fiets
tocht nog eens op zaterdag 16 oktober.
De tocht start om 14:00 uur en duurt ongeveer

2 a 2 Vz uur. Bij veel belangstelling vertrekt een 
tweede groep om 15:00 uur, eventueel zelfs een 
derde groep om 16:00 uur,
De startplaats is het Museum De Casteelse Poort, 
Bowlespark 1a.
Deelnemers moeten zich uiterlijk woensdag, 13 
oktober vóór 17:00 uur per e-mail hebben opge
geven bij: RondleidingenWageningen@hetnet.nl 
of telefonisch bij Joke Jansen [0317 - 41 28 01] of 
Leo Eppink [0317 - 41 61 45],
De kosten voor deelname bedragen €  2.50 per 
persoon. Begeleide kinderen mogen gratis mee.

117

mailto:RondleidingenWageningen@hetnet.nl


TEN SLOTTE NOG DIT

Anton C. Zeven schrijft in Oud-Wageningen nummer 38-2 (blz. 60) o.a.: “Ook passeerde een verlopen 
notaris onze stad en werd met zes stuivers verder geholpen”.

Over de Ritzema Bosweg rijden dagelijks talloze passanten. Daaronder bevinden zich ongetwijfeld rei
zigers die onze stad voor het eerst in hun leven aandoen. Ze zullen, bij het naderen van de Stadsbrink, 
niet onder de indruk geraken van wat onze stad hen daar te bieden heeft. Een troosteloze aanblik wordt 
hun deel. De passanten worden geconfronteerd met een al jaren braak liggend terrein, dat door scheef 
weggezakte hekken wordt omzoomd en waar het onkruid welig tiert, ‘opgesierd' met pimpelpaarse 
oude legerjeeps. Vervolgens zien zij een winkelcentrum dat voor een groot deel leeg staat en tot slot 
een verpauperd garagebedrijf dat ook ooit betere tijden heeft gekend.
Een verlopen stukje Wageningen. Niemand van deze passanten zal zich de tijd gunnen of de moeite ne
men om met een handvol verkregen stuivers zijn of haar weg te vervolgen. Met verbazing alom rijdt men 
snel verder. “Was dat nou Wageningen?” , zal men zich afvragen. Wanneer we hun gedachten zouden 
kunnen horen, zouden we deze beschaamd moeten beamen.
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens etc.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za en zo van 13.00 tot 17.00 uur
November t/m maart: di t/m vr. van 12.00 tot 16.00 uur, za en zo van 13.00 tot 16.00 uur 
Entreekaartje vereist. Op de woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur gratis entree.

BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.

TIJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO’S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

DE BOEKENKRAAM
De Historische 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
- Stadswandelingen
- Wandelingen 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, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.

WAGENINGEN IN BEELD OP INTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen) 
www.casteelsepoort.nl

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal: €18 per kalenderjaar.
Bankrekeningnummer: 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

D. van Vliet 

P.H. van de Peppel

H.P. Lagerwerf 

O. Haze

C.D. Gast 

W.J.P. Steenbergen

voorzitter Gruttoweide 84, 6708 BL Wageningen
tel: 0317 415592, e-mail: oudwageningen@gwdenijs.nl 

secretaris Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen
tel: 0317 423515, e-mail: dijakawivliet@hetnet.nl 

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

lid Oudlaan 65, 6708 RC Wageningen
tel: 0317 413063 

lid Ribeslaan 11, 6706 CG Wageningen
tel: 0317 752638 

lid Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom
tel: 0318 430789 

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

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
eindredactie 
en kopij

G.L. Olinga 

P.M. Kernkamp

W.C.W.A. Bomer

L.A.A.J. Eppink

lid

lid

lid/adviseur

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
W. Ruisch

WEBCOMMISSIE
H.A. Schols

ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf contactpersoon

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

Generaal Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl
Van der Waalsstraat 26-1, 6706 JP Wageningen
tel. (werk): 0317 492911,
e-mail: Bob.Kernkamp@wageningen.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel: 0317 420892, e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel: 0317 416145, e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen 
tel: 0317 416675

Bennekomsewseg 182, 6704 AL Wageningen 
tel: 0317 411508, e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

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

zie onder bestuur

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 1A, 6701 DN Wageningen 
tel: 0317 421436, e-mail: info@casteelsepoort.nl 
website: www.casteelsepoort.nl 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT 
Mevr. M. Slebos p/a Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen
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VAN DE REDACTIE
Met ingang van 1 januari 2011 wordt de redactie van Oud-Wageningen uitgebreid met een echte Wage- 
ninger, Dick de Wit. Dick is al jarenlang een enthousiast lid van onze vereniging.
Wij zijn blij met zijn toetreding en vertrouwen op een prettige samenwerking. Dick, van harte welkom! 
Binnenkort vergadert de redactie met het bestuur van onze vereniging. Tijdens die vergadering zal on
der andere een ‘Reglement voor de redactie’ worden ingebracht en besproken. Op dit vlak is er namelijk 
nagenoeg niets geregeld. Over de voortgang wordt u op de hoogte gebracht.

D e re d a c tie

KOPIJ voor het februarinummer 2011, ontvangt de redactie graag voor 14 januari 2011. 
Liefst digitaal, maar ook handgeschreven kopij is van harte welkom.
De adressen van de redactieleden vindt u op de achterzijde van deze uitgave.

BIJ DE AFBEELDING OP DE VOORPAGINA
Agrarische bebouwing langs de Grintweg.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

HET ANDERE WAGENINGEN 
Een historisch-geografische verkenning van 

Brakel, Dolder, Leeuwen en De Peppeld.

Veel aandacht gaat in Wageningen momenteel uit 
naar de historie van de binnenstad. Terecht ook, 
want in 2013 vieren we 750 jaar stadsrechten die 
Wageningen op 12 juni 1263 van de toenmalige 
graaf van Gelre ontving. Dat is een geschiede
nis waarmee Wageningen zich onderscheidt van 
grote buren als Veenendaal en Ede en waar we 
trots op mogen zijn.
Er is echter ook een ander Wageningen, dat veel 
minder herkenbaar is en waarvan veel is verdwe
nen. Nog tot na de Tweede Wereldoorlog werd 
Wageningen gekenmerkt door een serie van klei
ne gehuchtjes, gelegen op de overgang van de 
graslanden van het Binnenveld en de akkers op 
de Eng. Brakel, Dolder, Leeuwen en De Peppeld 
zullen namen zijn die de meeste Wageningers wel 
op de één of andere manier kennen, al was het 
maar van de Brakelseweg, Dolderstraat en Leeu- 
wenborch.
Dit cultuurlandschap, dat in de loop van meer 
dan duizend jaar was ontstaan, stopte niet bij de 
gemeentegrens. Langs de hele westelijke Velu- 
wezoom - ook in de gemeente Ede - vonden we 
dergelijke gehuchtjes op de grens van twee to
taal verschillende cultuurlandschappen. Het dorp 
Bennekom was één daarvan. De verstedelijking in 
de 20e eeuw zorgde er echter voor, dat nieuwe

bebouwing zich uitbreidde ten koste van oude, en 
de agrarische functie van het gebied verdween. 
We kennen nu de Eng en het Binnenveld, maar de 
historische overgang tussen beide is zowel in Wa
geningen als in Ede vrijwel compleet verstedelijkt. 
Alleen in Doesburg en Hoekelum is het eeuwen
oude landschap nog in meerdere of mindere mate 
herkenbaar.
In deze lezing wordt een aantal interessante 
thema’s uit de geschiedenis van de Wageningse 
buurtschappen belicht, historisch-geografisch 
bekeken. Ingegaan wordt op de wildgraaf en de 
sporen die daarvan nu nog zichtbaar zijn. We 
laten ons licht schijnen op de geschiedenis van 
de Stenen Kamer, een markante boerderij langs 
de Churchillweg die nu, meer dan 55 jaar na de 
sloop, nog steeds tot de verbeelding spreekt. De 
Stenen Kamer zal geplaatst worden in de context 
van de historische ontwikkeling van de buurt
schap Dolder. Ook gaan we op zoek naar sporen 
van het verdwenen landschap van buurtschappen 
in de huidige bebouwde kom, en kijken we hoe de 
historie van het gebied aanknopingspunten biedt 
voor en beleefbaar kan worden gemaakt bij ont
wikkelingen in de toekomst.

ir. L.J. Keunen

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

Op maandag 15 november 2010, aanvang 20.00 uur.
Door de heer L.J. Keunen, met als onderwerp:

Een historisch-geografische verkenning van Brakel, Dolder, Leeuwen en De Peppeld

HET ANDERE WAGENINGEN 

TOEKOMSTIGE LEZING
Op maandag 14 februari 2011 zal de heer C.D. Gast een lezing geven met als titel ‘De Vestingstad 
Wageningen’.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Week van de Geschiedenis 
16-24 oktober
De Week van de Geschiedenis ligt inmiddels al 
weer enige tijd achter ons.
Het landelijke thema “Land en Water” werd in 
Wageningen door de werkgroep, bestaande uit 
afgevaardigden van de bibliotheek, museum De 
Casteelse Poort en de Historische Vereniging 
Oud-Wageningen, tot leven gebracht onder de ti
tel “De scheepvaart op de Rijn in vroeger tijden.” 
Hiertoe werd in de bibliotheek een drietal films 
vertoond.

Molenmarkt
Op zaterdag 11 september heeft de vereniging 
met een stand op de Molenmarkt gestaan. Mis
schien wel door het goede weer was de belang
stelling groot en konden wij negen nieuwe leden 
inschrijven. Daarnaast hebben wij een behoorlijk 
aantal boeken verkocht.

Rectificatie
Wij willen nog graag iets rechtzetten. In het con
tactblad van september 2010 werd onder le- 
denmutaties vermeld dat mw. Z.A. Hoeksema- 
Tonkens overleden zou zijn. Zij is echter omtrent 
juni verhuisd en heeft daarbij haar lidmaatschap 
wegens gevorderde leeftijd opgezegd. Zij verkeert 
verder nog in goede gezondheid. Ons excuses 
voor deze fout.

Eén e-mailadres
Het bestuur heeft besloten om voortaan het se
cretariaat van de vereniging als algemeen aan
spreekpunt te hanteren.
Als e-mailadres kunt u hiertoe het algemene adres 
info@oudwageningen.nl gebruiken. Dit adres is 
ook via onze website www.oudwageningen.nl aan 
te klikken. Wij kunnen u overigens een bezoekje 
aan onze vernieuwde website zeer aanbevelen. 
Daarop staat een schat aan informatie.
De overige adresgegevens staan op de achter
zijde van dit contactblad.

Vacature penningmeester en lid
Volgend jaar april zullen onze huidige penning
meester Peter van de Peppel en ons lid Huig Pie- 
ter Lagerwerf na zes jaar in het bestuur te hebben 
gezeten, aftreden. Voor beide vacatures zoeken 
wij nieuwe bestuursleden. Voelt u iets voor één 
van beide functies, schroomt u dan niet contact 
met ons op te nemen. Beide aftredende bestuurs
leden verschaffen u graag informatie over de in- 
houd van de functie. Mocht u iemand weten die 
voor één van beide functies geschikt zou kunnen 
zijn, dan vernemen wij dat ook graag van u.

LEDENMUTATIES

Nieuwe leden
Familie Begemann-Gerritsen 
DhrA.D.J. Haagsman 
Dhr W.J. Haver 
Dhr M. Koornneef 
Dhr K.L.0. de Kroon 
P. van de Peppel

Dhr. J.W. Schut
Dhr. M. Visser
Dhr. K. Wind
Dhr. F.T.S. Zegers
Dhr. J.J. Zuiderveen Borgesius
Mw. H.A. van Liere
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TOEN SCOUTING NOG PADVINDERIJ WAS
J. van den Ban

In de twee voorafgaande uitgaven van het contactblad van Oud-Wageningen werd het indruk
wekkende oorlogsverhaal van onze oud-stadsgenoot L.D. Broekema gepubliceerd. Maar voor de 
oorlog hadden de Wageningse padvinders in dezelfde Broekema een inspirerende leider. De heer 
J. van den Ban blikt terug naar de tijd, waarin scouting nog padvinderij was.

Legendarische leider
In Wageningen werd al op 13 mei 1911 een regle
ment aangenomen van de padvinderij. Het oud
ste krantenknipsel is van 22 januari 1934 waarin 
optreden hopman Scholte en de welpenleidster, 
akela Ganseman.
De Wageningse Heeromagroep had van 1935 tot 
1940 een legendarische leider in hopman Broe
kema. Hij was een student, die in Utrecht medi
cijnen studeerde. Op zijn motorfiets kwam hij op 
zaterdag naar Wageningen.
Op de zondagochtenden was er instructie en kon
den klasse-eisen worden afgelegd bij het troep- 
huis aan de Domeinweg.

Afb. 1: Het troephuis aan de Domeinweg. Het hert boven 
de ingang kwam van de jam boree in Hongarije in 1933. 
Foto: J.v.d. Ban

Die weg lag op de grens van de landgoederen van 
Oranje Nassau Oord en het terrein van de baron 
van Pabst. Het terrein van Oranje Nassau Oord 
was niet toegankelijk. Dat was voor de TBC- 
patiënten. De terreinen van Oostereng, de Dors- 
kamp, de gemeenten en Staatsbosbeheer waren 
voor ons vrij toegankelijk.
De Heeromatroep bestond uit 24 tot 28 jongens, 
verdeeld over vier patrouilles, namelijk de Fazan
ten, de Haviken, de Zwaluwen en de Eekhoorns. 
Een patrouille van zes of zeven jongens stond 
onder leiding van de patrouilleleider en een as- 
sistent-patrouilleleider. De leeftijden binnen een 
patrouille liepen uiteen van 11 tot 17 jaar.
Bij elke oefening gaf de leiding punten voor de 
verschillende prestaties, die tijdens de oefeningen 
werden geleverd. Die prestaties konden bestaan 
uit kaartlezen, sluipen, een spoor leggen, spoor
zoeken, morseseinen (met een vlag of een lamp), 
enz. Soms moesten de patrouilles elkaar bestrij
den door bijvoorbeeld een strook papier, dat je 
om de linkerarm droeg of je verkennersdas die je 
op je rug in de broek had gedragen, er uit weg te 
trekken.

Activiteiten
De middag begon met de vlaggenparade en de 
uitleg van het middagprogramma. In een oefening 
zat een wedstrijdelement tussen de vier patrouil
les.
Het begon dikwijls met een romantisch jongens
achtig verhaaltje over een Indianenstam, een ro
versbende, verborgen schatten, een tovenaar of 
iets dergelijks en dat werd dan uitgelegd als een 
oefening, waarin prestaties moesten worden ge
leverd in de wedstrijd tussen de vier patrouilles. 
Daarbij werd ook duidelijk gemaakt welke mate
rialen nodig zouden zijn. Wanneer er met vlaggen 
berichten moesten worden overgeseind over het 
bouwland bij het Papenpad moesten er seinvlag
gen mee. Als het zich bijvoorbeeld afspeelde bij
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het veldje van Quadenoord (ter hoogte van de Pa- 
noramahoeve aan de beek waar een vuurtje ge
stookt moest worden), wat moest er dan mee, bij 
voorbeeld touw, pannen, verkennersstokken, een 
kampschop, een lasso of ander materiaal. Met 
touw kon ook een brug worden gebouwd over 
de beek. De hopman controleerde altijd of we het 
water bij de bron konden drinken.
Een enkele maal was er op zaterdagmiddag, als 
het druk is in de stad, een vermommingoefening 
in de Hoogstraat of in de avond een sluipoefening 
op de hei met vliegdennen, waar nu Wageningen 
Hoog is gebouwd. Een enkele maal was er een 
avondoefening met seinen met morsetekens met 
een lamp van de bergrand naar de overkant van 
de Rijn. Vandaar moest dan teruggeseind worden 
op welke krib de schat waar het om ging, was te 
vinden.

Jaarfeesten
Jaarlijks was er een feest waar alle ouders en be
langstellenden welkom waren. Daar was vaak een 
fancy fair aan verbonden en daar werd ook geld 
verdiend voor de aankoop van materiaal of om 
de kosten te dekken van het zomerkamp. In de 
winter van 1937-1938 was dat in café Rozenhage 
boven aan de Holleweg (waar nu de Westbergweg 
is doorgetrokken). Iedere patrouille gaf een eigen 
bijdrage. De Zwaluwen maakten bijvoorbeeld be
lachelijk dat iedere fiets een wit achterspatbord 
zou moeten hebben. Ze kwamen met een fiets 
met een claxon en richtingaanwijzers op het to 
neel.
Het jaar daarop was het jaarfeest in de oude Ju- 
nushoff. Alle zalen waren afgehuurd. Er werd een 
toneelstuk opgevoerd. “ De wraak van de Bende” . 
De ontknoping kwam, toen bleek dat één van de 
bendeleden in een grote ton verstopt zat en alles 
had gehoord. Hopman Broekema was een heel 
goede regisseur; dat heeft hij heel Nederland la
ten zien toen hij later als huisarts in Diever met 
dorpelingen stukken van Shakespeare ging op
voeren.

Een aparte belevenis was ook de opening van het 
Goffertstadion in Nijmegen. Op het binnenveld 
werd door één patrouille van elke vertegenwoor
digde troep een vlag gehesen aan een vlaggen- 
paal, die werd gemaakt door aan elkaar gesjorde 
verkenners stokken. De drie andere patrouilles 
van de Heeromatroep maakten met verkenners 
stokken en een lasso een fietsbrancard tussen 
twee aan elkaar verbonden fietsen. Er werd ge

fietst op de wielerbaan, die in het stadion was 
aangebracht. Het werd een soort snelheidswed
strijd tussen patrouilles en het ontlokte veel ap
plaus van het publiek als er weer een brancard 
werd ingehaald.

Pinksterkamp
In 1938 werd een Pinksterkamp gehouden. De 
eerste dag op het veldje van Quadenoord en 
daarna twee nachten aan de beek bij Ugchelen 
en in het weekend van 9-10 juli was er nog een 
oefenkamp aan de beek bij Wolfheze, ten westen 
van het hotel. Het resultaat was dat de patrouille- 
wedstrijden van dat jaar eindigden met voor elke 
patrouille een gelijk aantal punten.

Zomerkamp in Denemarken
Een hoogtepunt was het zomerkamp in Dene
marken in 1938. Op 1 augustus moest iedere 
verkenner met zijn bepakking op de fiets komen 
voor een algemene inspectie. Iedereen had de
zelfde bruine canvas fietstassen, met in de linker- 
tas de dekens en rechts kleding en wasgerei. De 
kledingstukken werden allemaal opgerold en zó 
achter elkaar geplaatst, dat de druk van de tas 
in de lengterichting voorkwam dat de tas opzij 
bol stond. De patrouille-uitrusting werd onder alle 
patrouilleleden over hun fietsen verdeeld. Deze 
verdeling slaat op tentdoek, tentstokken, grond
zeil, keukendak, haringen, touw, canvas waterzak, 
pannen, primus, keukenmateriaal, enz. Iedere 
jongen had dus een deel hiervan op zijn fiets.

De volgende dag was het om 9.00 uur vertrek 
vanaf café Rozenhage, boven aan de Holleweg. 
Iedere patrouille kreeg een kaart met de route en 
10 gulden om onderweg eten te kunnen kopen. 
We reden met twee fietsen naast elkaar en als het 
verkeer dat soms nodig maakte allen achter el
kaar. Wie rechts rijdt trapt dan even harder, zodat 
de linkerrijder er achter kan. De patrouilleleider 
en zijn assistent bepaalden wie er voorop reed. 
Voorbij Deventer op de weg naar Bathmen be
gon een spoor, dat gevolgd moest worden naar 
het kampterrein aan de Schipbeek. Totaal was die 
dag 60 km gereden en dat betekende ook pijn
lijke billen. Ten behoeve daarvan werden de billen 
door hopman Broekema in zijn tent ingesmeerd 
met kamferspiritus. Dat prikte, maar het hielp wel. 
De volgende dag moest dat nog eens.
De tweede dag werd gereden tot voorbij Olden- 
zaal en dat is ongeveer 55 km. De leiding kwam 
dagelijks bij een andere patrouille eten. Dat gaf
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Afb. 2: De Heeromatroep op een uitzichttoren in Kolding. Hopman Broekema staande de vierde van links. Ik z it ze lf 
links vooraan. (Foto: J.v.d. Ban)

wel eens hilariteit als ze van elkaar het idee over
namen om tuttifrutti te eten. Na zo’n tocht viel ie
der als een blok in slaap.

Op 5 augustus werd gefietst naar Bentheim om 
daar op de trein naar Fredericia in Denemarken 
te stappen. Dat de treinreis in Duitsland begon 
maakte de reis veel goedkoper. De douane hield 
de tocht niet al te veel op. Er was een speciale 
wagon voor de fietsen en gereserveerde plaatsen 
voor de jongens, waarvan enkelen nog wel een 
slaapje hebben gedaan.
Drie dagen 5, 6, en 7 augustus bleven we in een 
internationaal kamp bij Fredericia, de Jamboiille- 
belt. Op een licht hellend weiland, waren er ver
kenners uit de verschillende Scandinavische lan
den en in een bosstrook langs het water van de 
Kleine Belt was het troephuis van de lokale pad- 
vinderstroep. Op 8 augustus fietsten we van hier 
naar het zuiden via Kolding aan de zuidkant, naar 
het begin van de Kolding Fjord.
Daar werd aan het strand gekampeerd. Over het 
water waren we ongeveer twee kilometer verwij
derd van de vorige kampeerplaats. In de avond 
werden met morseseinen via een lamp groeten 
uitgewisseld met de Jambolillebelt.

Aanvankelijk was het de bedoeling geweest om 
langs de oostkust van Jutland terug te fietsen 
naar de Duitse grens. Vanwege het voorkomen 
van mond- en klauwzeer in Noord Duitsland en

in het zuiden van Jutland, moesten we weer naar 
het noorden. Op 10 augustus fietsten we daarom 
32 km naar het noorden naar Vejle, waar we drie 
nachten bleven. Bij iedere patrouille was een 
Deense jongen ingedeeld, die kon helpen met 
plaatselijke regels en met het doen van inkopen. 
Bij het kamp bij Vejle was onze Deense jongen 
één dag niet aanwezig wegens familieomstandig
heden. Op die dag moesten we dus zonder hulp 
zelf inkopen doen. Wij wilden eieren kopen, maar 
nergens in die winkel zagen we eieren. Toen be
gonnen we te kakelen als kippen en daarop kwam 
de winkelier aan met een mandje eieren. De kam
peerplaats was op een helling met uitzicht over 
de Vejle Fjord.

Afb. 3: Het kamp b ij de Vejle F jord m et de twee le iders
tenten vooraan en de vier patrouille tenten daarachter. 
(Foto: J.v.d. Ban)
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Hierna was er een korte tocht van negentien ki
lometer naar Faarup en meteen de volgende dag 
32 km naar de Trelde Klint, waar twee nachten 
werd gekampeerd. Op 16 augustus hadden we 
een rustdag op het terrein bij Fredericia, waar de 
Jambolillebelt was geweest. Daarbij was er gele
genheid om afscheid te nemen van de Denen, die 
ons hadden begeleid en om alles klaar te maken 
voor de treinreis naar Bentheim. Vanaf Bentheim 
werd via dezelfde twee kampplaatsen als op de 
heenweg terug gefietst naar Wageningen.

Trektocht
Het volgend jaar in 1939 heeft de troep een trek
tocht gemaakt rond het IJsselmeer. Bij die gele
genheid zijn er ook enkele Deense jongens mee 
gegaan. Ik ben toen niet mee geweest, want mijn 
ouders namen mij mee naar Zwitserland.

Vier van mijn medeverkenners hebben voor het 
insigne pionnieren een toren gebouwd naast het 
troephuis aan de Domeinweg. Als je met de touw
ladder op die toren klom kon je de Cuneratoren 
van Rhenen en de uitzichttoren zien. Toen we in 
mei 1940 weer terugkwamen in Wageningen lag 
die toren met bijlslagen kapot geslagen op de 
grond. Wellicht heeft onze hopman, die waarne
mer was op de Grebbeberg, opdracht gegeven de 
toren om te hakken.

Oorlogsjaren
Toen in 1940 de oorlog was uitgebroken en nadat 
de bevolking van Wageningen was teruggekeerd 
van de evacuatie, was hopman Broekema afge
studeerd. Veel jongens mochten van hun ouders 
geen lid meer zijn van de padvinderij, want het was 
bekend dat de Duitse bezetter de padvinderij in 
Duitsland had verboden. De Otto van Gelregroep, 
die bestond naast de Heeromagroep, werd opge
heven en een aantal jongens daarvan werden op
genomen in de Heeromagroep, die nu werd geleid 
door Jules van Weasemaal. Dat heeft maar een 
half jaar geduurd want toen werd de padvinderij 
verboden en het troephuis werd verzegeld. Het 
troephuis is gebruikt door de pro-Duitse jeugd
storm en het is in de oorlog afgebrand. Wij moch
ten daar geen vuur stoken, maar de jeugdstorm 
deed of zij dat wel mochten. Hoewel er nog wel 
vriendenclubjes van overbleven, was er toch vier 
jaar van padvinderij geen sprake meer.

De Belmontetroep
Na de capitulatie van de Duitse troepen en nadat

Wageningen weer bewoonbaar werd, kwamen er 
geleidelijk meer burgers terug, maar het gemeen
tebestuur zat nog in Veenendaal.
Een aantal oud padvinders richtte in de leeg ge
stolen meubelwinkel van Jac. van Leersum, nu 
Hoogstaat 15, een post op van waaruit Wagen- 
ingse jongens boodschappen konden doen voor 
de doktoren bij een apotheek in Ede of voor bood
schappen naar het gemeentebestuur in Veen
endaal. Ook hielpen die jongens om gevonden 
voorwerpen, die op straat lagen, te verzamelen 
in daartoe aangewezen scholen of andere gebou
wen. Toen de toestand weer normaal werd, waren 
er wel honderd jongens, die zeiden dat ze padvin
der wilden worden. In september 1945 werd be
sloten deze jongens te verdelen in drie groepen. Ik 
zat in de leiding van troep II.
De villa Belmonte was verwoest en de Freule de 
Constant Rebecque woonde in een huis, boven 
aan de Diedenweg. Zij gaf ons toestemming om 
het koetshuis, waarvan alleen de ramen en de 
deur kapot waren, te gebruiken als troephuis.
Er zat geen vloer meer in, maar we konden daar 
wat materiaal opbergen. Wij noemden onze troep 
daarna de Belmontetroep. We deden ook veel 
oefeningen op het terrein van Belmonte, want de 
jongens hadden niet allemaal een fiets om verder 
de bossen in te trekken.

Voortrekkers
Van de boswachter van Oranje Nassau Oord kre
gen we toestemming om een verlaten huis van 
een bosarbeider te gebruiken voor de studenten, 
die padvinder waren geweest en een voortrek- 
kersstam hadden opgericht. Hier mochten al
leen volwassenen komen, want men wilde geen 
kinderen hebben op hun terrein. Bij het huis was 
een open terrein waar de bosarbeider eerder wat 
geiten hield. Daar mocht ook een vuur worden ge
stookt. Het bos van ONO moest rustig blijven voor 
de TBC-patiënten. Dit heeft drie jaar zo bestaan. 
Er was wel eens een student die daar ook sliep. 
Nu is het huisje afgebroken en het terrein is ge
bruikt om kerstbomen te telen.
Na twee jaar werd ik hopman en daarna ook nog 
assistent-districtscommissaris. Ik heb dit vol
gehouden tot februari 1950. Toen overleed mijn 
vader en moest ik de begrafenis en de erfenis 
regelen, terwijl ik ook nog president was van het 
Wageningsch Studentencorps en ik speelde een 
rol in de Wageningse Studentenraad.
Met genoegen kijk ik terug op de tijd, die ik in de 
padvinderij heb mee gemaakt.
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 40)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 40 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid 
van ons Wagenings geheugen. In deel 40 staan enkele acten centraal, waarin de namen van per
celen worden genoemd.

Duivendaal
Duivendaal is voor iedere Wageninger een bekend 
terrein. Het ligt buiten de gracht ten noorden van 
het theater Junushoff. Het weggetje dat er langs 
naar de Lawicke Allee loopt heet naar dit terrein. 
Volgens de Kadastrale Atlas van 1832 bestond dit 
terrein uit weiland en bouwland. Op het bouwland 
heeft de Rijks Hogere Landbouwschool zich eind 
19de eeuw gevestigd. Nu staat daar het bestuurs
centrum van de WUR. Het lage deel bleef tot voor 
een paar decennia grasland, totdat op het noor
delijke deel de voormalige International Agricultu- 
ral Centre-IAC (nu WICC) zich vestigde. In 1832 
waren de weiden eigendom van Mr. Willem Staats 
Everts, die naar ik meen, in Arnhem werkzaam 
was. Het perceel bouwland was gedeeltelijk van 
hem en gedeeltelijk van de Stad. Mr. Staats Everts 
had dit deel in erfpacht.
De naam duidt op duiven en op een dal. Liepen de 
duiven op het hogere land en werd het lager gele
gen grasland dal genoemd. Samen Duivendafajl? 
Of dacht men aan de duivel, zoals de spellingen 
uit de 17de eeuw zouden kunnen aangeven. Maar 
waarom?
In het gemeentearchief kwam ik een aantal malen 
deze naam tegen. Deze volgen hieronder. Ik voeg 
er aan toe dat de naam ongetwijfeld ook nog in 
andere akten zal voorkomen.

1. Wageningen 25 december 1647. Ontfangen 
van Willem van Doerninck vijftich gu/[den] van 
pacht vaen duevelt dal verschenen op schrismis 
1647 50-0-0.

Schrismis moet gelezen als [de]s Christmis. Dus 
soortgelijk aan ’s maandags of smaandags. De 
handeling vond dus plaats op 25 december, Eer
ste Kerstdag. Eigenlijk een ongebruikelijke dag 
voor het afhandelen van geldzaken. Het is natuur
lijk mogelijk dat Willem met Kerstmis in Wagenin
gen was en meteen zijn geldzaken afhandelde om 
na Kerstmis weer naar elders te vertrekken.

Bron: Oud-Archief inv. nr298: Rekening van bur
gemeester Johan Junius over 1647/48.

2. Wageningen 11-11-1652. Ontf[angen] van de 
Beurgem[ees\e]r Straelen sestigh gulden waarme
de sijn £[dele] Betaelt heeft de pacht van duijvels 
dal verschenen Martini 1652 f 90-0-0.

Martini is St. Maarten, dat is 11 november.
Bron: Oud-archief inv. nr. 300: Minuut-reke- 
ning van burgemeester (Peter Suermondt) over 
1651/1653.

3. Wageningen 16 oktober 1664 het parceel 
weijlandts genant t duijveltjes dall gelegen in het 
Schependomb op die Stads Graffte.

De aanduiding schependom geeft aan dat het 
buiten de stadsgrachten lag. Verder lag het tegen 
de stadsgracht aan. En met behulp van de naam 
kunnen we het perceel identificeren met het hui
dige terrein Duivendaal.

Bron: Oud-Archief inv. nr111. Stukken betref
fende kostendeclaraties 1616-1805.

4. Wageningen 22 februari 1672. Wegens Duy- 
velsdael ontfangen seventigh gulden sijnde de 
pacht van tjaer een en seventich (1671) versche
nen petri twe ent seventigh 70-0-0.

Verschenen petri betekent dat op St. Pietersdag, 
22 februari, de betaling verricht moet worden. In 
Veenman’s Agrarische WP (dl 3, 1957) staat dat 
op St. Pietersdag de pacht door de pachtboeren 
betaald moet worden en dat op die dag het ploe
gen kon beginnen. In de Achterhoek verhuisde 
men op die dag.

Bron: Oud-archief inv. nr. 317. Rekeningen van 
rentmeester Anthonij van der Horst 1671/1672.
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5. Wageningen 20-7-1797. Hermanus Mos en 
Hendrina Claasen Ehel: verkopen voor 4000 gul
den aan Daniel Boekelman, Gesina Boekelman, 
Elisabeth Boekelman en Johanna Aleyda Boe
kelman een blnnenweyde, groot ongeve[e]r vier 
morgen van ouds genaamd Duijvendaal. De be
grenzingen zijn: oost en noord: de Stadsgragt, 
west: de Nieuwe Allee (= Lawickse Allee) en zuid: 
de Erven van de Plas. De windrichtingen zijn wat 
merkwaardig gekozen.

Bron: Oud-recht. Archief inv. nr. 200 J f99v: Af
schriften van transporten 1795-1802.

Het is interessant de spelling, dus de naamgeving 
van dit perceel, met de tijd te volgen.
1647 duevelt dal > 1652 duijvels dal > 1664: duij- 
veltjes dall > 1672 Duyvelsdael »  1797 Duijven
daal.

Het bezit van Le Cavelier:
de boerderij de Peppel, weiland en
tabaksland
Wageningen 10-08-1786. Doctor Andreas La Ca
velier [voor zichzelf] en sijne Moeder Aleida Ca- 
tharina Arentzen wede Rudolf Le Cavelier in leven 
Lieutenant Collonel bij de troepes van den Staats
-  de moeder is Voogdesse Haarer Minderjaarige 
kinderen -  Nicolaas, Aleida Catharina, Johan Ru
dolf, Martinus en Willem [en] Meerderjarige Zus
ters Juffrouwen Maria en Johanna Le Cavelier 
[acte Deventer 04-08-1788] verkopen drie perce
len. Elk perceel heeft zijn eigen acte met de bo
vengenoemde vermelding van personen.
Perceel 1 wordt verkocht voor 2400 Caroli Gulden 
aan Hendrik van Rennes en Jan van Es de helffte 
in een seer wel gestuurde [= goed draaiende] hof- 
fsteede genaamt den Peppel [bestaande uit een] 
huys, hoff, Twee bergen, Schueren, Schaapen 
Kotten en Bakoven, item Tabak, Bonen en op
gaande Boomen en houtgewassen, gepacht door 
Jan Teunissen.
Perceel 2 wordt verkocht voor 455 Caroli Gulden 
aan Jan Mol een Morgen wijland gelegen op ’t 
Nieuland. O, N W. M. van Wijk, Z.: M. van Wijk en 
N: de weg.
Deze aanduiding is niet duidelijk. Wordt met O, N, 
W misschien bedoeld O en W?
Perceel 3 wordt verkocht voor 345 Carolie Gulden 
aan Peter van Duiken een half schepel Tabaksland 
gelegen op het Kiev [begrensd] Oost: de Pasto
rij, West: de Groene Weg, Zuid: ’t Gilde Land en 
Noord: Johan van den Born.

De Kiev ligt op de Wageningse Berg. Het terrein 
heet ook de Cliff, vanwege de steile helling, ver
oorzaakt door een zandafgraving (zie Oud-Wage- 
ningen 27 (2009) 40-41).

Bron: Oud-recht. Archief 199: Afschriften van 
transporten 1785-1794.

Leeuwenbrink, Kraaijenakkers, 
de Korte Gewind, de Timp, den 
Del, de Lage en Vymersweide, en 
de Haar met Paal 19.
Wageningen 23-09-1826. Gradus Wijnen, land
eigenaar wonende in de Bovenbuurt verkoopt aan 
Johannes Petrus Jansen, Dienstknecht te Wage
ningen:
1. Een Boerenhofstede aan de Leeuwerbrink 
B I58, bestaande uiteen Huis, Achterhuis, Schuur, 
Bergen, een Varkenskot, hof en land ca 85 roeden
16 ellen (=  8516m2) met desselfs bepotingen, om
land. Begrensd Noord: Erven Griethuijsen, Zuid: 
de Boschweg, Oost: de Bennekomsche weg, W. 
de Buurtsche weg.
2. Een stuk Bouwland de Kraaijenakkers genaamd 
aan de Diedenweg 42 roeden 58 ellen (= 4258 m2). 
Begrensd Noord: Jan van Eek, Zuid: Geurt Sa- 
lomons, Oost: Jan van Eek en Brand Brandsen, 
West: Diedenweg.
3. Een stuk Bouwland, de Korte Gewind genaamd, 
gelegen aan den timp, groot 56 roeden 77 ellen 
(=5677 m2). Noord: Erven Wouter Salomons, Zuid: 
Brand Brandsen, Oost: de Boschweg, West: Jan 
van Eek
4. Een stuk Bouwland in den Del 35 roeden 38 
ellen (3538 m2). Noord: Jan Wegenaar, Zuid: de 
Boschweg, Oost: Jan Wijnen, West: Brand Brand
sen
5. Een stuk Bouwland, gelegen in den Del,  ̂4 roe
den en 19 ellen (1419 m2), Omland. Noord: Evert 
Schouten Zuid: Jan Wijnen, West: Hendrik Buys, 
Oost: Sander Veenhuizen.
6. Eene binnenwei, de lage en vymesweide ge
naamd aan de Lage Steeg, 2 bunders 55 roeden 
en 48 ellen (25548 m2). Noord: Brand Brandsen, 
West: Jacob Jansen, Oost: Brand Brandsen, 
West: erven Bijlandt.
7. Een binnenweide op de Haar Paal nummer ne
gentien , groot 55 roeden en 16 ellen (5516 m2), 
omland, eenerzijds den Heer Hyman Jacobs en 
anderzijds Brand Brandsen.
De totale prijs is 1600 Guldens Nederlandsch. 
Dienstknecht Johannes Petrus Jansen kon dit 
klaarblijkelijk betalen.
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De kadastrale nummers zijn niet die in 1832 zijn 
vastgesteld. Zij stammen uit een voorlopige, dus 
oudere kartering.

Een verklaring voor de namen de Korte Gewind en 
Vymersweide heb ik niet. En wat wordt bedoeld 
met Paal 19 in de Haar? Stonden er op de grens 
van Wageningen grenspalen, die genummerd wa
ren? Het lijkt erop. Waren deze palen van hout of 
van steen? Wellicht geeft een bron in het gemeen
tearchief het antwoord.

Bron: Notarieel archief inv. nr 1571 (H.B. van 
Daalen) acte 6, 23-9-1826.

Rietpol
Wageningen 29 mei 1787. Adotph Troost heeft op 
30 november 1786 voor Apothecar Johannes van 
Nas en desselvs vrouw op 1 november 1785 -  der- 
selver Thuijn genaampt de Rietpol aan de Stads 
Gragt ten Zuyden, met de Thuijn aan de voet van 
de Dijk, als mede een Hof herkomstig van Albertus 
Beekma buyten de Bergpoort aan de Stads Gragt 
ten Noorden en een Halve Morgen Hooyland op 
de Haar aangekogt van de Heer F. Suermond. 
Deze Thuyn genaampt den Rietpol bestond uit

Opvallend is, dat 16 namen verwijzen naar boek
titels [Erik, Dik Trom, Jip en Janneke etc.], 23 
naar schrijvers of dichters. De theaterwereld is 
ook goed bedacht: 14 straten; en natuurlijk ook 
de wetenschap: 12 professoren en Nobelprijswin
naars.
De koninklijke familie komt er wat bekaaid af: 13 
vernoemingen mits we daartoe ook rekenen de 
Regentesselaan, Prinsenlaan en Nassauweg.
De Wageningse adel wordt , inclusief de Gravin- 
nestraat, vijf keer genoemd: Lawick, Pabst, Torck 
en Otto van Gelre. Of moeten we daartoe ook re
kenen de Van Eckstraat?
Het zou Wageningen niet zijn, als niet 44 straten 
zouden zijn vernoemd naar planten: van Acacia- 
pad, via Jasmijnplantsoen en Peppelsteeg tot 
Tulpstraat.

desselvs Thuynhuijs, Coepel en Thuyn Cieraden. 
De Thuyn aan de voet van de Dijk lag aan t'eynde 
der voorgaande.

Over deze tuinkoepel, huisje en sieraden (beel
den?, zonnewijzer?) heb ik al eerder geschreven 
(zie Oud-Wageningen 33 (2005): 49-53 en 35 
(2007): 5-8 met afbeelding). Het betreft dus het 
terrein dat ingeklemd ligt tussen de Grebbedijk en 
de gracht. Op de vogelvluchtkaart van 1640 is het 
nog omgracht. Ik denk dat er vele jaren eerder een 
versterking gestaan heeft om het sluisje dat de 
waterstand in de gracht reguleerde tegen aanval
lers te beschermen. Wanneer het sluisje in handen 
van een vijand was, kon die bij hoog Rijnwater de 
stad laten onderlopen, en bij laag water de stad 
laten verdrogen, waardoor de huizen en schuren 
konden instorten.
De acte uit 1751, die ik in een eerdere artikel heb 
vermeld rept over een boomgaard. Deze boom
gaard wordt in bovenstaande akte niet genoemd. 
Was die intussen gerooid?

Bron: Oud-recht, archief 199. Afschriften van
transporten, 1785-1794.

In de jongste Gemeentegids van Wageningen 
[2010 - 2011] staan bij benadering 430 straat
namen genoemd. Sommige ervan zijn ons 
volstrekt onbekend. Kent u misschien de 5e 
Polder? Of de Bornse Weilanden, De Eist, Stip- 
peneng, Stadsweg of De Goor?

Leo Eppink en Anton  C. Zeven

Maar waar komen die namen vandaan? Soms 
is het zo klaar als een klontje zoals de Veerdam, 
de Veerweg en de Veerstraat, maar soms is het 
koffiedik kijken zoals bij de Heuvelweg en de 
Eeuwigheidslaan.
Het belang van de Wageningse Berg blijkt wel hier 
uit, dat we een Berglaan, Bergpad en Bergstraat 
hebben. Misschien moeten we hierbij ook noe
men de Westbergweg.
Ook komen we mooie veldnamen tegen zo
als Braakakker, Matenstraat, Nude, Pootakker, 
Tarthorst, Vergersweg en Voorburglaan.

In deze en in de komende afleveringen van dit blad 
willen we ingaan op de historie of achtergrond van 
een aantal straatnamen van Wageningen.
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HEERENSTRAAT 19 
en de gipsmodellen van August Falise

Saskia Zwart

Er doen al jarenlang verhalen de ronde over beelden van de hand van August Falise die ergens 
onder het plaveisel van het Salverdaplein zouden liggen. Dat zou moeten zijn op de plek waar 
tot midden jaren '50 het pand Heerenstraat 19 heeft gestaan. De vraag naar wat er waar is van 
dit verhaal is weer actueel in het kader van de tentoonstelling over het werk van de Wageningse 
beeldhouwer die op dit moment te zien is in ‘De Casteelse Poort’.

Afb.: Het geboortehuis van August Falise, het voormalige pand Heerenstraat 19. 
Foto: Uit de verzameling van mevrouw M.S.W. Looijen.
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Electrische drukkerij
In 1929 dient August Falise een bouwtekening met 
begeleidende brief in bij de gemeente. Het betreft 
een verbouwing van het pand Heerenstraat 19 en 
het bijbouwen van een “electrische drukkerij” . Dit 
pand is het ouderlijk huis van August Falise. Het 
is in 1866 gebouwd door zijn vader en zijn oom, 
respectievelijk Johannes Franciscus en François 
Falise, beiden stukadoor te Wageningen. August 
werd in 1873 in dit huis geboren. Kennelijk had 
hij zijn artistieke talent niet van een vreemde. Zijn 
vader, die sinds 1879 ook een terracottafabriekje 
op zijn erf heeft waar hij ornamenten produceert, 
had zekere artistieke aspiraties.

Uitgewerkte ornamenten
De Wageningse Courant meldt op 3 juli 1872 dat 
er ‘Een tentoonstelling is van een buste van Wil
lem de Zwijger, door Joh. Falise van Plasticü(sic) 
Gegoten’. Dat is natuurlijk niet het hedendaagse 
plastic maar vermoedelijk gips. Als je verder naar 
de foto van het huis kijkt dan blijkt dat er boven de 
ramen en de deur fraai uitgewerkte ornamenten 
zijn aangebracht. Boven de deur is zelfs een man
nenkop te zien. Het vrouwenkopje dat boven het 
middelste raam van de eerste verdieping zat, is bij 
het schilderen een keer gesneuveld.
August Falise dient de eerder genoemde bouw- 
aanvraag kennelijk in, vooruitlopend op de ver
koop van Heerenstraat 19 aan dhr E.M. Looijen. 
Evert Looijen koopt het pand aan de Heerenstraat 
om daar de drukkerij Ponsen en Looijen te vesti
gen en er zelf met zijn gezin te gaan wonen. De 
drukkerij, opgericht in 1923 door twee oud-mede- 
werkers van drukkerij Veenman & Zn, is aanvan
kelijk gevestigd op de hoek van de Kasteelsegang 
en de Heerenstraat. De firma drukt vanaf 1923 o.a. 
het gratis huis-aan-huis blad “ Het Advertentie
blad”, een voorloper van De Veluwepost. Drukkerij 
Ponsen en Looijen blijft tot 1956 in dit pand geves
tigd. In dat jaar wordt het gebouw verkocht aan de 
gemeente en al vrij snel daarna afgebroken.

Middeleeuwse put?
Als de familie Looijen het huis overneemt ontdekt 
men op zolder een grote collectie gipsmodel
len die daar door August Falise is achtergelaten. 
Voordat er kan worden verhuisd moet het pand 
geschikt worden gemaakt voor de drukkerij. Er 
wordt besloten tot het storten van een betonnen 
vloer om de zware machines een stevige onder
grond te geven. Daartoe moet de grond onder de 
vloer worden afgegraven. Bij die werkzaamheden

stuit men op een (middeleeuwse??) put, waarvan 
het water wit is... Omdat er haast is, de drukkerij 
moet blijven draaien, wordt in overleg met de aan
nemer deze vondst niet aan de gemeente gemeld. 
Zo is probleem nummer één opgelost.

Beton erover
Het tweede probleem wordt gevormd door de 
gipsmodellen van August Falise. Niet goed we
tend wat ermee aan te vangen en omdat ze in de 
weg staan worden ze allemaal in de uitgegraven 
ruimte gestort en vervolgens bedekt met beton. 
Zo wordt drukkerij Ponsen & Looijen gevestigd 
op een wel zeer bijzonder fundament. Bij fami
liebijeenkomsten in Heerenstraat 19 werd er dan 
ook nog vaak gezegd: “ Evert, dat je die beelden 
hier toch allemaal onder de grond hebt zitten” .

Bronnen:
Mondelinge mededelingen van mevrouw Til 
(M.S.W.) Looijen (dochter van Evert). 
Gemeentearchief Wageningen, diverse archieven, 
met dank aan mw. Petra Leenknegt.
A. Zeven 2002; Wie woonden waar in de Wage
ningse binnenstad.

1  sT pnA aT n a m e n  1  
I '  IN WAGENINGEN ,!

De Patrimoniumbuurt
De Patrimoniumbuurt, gelegen tussen Lindenlaan 
en Geertjesweg en tussen Postjesweg en het ter
rein van de voormalige mouterij, is gebouwd tus
sen 1920 en 1924.
De naam Patrimonium betekent vaderlijk erfdeel 
en is ontleend aan het gelijknamige Christelijk- 
Sociaal Verbond, opgericht in 1877 nadat Klaas 
Kater het Algemeen Nederlandsch Werklieden 
Verbond verlaten had wegens de neutraliteit ten 
opzichte van de door hem gehuldigde christelijke 
beginselen. Volgens Kater behoorden patroons en 
werknemers in één organisatie verenigd te wor
den. Patrimonium heeft steeds bestaan uit een 
aantal verspreide zelfstandige verenigingen die 
uitgangspunt en doelstelling gemeen hadden, die 
sociale en culturele activiteiten ontplooiden, maar 
zich vooral richtten op woningbouw.
De straten van deze buurt zijn vernoemd naar een 
aantal belangrijke sociale voormannen en voor
trekkers van Patrimonium: Willem Hovy, Klaas 
Kater, Syb Talma en J. Witmond.
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HET WAS VOL OP DE ENG
Reconstructie van de Duitse artillerie in Wageningen, mei 1940

Kees Ruissen

Een jaar geleden stond in dit blad een oproep: “Wat weten we eigenlijk nog van mei 1940 Dat 
was aan het begin van mijn onderzoek. We wisten bijna niets over het Duitse geschut, dat ingezet 
werd bij de Grebbeberg. Welke opmarsroute werd gevolgd? Hoeveel stukken zijn ingezet? Van 
welk type? Waar stonden ze ongeveer? De meeste vragen zijn nu wel beantwoord, maar er is vast 
nog meer bekend. Misschien ook over de Mörsers, die ergens tussen Bennekom en Wolfheze 
zouden hebben gestaan. Vandaar een nieuwe oproep nu.
Mijn bedoeling is, de gegevens nog vast te leggen in een boek. Zodat het niet meer vergeten 
raakt.

Het leggen van puzzelstukjes
Op 12 mei 1940 stonden 44 stukken geschut - 
de artillerist noemt die vuurmonden - op en rond 
de Eng. Bij de villawijk op de Berg (Sahara, red.) 
en in de bosrand bij De Dorskamp. Een flinke lap 
land, maar vrij overzichtelijk. Het gebied ten oos
ten van de Diedenweg viel niet onder de evacuatie 
van Wageningen. Achterblijvers kunnen dus heel 
goed iets gezien hebben. Misschien zelfs, al kort 
daarna iets opgeschreven.
Geschut stond eerst nog in Renkum, bij Heelsum, 
en bij Oosterbeek. Daarvoor geldt ongeveer het
zelfde.
Er zijn nu twee ooggetuigen opgespoord. Uit Ren
kum de heer G. van der Schouw. Uit Wageningen 
de heer J. van Tricht. Beiden waren toen ongeveer 
10 jaar. De herinnering is, na zo lange tijd, natuur
lijk vervaagd. Toch hielp ook hun informatie mij 
verder. We weten daarnaast uit schriftelijke stuk
ken meer.
Mijn onderzoek lijkt net een grote puzzel. Lang 
geleden werd die eens gelegd, door veel mensen 
samen. Daarna is de kamer opgeruimd. Veel werd 
meteen weggegooid. Nogal wat stukjes heeft men 
(zou je kunnen zeggen) in verschillende dozen en 
laden opgeborgen. Moeilijk terug te vinden, maar 
gelukkig nog wel bewaard.
Er zijn nu zoveel stukjes opgespoord, dat de voor
stelling in kleuren en grote lijnen boven komt. Ook 
details worden hier en daar herkenbaar.

SS regiment “Der Führer”
Vlak na de oorlog was al uitgezocht, dat de aan
val bij Wageningen werd uitgevoerd door een ver
sterkte divisie. Deze bestond uit de Infanteriedi
visie 207 (ID 207), en het versterkt SS regiment 
“Der Führer” (SS “ DF”). Tot en met 13 mei 1940

werd eigenlijk alleen SS “ DF” ingezet. Met de ver
sterkingen mee, tegen de 7000 man, schatte men 
aanvankelijk. Volgens de inzichten van nu, is dat 
iets minder. Het versterkte SS “ DF” bestond uit 
ongeveer 6000 man.
We weten ook meer, over wat er aan zwaar ma
teriaal aan de grens gereed stond. Volgens het 
krijgshistorisch onderzoek was dat:

1. Een pantsertrein met volgwagens. Bewapend 
met mitrailleurs en lichte kanonnen. De trein 
bestond uit Panzerzug 7, Truppenzüge 7a en 
7b. De bestemming was Ede-De Klomp.

2. Een spoorwegbatterij (1 st), Eisen-bahnbat- 
terie 674. Geschutgegevens niet bekend. De 
batterij had een vuurstelling bij Elten.

3. Vier afdelingen (48 st) lichte houwitser. Drie 
waren van artillerie-regiment 207 (I, II, lll/AR 
207). De andere was de tweede afdeling van 
een SS-artillerieregiment, ll/AR SS.

4. Een afdeling (12 st) zware houwitser 15 cm, 
aangeduid als lll/AR 311, maar die als vierde 
afdeling bij AR 207 hoorde, en dus eigenlijk IV/ 
AR 207 had moeten heten.

5. Nog twee batterijen (8 st) zware houwitser 15 
cm. Van IV/AR 256.

6. Twee batterijen (6 st) 21 cm Mörser, krachtig 
steilbaangeschut.

7. Totaal waren op papier dus 75 stukken be
schikbaar voor de aanval bij Wageningen.

Nieuwe inzichten
Wat kwaliteit en inzetbaarheid betreft, veranderde 
het beeld. Nieuwe inzichten zijn, punt voor punt:

1. Panzerzug 7 kreeg (zoals wel bekend was) bij
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Westervoort voltreffers en werd weggesleept. 
De bruggen over de IJssel waren tijdig opge
blazen. Het doel, om bij Ede-De Klomp een 
aanvalsgroep in de rug van de Grebbelinie te 
brengen, is daarom niet gehaald.

2. Eisenbahnbatterie 674 bij Elten kwam, voor 
zover we weten, niet tot vuren. Het kanon 
was type 24 cm SK L740, dat 27 km ver kon 
schieten. De Grebbeberg was daarmee buiten 
bereik. Verhalen dat daar van dit zeer zware 
geschut inslagen zijn gezien, en zelfs scherven 
gevonden werden, kunnen daarom niet juist 
zijn.

3. Van het lichte geschut zijn drie afdelingen bij 
de Grebbeberg ingezet, ll/AR 207 mogelijk 
niet volledig. De gemotoriseerde SS afdeling 
had modern geschut, type Ie FH 18. De ande
re twee afdelingen beschikten over veel ouder 
geschut, nog uit de eerste wereldoorlog. Met 
paarden bespannen, type Ie FH 16.

4. Ill/AR 311 was een afdeling zwaar geschut. 
Ook oud en met paarden bespannen, type s 
FH 13.

5. IV/AR 256 (gemotoriseerd) had zwaar geschut, 
type s FH 18. Twee batterijen zijn bij de Greb
beberg ingezet. De derde was bij de noordelij
ke buurdivisie, die richting Ede en Amersfoort 
aanviel.

6. De Mörsers, type 21 cm Mörser 18 (gemotori
seerd), kwamen op 12 mei laat aan. Ze werden 
de volgende ochtend ingezet op zwaartepun
ten. In de middag ook kort voor de buurdivisie. 
De dag erna zijn ze bij die divisie ingedeeld. 
Het Nederlands leger was toen al in volle te
rugtocht op de Waterlinie.

Zelfs op het hoogtepunt van de strijd (13 mei) 
kwamen dus hooguit 54 - 62 stukken in actie. 
Hoofdvraag van mijn studie was, welke eenheden 
Duitse artillerie bij de Grebbeberg zijn ingezet en 
waar die (vermoedelijk) hebben gestaan. De ge
vonden antwoorden zijn, van dag tot dag, samen
gevat in de volgende tabel.
Mijn conclusie is dat het gebied op en rond de 
Eng één dag vol met Duitse artillerie moet 
hebben gestaan.

Afdeling Tijd 10 mei 11 mei 12 mei 13 mei 14 mei

ll/AR SS Ochtend Elten Renkum Villawijk Villawijk n. Utrecht
Avond Renkum Renkum Villawijk Villawijk n. Utrecht

ll/AR 207 
(4e Batterij)

Ochtend Bienen n. Arnhem Heelsum Voorposten n. Utrecht
Avond Loerbeek Oosterbeek Heelsum Grebbeberg n. Utrecht

Ill/AR 207 Ochtend Emmerich De Eng De Eng Voorposten n. Utrecht
Avond Didam De Eng De Eng Voorposten n. Utrecht

Ill/AR 311 Ochtend Bienen n. Arnhem De Eng Voorposten n. Utrecht
Avond Beek Oosterbeek De Eng Voorposten n. Utrecht

10/AR 256 Ochtend Anholt Ellecom Bosrand Bosrand n. Utrecht
Avond Ellecom Renkum Bosrand W Diedenw n. Utrecht

11/AR 256 Ochtend Elten Renkum Bosrand Bosrand n. Eist
Avond Renkum Renkum Bosrand W Diedenw n. Culemborg

s Art Abt 735 Ochtend XXVI AK XXVI AK ID 207 “Bennekom” “ Bennekom”
Avond XXVI AK X AK “ Bennekom” “Bennekom" “ Bennekom”

Niet aanwezig bij ID 207, of die dag niet ingezet op het Grebbefront 
Gereedgesteld 
In Actie NB Verplaatsingen werden meestal in de nacht uitgevoerd
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Reconstructie
Een afdeling besloeg een groot gebied, twee tot 
vijf voetbalvelden, totaal minstens 2 ha. Er waren 
bovendien reservestellingen verkend, die mogelijk 
ook zijn gebruikt. Van één batterij staat dat wel 
vast. De afdelingen (behalve s Ar1 Abt 735, die pas 
op 13 mei in actie kwam), zijn in de loop van de 
gevechten naar voren verplaatst. Daarbij kwam 
één batterij (de vierde van ll/AR 207) nog op de 
Grebbeberg zelf in actie.
Nederlandse artilleriewaarnemers hebben ver
schillende vijandelijke batterijen gepeild. Daarna 
werden die ook, waar mogelijk, onder vuur ge
nomen of gebombardeerd. Dat laatste gebeur
de, omdat alleen de moderne 10-Veld batterijen 
van 1-12 RA (de eerste en enige afdeling van het 
twaalfde Regiment Artillerie, opgesteld tussen 
Veenendaal en Eist) de Eng en de Bosrand kon
den bereiken.

Ooggetuigen
Om een indruk te geven, wat zoal bekend was, 
volgt een uittreksel van enkele verslagen van oog
getuigen. Tenslotte is nog een kaartje opgenomen 
van 12 mei 1940, met de door mij nu ingeschatte 
plaatsen van Duitse artilleriestellingen.

De heer F.A.J. Mesker was in de oorlog vakhoofd 
van de Luchtbeschermingsdienst van Renkum, 
Heelsum en Doorwerth. Hij schreef over de oor
logsdagen in Renkum:

Deze stukken hadden een dracht van ruim 16,5 
km.'
Mijn reconstructie steunt op gegevens die onder
ling vergeleken en zo mogelijk getoetst zijn. Daar
bij is rekening gehouden met artilleristische eisen 
en wat er van dag tot dag aan geschut voorhan
den was bij de Grebbeberg.
Waarnemingen van artillerie ten westen van Wa- 
geningen vóór 13 mei, hebben vrij zeker betrek
king op andere wapens, dan van de artillerie. Dat 
waren (zware) mitrailleurs, of luchtdoel-, pantse- 
rafweer-, dan wel infanteriekanonnen.2 Deze wer
den grotendeels vooraan bij de infanterie meege
voerd. Het luchtdoelgeschut stond vooral in de 
buurt van artilleriestellingen, troepenconcentra
ties, en commandoposten.
Van de volgende afdelingen zijn de posities nu 
min of meer nauwkeurig bepaald:

“In Renkum, bij de Katholieke Jongensschool, 
werden 5 kanonnen opgesteld om de Grebbe
berg te beschieten. Dat leverde gevaar op voor de 
huizen ten westen hiervan. Een dak van een huis 
werd door het schieten totaal vernield en andere 
beschadigd. De oorlogshandelingen spitsten zich 
toe en de staf besloot de bevolking te waarschu
wen. Men mocht alleen op eigen verantwoording 
blijven. Velen trokken daarop naar Heelsum." 
[Naar: F.A.J. Mesker, “ De oorlogsjaren 1940 - 
1945” (z.j.), p .7 -9 . ]

ll/AR SS 11 mei: Renkum, buiten bereik van ons geschut. 12 en 13 mei: Wageningen, bij de 
villawijk. Toen om onduidelijke redenen ook niet meer bestreden. Kreeg het geen 
prioriteit, of werd het niet goed gepeild ?

II l/AR 207 
lll/AR 311

11 en 12 mei: Wageningen, De Eng. 13 mei: bij drukkerij Vada, bij de Havenafweg 
en in de uiterwaarden. Vooral lll/AR 311 leed verliezen door Nederlands vuur (Veld- 
graven bij de Havenafweg, een paardenkerkhof aan de voet van de Grebbeberg).

10 en 11/AR 256 11 mei: Renkum. 12 en 13 mei: Wageningen, bosrand bij De Eng. Later op de dag 
van 13 mei: de Bornsesteeg (niet zeker). Behalve bij Renkum, zijn deze stellingen 
met succes onder vuur genomen, en zelfs gebombardeerd (op 12 mei en in de 
ochtend van 13 mei).

s Art Abt 735 13 en 14 mei: Bennekom, stellingen tussen Bennekom en Wolfheze. Ver buiten be
reik van onze artillerie. Door late aankomst en vuuropening op 13 mei, voor zover 
bekend, ook niet gebombardeerd. Maar Nederlandse acties en waarnemingen zijn 
die dag zeer onvolledig vastgelegd.
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III AR 311

12 st 15.0 cM s FH  13 
Dracht: 8.675 m 
Vuursnelheid: 4 s min

IV 'AR 256

8 st 15.0 cM s FH 18 
Dracht: 13.325 m 
Vuursnelheid: 4 s min

III AR 207

12 st 10.5 cM le FH 16 
Dracht: 9.225 m 
Vuursnelheid: 6-8 s niin

s Art Abt 735

6 st 21 cM Mörser 18 
Dracht: 16.700 m 
Vuursnelheid: 0.5 s/m in

11 AR SS

12 st 10,5 cM le FH 18 
Dracht: 10.675 in 
Vuursnelheid: 6-8 s min

Bron kaartje:
WUR, Speciale Collecties, Luchtfoto's 1939 - 1940, 
Foto Nr. 1838. Bron foto’s:

1 tm 4 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de 
5 http://www.grebbeberg.nl
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Een tweede ooggetuige daar, G. van der Schouw, 
vertelde:

“Wij hadden net om 17.00 uur brood gegeten en 
gingen, tegen de waarschuwingen in, toch nog 
gauw even de straat op om te kijken o f er nog 
niets te zien was van de Duitsers.
Het was ± 17.20 uur, toen daar de eerste SS’ers 
lopend, en met motorfietsen, via de Utrechtseweg 
en de Dorpsstraat het dorp Renkum binnen kwa
men. Ze schreeuwden tegen ons van “zu Hause”, 
en baanden zich een weg naar Wageningen. De 
nacht van vrijdag op zaterdag 10 mei (Een type
fout ? Dat zou toch 11 mei moeten zijn [K. Ruis- 
sen]) verliep zeer onrustig. Steeds hoorden we 
Duitse militairen praten, dan dichtbij, en dan weer 
veraf. Toen het tegen 04.30 uur licht werd, zagen 
we wat er gaande was. Ze liepen bij ons door de 
groentetuin en plaatsten via de Schoolweg (nu 
Don Boscoweg) zware kanonnen bij ons op het 
aardappelveld, waarbij de plantjes finaal kapot 
gereden werden, vlak achter de huizen van de Le 
Maitreweg. Vooral toen om ± 07.30 uur het eerste 
schot afging, dachten we: “De huisjes storten in 
elkaar”. Het was één grote stofwolk, en we stikten 
bijna van dat stof. Na verloop van ± 1 0  minuten 
kwam er een Duitser binnenlopen en zei dat we 
maar weg moesten gaan, omdat het te gevaarlijk 
werd voor de burgers. Dus moesten we evacue
ren, maar waarheen ? Richting Wageningen ging 
helemaal niet, en het werd richting Heelsum. Wij 
liepen tegen de Duitse colonnes in, die hun voer
tuigen met jonge afgerukte takken van de bomen 
hadden gecamoufleerd. Achteraf bleek, dat de 
omgeving van de dorpskern moest evacueren, in 
verband met de doorvoer van de Duitse troepen. ” 
[Naar: G. van der Schouw, Schouwburcht, 60 jaar 
na dato. In Echo’s van zes dorpen, Apr. 2002]

J. van Tricht, toen tien jaar oud, woonde op de 
Eng, aan de Doiderstraat. Hij maakte het volgen
de mee:

“Op de Eng stonden Duitse kanonnen. Het ge
schut stond aan de Geertjesweg, en achter ons 
huis. Dat aan de Geertjesweg is op zondag 12 
mei geplaatst. Het werd in de middag aangeval
len door 2 Fokker G1 jachtvliegtuigen. Hoeveel 
kanonnen er stonden en verdere bijzonderheden 
kan ik me niet herinneren. We moesten op stel en 
sprong het huis uit, en zijn richting Renkum en 
Oosterbeek gegaan. Onderweg kwamen we veel 
Duitse paardentransporten (colonnes) tegen. ”

[Schriftelijke informatie, verstrekt door de heer J. 
van Tricht, 16 april 2009. Data en volgorde van 
plaatsing zijn niet zeker. In A. Rietveld “Wagen
ingen in oorlogsbrand” , p. 128, werd een wat an
dere versie opgetekend].

Over een tweede aanval door Nederlandse vlieg
tuigen, op 13 mei, staat in het verslag:
Op 12 mei 1940 te 21.00 kwam van het Comman
do Luchtverdediging een voorlopige opdracht 
binnen, om de bosrand NO van Wageningen te 
bombarderen. In de loop van de nacht is deze op
dracht weer uitgewerkt doorgekomen.
Te 4.30 moest het bombardement plaats heb
ben, onder bescherming van vier D.XXI toestellen 
van het vliegveld “Buiksloot” (Hiervoor waren vijf 
bombardements-vliegtuigen aangewezen, de C.X 
vliegtuigen 705, als commandotoestel, met 700, 
711, 712, en 713). Het bleek, dat de 713 moeilijk
heden met taxiën had. Dit toestel is niet gestart. 
Na de start is er op plus minus 5 m (hoogte) gevlo
gen (HuBoBe, huisje-boompje-beestje), tot over 
de Grebbe. Van hier werd op 1 km van de rivier 
naar het oosten gevlogen. Tussen Rhenen en Wa
geningen werd gestegen naar 350 m om de bom
men te laten vallen (Die zouden op kleinere hoogte 
niet tot ontploffing komen). De bommen sloegen 
te 4.30 uur in op de aangegeven plaats. Er zijn 32 
bommen geworpen. Het bos vloog in brand. Na 
het bombardement werd het bos door de D.XXI 
vliegtuigen beschoten, terwijl de C.X vliegtuigen 
eveneens met de voormitrailleur in duikvlucht het 
bos beschoten hebben. Hierna op plus minus 5 m 
(hoogte) terug. Er zijn geen vijandelijke vliegtuigen 
gezien. Volgens verklaring van de begeleidende 
jagers, zaten op grote hoogte boven het doel tal
rijke Duitse gevechtsvliegtuigen.
[Verslag Elt-vlieger R. Hofstede, Tlt-waarnemer 
M. A-Tjak. NIMH, Coll 409, Inv Nr 446123],

1 Ter vergelijking: onze houwitser 12 lang 14 had 
een dracht van 7,25 km, het kanon 12 lang Staal 
van 7,65 km, de houwitser 15 lang 15 van 8,5 
km, de houwitser 15 lang 17 van 8,7 km, en het 
kanon 7-Veld van 10,5 km.

2 Een Duits regiment infanterie had doorgaans 
nog een 13e t/m 15e compagnie. De 13e, met 8 
stukken 7,5 cm licht infanteriegeschut. De 14e, 
met 12 stukken 3,7 cm pantserafweergeschut, 
en 6 lichte mitrailleurs. De 15e, met verkenners- 
motorrijders, waarbij ook ingedeeld een peloton 
van 8 gepantserde verkenningsvoertuigen.
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GROETEN UIT WAGENINGEN (3)
Uit de rijke collectie van E.J. Jansen 

Gerard Olinga

Deel drie van Groeten uit Wageningen voert ons soms eeuwen terug in de tijd. Aan de hand van 
weer een paar mooie oude ansichtkaarten van wijlen E.J. Jansen gaan we naar de markt en de 
Markt. Twee verschillende begrippen, vaak zo nauw met elkaar verbonden dat er gemakkelijk 
begripsverwarring door kan ontstaan. Zo kan men in Wageningen op de woensdagochtenden 
en de zaterdagen naar de markt. Vleit men zich daar in de rest van de week neer op één van de 
talrijke terrasjes, dan zit men even gezellig op de Markt. Wil de tegenwoordige tijd dus nog wel 
eens het verschil maken, onze stadsgeschiedenis daarentegen smolt beide bestemmingen ineen 
tot één begrip: de Markt.

Het begrip markt
Ons woord markt is afgeleid van het Latijnse 
woord mercari, dat letterlijk handel drijven bete
kent. Daarmee werd evenwel een specifieke vorm 
van handel drijven bedoeld. In de betekenis van 
het oude woord ging het om handel drijven, waar
bij handelaren hun waar aan klanten verkopen en 
dat gebeurde toen op een plein of gewoon op 
straat, de mercatus (de markt).
Veel oude Nederlandse steden hebben een eeu
wenoud marktplein met daaraan vaak de oude

stadskerk en het stadhuis.
Alhoewel het geen automatisme was, kregen de 
meeste nederzettingen in de Middeleeuwen met 
of na het verkrijgen van stadsrechten, eveneens 
het marktrecht. In veel gevallen betekende dat 
voor de toen nog prille steden dat men een jaar- 
of weekmarkt mocht houden.

Twee monumenten
Al eeuwenlang wordt de omgeving, die nu de 
Markt heet, gedomineerd door twee belangrijke

Markt en Stadhuis W a g e n i n g e n

Afb. 1: Twee monumenten domineren reeds eeuwenlang de omgeving. Een foto u it de jaren tw in tig  van de vorige
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gebouwen, de Grote Kerk -  oorspronkelijk de St. 
Janskerk -  en het stadhuis (zie afb. 1). De vroegste 
vermelding van deze oude stadskerk is volgens 
de geschiedschrijver G. Goossen Jzn. te vinden 
in een brief van 12 mei 1280 van Graaf Reinald I, 
graaf van Gelre en Zutphen.

De huidige kerk lijkt echter in de verste verte niet 
meer op het kerkgebouw uit de dertiende eeuw. 
Beeldbepalend voor het huidige kerkgebouw zijn 
de verbouwing in neogotische stijl in de negen
tiende eeuw, de twee verwoestingen gedurende 
de Tweede Wereldoorlog en de grondige restau
ratie in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
In het jaar 1664 kocht de gemeente van kapitein 
Morgan het Schuttereyenhuis, op de bekende vo- 
gelvluchtkaart van Nicolaas van Geelkercken aan
geduid als het Schuttershuys, op de hoek van de 
huidige Markt met de voormalige St. Annastraat. 
Voor 1660 was het St. Anthonieschuttersgilde 
hiervan nog de eigenaar.

Hetzelfde pand maakt nog altijd een belangrijk 
deel uit van het huidige stadhuis. De werkvertrek
ken van het college van Burgemeester en Wet
houders zijn immers in dit gebouw gevestigd.
Het zeventiende-eeuwse karakter ging weliswaar 
door talloze verbouwingen nagenoeg geheel ver
loren.

Maar zelfs de Tweede Wereldoorlog en de bijna 
catastrofale brand op 2 maart 1972 konden niet 
verhinderen dat de stad nog steeds vanuit dit 
historisch pand wordt bestuurd. Als door een 
wonder bleef het stadhuis op 11 mei 1940 fier 
overeind staan, terwijl de directe omgeving op die 
dag nagenoeg met de grond gelijk werd gemaakt. 
De vrijwillige brandweer van Wageningen, bijge
staan door omliggende korpsen, wist 32 jaar later 
te voorkomen dat het monumentale pand totaal 
werd verwoest.

De oude markt, eeuwenoud
De Wageningse markt is eeuwen oud. De oudst 
bekende markt lag langs de huidige Hoogstraat, 
ruim genomen tussen de Kapelstraat en de vroe
gere Boterstraat. Deze liep vroeger door tot aan 
de Hoogstraat. Daar waar nu ondermeer het her- 
denkingsfontein (1263-1963) staat en de politieke 
partijen regelmatig hun programma’s aan de man 
proberen te brengen, lag in de vijftiende eeuw de 
oude markt. De kooplieden hadden daar de ruimte 
om hun waren uit te stallen. Dat deel van de stad

was voor 1500 nog lang niet volgebouwd. Boven
dien was het ook een logische plek. Het lag aan 
de doorgaande route en de markt was van alle zij
den gemakkelijk bereikbaar. Hoe lang de Wagen- 
ingers en de buitenlui daar hebben gemarkt is niet 
bekend, maar wel dat omstreeks het jaar 1500 
de markt daar moest verdwijnen. Anton C. Ze
ven heeft tijdens zijn omvangrijk onderzoek (Wie 
woonden waar in de binnenstad van Wageningen) 
daarvoor niet de exacte redenen kunnen vinden. 
Uit zijn onderzoek blijkt wel dat het terrein van 
de oude markt, zeker afgezet tegen de totale en 
de toch maar beperkte oppervlakte van de oude 
stad, vrij groot en daarom misschien wel (te) duur 
was. Inbreidingsplannen van het stadsbestuur op 
die plek lijkt daarom een denkbare optie. Wellicht 
moest er dure stadsgrond worden verkocht aan
gezien men omstreeks dezelfde tijd begon met de 
aanleg van de dubbele stadsgracht. Daarvoor had 
men uiteraard geld nodig.
Eén van de kenmerken van oude markten was een 
waterput voor gemeenschappelijk gebruik. Uit het 
onderzoek van Zeven blijkt dat onze oude markt 
ook zo’n waterput had. Deze was aangegeven als 
ratelput en in het jaar 1649 bestond deze nog, dus 
lang nadat de oude markt daar was verdwenen. 
Wanneer de gemeente daar ooit nog eens de 
schop in de grond laat steken, lijkt dit gebied bij 
uitstek een interessante plek voor een archeolo
gisch onderzoek.

De nieuwe markt
De markt verhuisde naar een veel kleinere locatie, 
namelijk het pleintje voor de ingang (bordeszijde) 
van het huidige stadhuis. Op genoemde vogel- 
vluchtkaart uit circa 1640 wordt dit pleintje aan
geduid als Marckt (zie afb. 2).

Dat is dus veel kleiner dan het gebied wat we nu 
de Markt noemen. De huidige Markt strekt zich 
immers uit vanaf de Hoogstraat tot aan de Vijzel
straat.
De huidige Waagstraat herinnert ons nog aan de 
tijd dat de nieuwe markt uitsluitend op dit pleintje 
gehouden werd. Op de oude markt stond naast de 
ratelput De Oude Waag. Met de markt verhuisde 
ook de waag. Aanvankelijk verhuisde de waag naar 
de Kapelstraat. Voordat het stadsbestuur zich aan 
de Markt vestigde, vergaderde men daarvoor in de 
vroegere kapel, waaraan de Kapelstraat haar naam 
te danken heeft. Vervolgens verhuisde de waag 
naar de vroegere St. Annastraat en omstreeks 
1780 (tevens de laatste) naar de Waagstraat.
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‘IJ la r tt, ‘W ageningen

Afb. 2: Het nieuwe marktplein maar nu op een marktdag. Let u eens op de m ooie dracht van de vrouwen.

Net als nu had de Marckt in vroegere eeuwen 
een multifunctioneel karakter. Wat dat betreft is 
er weinig veranderd. Want ook vroeger bracht 
de Marckt regelmatig veel volk op de been. Het 
was een tijd, waarin de markt niet alleen voor 
wat leven in de brouwerij zorgde, maar waar op 
de Marckt -  op last van het stadsbestuur - soms 
ook een einde aan mensenlevens werd gemaakt. 
Terechtstellingen gebeurden toen in het openbaar 
en een marktplein leende zich daar uitstekend 
voor. Bovendien voltrokken de vonnissen, zoals 
onthoofding door middel van het zwaard, zich 
onder het toeziend oog van hetzelfde stadsbe
stuur. Van scheiding der machten was nog geen 
sprake en ook de rechterlijke macht -  één van 
de belangrijkste stadsrechten -  viel, tot 1811, 
binnen de competentie van het stadsbestuur. 
De richter of drost, die de schepenbank voorzat, 
maakte overigens geen deel uit van het stadsbe
stuur.
De veroordeelden en misschien ook wel hun beu
len en overigens een ieder die door de stad ach
terna werd gezeten, hadden in theorie nog kans 
op een tijdelijke escape. Om de oude stadskerk 
en het kerkhof lag een muur. Wanneer men kans 
zag om over deze muur te klimmen, dan bevond

men zich op kerkelijk gebied waar het kerkelijk 
recht gold. Het stadsbestuur had dan even het 
nakijken. Of dat hier ooit is gebeurd, vermeldt de 
stadsgeschiedenis niet.

Vrouwe Justitia
Nog altijd is te zien dat in het stadhuis ooit recht 
werd gesproken. Het beeld van Vrouwe Justitia 
prijkt nog steeds op het dak van het stadhuis. 
Het beeld is in feite een soort van huwelijksca
deau aan de stad Wageningen van Lubbert Adolf 
Torck en diens kersverse echtgenote. Torck, heer 
van Rosendael, was in 1722 naast kasteelheer te
vens burgemeester van Wageningen. In dat jaar 
trouwde Torck met de puissant rijke Petronella 
van Hoorn. Zij was eerder getrouwd geweest met 
Jan Trip. Via zijn vrouw kwam Torck in contact 
met de meest aansprekende kunstenaars en de
corateurs uit die tijd, waaronder de Amsterdamse 
beeldhouwer en architect Ignatius van Logteren 
(1685-1732). Deze kunstenaar had voorheen als 
decorateur gewerkt in Trips’ huis Beeckestijn bij 
Velsen. Van Logteren kreeg van Torck in 1722 de 
opdracht om het stadhuis te verfraaien, o.a. met 
het beeld van Vrouwe Justitia. Torck moest echter 
nog twee jaar wachten, alvorens haar uit natuur
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steen gehouwen beeld op het stadhuis kon wor
den geplaatst.
Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse 
godin en naderhand de personificatie van het 
recht. Zij wordt daarom ook wel Vrouwe Gerech
tigheid genoemd. Een afbeelding van haar is vaak 
te vinden op gerechtsgebouwen en op andere 
plaatsen waar vroeger recht werd gesproken. 
Beelden van Vrouwe Justitia staan bol van sym
boliek. Zij wordt doorgaans afgebeeld als een ge
blinddoekte figuur, met in haar rechterhand een 
zwaard en in haar linkerhand een weegschaal. De 
betekenis van deze drie symbolen is als volgt:
De blinddoek staat voor de rechtspraak zonder 
aanzien des persoons, omdat niet de personen 
worden gehoord en veroordeeld, maar slechts de 
feiten en de daden. De weegschaal stelt de afwe
ging van de bewijzen en getuigenissen voor, die 
in het voordeel of in het nadeel van de verdachte 
kunnen spreken. Het zwaard tenslotte staat voor 
het vonnis dat wordt uitgesproken.
Wanneer men onze Vrouwe Justitia vanaf straat
niveau aanschouwt, dan valt uit het beeld niet op 
te maken of ze nu wel of geen blinddoek draagt. 
Is het in Wageningen soms weer eens anders?

Deze vraag legde ik voor aan de heer C.D. Gast, 
onze voormalige stadsarchivaris. Hij vertelde 
me dat ik niet de eerste ben met deze vraag. Hij 
herinnert zich het bezoek van een vrouw aan het 
gemeentearchief, die hem er op attendeerde dat 
onze Vrouwe Justitia niet geblinddoekt was. De 
verbaasde Gast wilde hier het fijne van weten en 
klom toen op het dak van het stadhuis. Hij kan 
ons, naar aanleiding van zijn ter plaatse ingesteld 
onderzoek, verzekeren dat onze Vrouwe Justitia 
wel degelijk geblinddoekt is.

Rondje om de kerk
De nieuwe markt barstte bijna uit haar voegen 
maar veel ruimte om deze uit te breiden was er 
niet. Het terrein rondom de kerk was langzamer
hand volgebouwd. Toen de muur om het kerkhof 
werd geslecht kon de nieuwe markt een beetje 
uitgebreid worden. Maar ook daarna bleef het er 
krap markten. Deze situatie duurde tot de Tweede 
Wereldoorlog. Alhoewel een deel van de behuizing 
rondom de kerk sterk aan verval onderhevig was 
geworden, was het er nog steeds een wirwar van 
huizen en steegjes. Toen het centrum in de meida
gen van 1940 onder vuur kwam te liggen van de

V o g e l v l u c h t  -  W j g e n i n g e n

Afb. 3: Een vogelvlucht ansichtkaart, genomen vanuit de toren van de Grote Kerk m et u itzicht op de nieuwe markt. 
Veel van de gebouwen op de achtergrond staan er nog.
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Nederlandse artillerie op de Grebbeberg en deze 
het gebied nagenoeg geheel in puin schoot, on
derging de huidige Markt een ware metamorfose. 
Tijdens de herstelwerkzaamheden van het cen
trum ontstond er een ruim opgezet plein.
De Markt werd heringericht en werd bovendien, 
nog niet zo heel lang geleden, geheel autovrij ge
maakt. Niet alleen kreeg de Markt daardoor een 
nog ruimere look, maar er ontstond ook ruimte 
voor het inrichten van de huidige markt.

Vanaf het jaar 1263 werd de weekmarkt in Wage- 
ningen op de donderdagen gehouden. Daarin is 
ooit verandering gekomen, want sinds mensen
heugenis wordt de weekmarkt op de woensdagen 
gehouden. Veel later (vanaf 1963?) kwam daar de 
zaterdagmarkt bij. Het laatste roept twijfels op.
Op een paar websites staat namelijk vermeld dat 
de zaterdagmarkt al eeuwen oud is en dat de 
woensdagmarkt pas in 1963 haar intrede deed. 
Dit kan niet waar zijn, want uit een bron van het 
gemeentearchief blijkt dat in elk geval in 1936 
sprake was van de woensdagmarkt. Deze week
markt is uitgegroeid tot één van de grootste mark
ten uit de regio.
Ondanks de hectische geschiedenis van onze 
stad was de Grote Kerk eeuwenlang getuige van 
onze marktgeschiedenis en nog steeds staat dit 
oude Godshuis als een rots in de branding, mid
den op de M(m)arkt (zie afb. 3).
Met de voltooiing van de huidige Markt is de cir
kel weer rond en heeft de Wageningse markt het 
spreekwoordelijke rondje om de kerk gemaakt 
Enkele markthandelaren brengen wekelijks hun 
waar namelijk weer aan de man op dezelfde plek, 
waar hun voorgangers dat ruim vijf eeuwen gele
den ook al deden.

Bronnen:
- Wageningen gemeten en getekend (Kees Gast, 
Bob Kernkamp en Petra Leenknegt), uitgave van 
het Comité Open Monumentendag 2009, Wagen
ingen 2009;
- Gebonden Verbeelding (Maarten van den Wijn- 
gaart [red.], Jean Gardeniers, Kees Gast en Petra 
Leenknegt), uitgave van het Comité Open Monu
mentendag 2010, Wageningen 2010;
- Wie woonden waar in de binnenstad van Wa
geningen, deel 1 (Anton C. Zeven). Wageningen 
2002 ;
- Gemeentearchief Wageningen;
- Geschiedenis van Wageningen (G. Goossen

Jzn.), tweede druk, Wageningen/Arnhem, 1966;
- Gemeentehuizen in Nederland (T. en J. de Roos), 
waarin opgenomen een artikel van C.D. Gast, ge
meentearchivaris van de gemeente Wageningen, 
historie van de week nr. 46 (Internet);
- Internet (o.a. Vrouwe Justitia, Lijst van beelden 
in Wageningen).

Met dank aan: Anton C. Zeven, Wageningen en 
C.D. Gast, Bennekom.

I'' STRAATNAMEN I  
' IN W AG EN IN G EN,1!

Klaas Kater, 
metselaar en sociaal voorman
Klaas Kater [1833 - 1916] was oprichter en voor
zitter van het Nederlandsch Werklieden-verbond 
Patrimonium. Klaas werd op 14-jarige leeftijd 
wees. In het weeshuis liet men hem aanvankelijk 
voor onderwijzer studeren, maar in mei 1850 be
steedden de regenten hem via een doorgangshuis 
in Doodewaard uit aan een tabaksplanter aldaar. 
In februari 1853 ging hij naar het naburige Hem
men, bleef daar tot april 1854 en trok vervolgens 
naar Andelst.
Begin 1874 was Kater als metselaar in dienst ge
treden bij bierbrouwer W. Hovy te Amsterdam. 
Hij leerde dat jaar W.C. Beeremans kennen, die 
met plannen rondliep voor een christelijke werk
liedenvereniging. Aanvankelijk voelde Kater daar 
niet voor, maar toen Jan Witmond in het overleg 
betrokken werd, resulteerde dat in een werklie
denvereniging op christelijke grondslag, het Ne
derlandsch Werkliedenverbond. Op voorstel van 
Kater kreeg dit de naam Patrimonium (Vaderlijk 
erfdeel). Op 30 november 1876 werd een bestuur 
gekozen. Kater werd president.
Tegen het eind van de eeuw ontstond geleidelijk 
aan verzet tegen de alles overheersende positie, 
die Kater in Patrimonium innam als voorzitter, 
redacteur en administrateur. Jongeren als Talma 
wensten een andere koers in te slaan. Aan die 
moeilijkheden kwam een einde toen Kater in 1900 
zijn landelijk voorzitterschap neerlegde en Ere
voorzitter werd.
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DE LIGGING VAN DE ‘OLDEN WEGH’
en de verlegging van de Doldersteeg (nu Dolderstraat)

Anton C. Zeven

Perceel C345
Wageningen 26-4-1745. Erven Elisabeth, Helena 
en Willemina van Campen (mede namens hun) ab
sente vader Gerrardus van Campen en grootva
der Willem van Campen -  dragen over aan Geurt 
Stevens en Geurtie Breunissen Echtl. drie schepel 
landt gelegen op den Bergh bij den Diepenoorth. 
Oostw: Geurt Berntse, Westw: 't Kerkeland, 
Zuidw: de olden wegh, noordw: Arent Roest.

Ruwweg kunnen we het overgedragen perceel als 
volgt beschrijven:

Arent Roest

Kerkeland

Bron: Oud-rechtelijk archief inv. nr. 196: Afschrif
ten van transporten 1738-1752.

Dankzij de vermelding dat de percelen nabij Den 
Diepenoorth liggen en gezien de naam Kerkeland, 
kom ik tot de conclusie dat het bovengenoemde 
perceel in de Kadastrale Atlas van 1832 het ka
dastrale nummer C345 heeft gekregen (afb. 1 en 
2). Het wordt vermeld als bouwland met een to 
taal oppervlakte van 4500m2. Onduidelijk blijft de 
zuidelijke begrenzing De olden wegh. Welke weg 
was in 1745 een oude weg?

Geurt Berntse

de olden wegh

Kerkeland C345 en C346 

Zoomweg
Percelen in Diepenoort 
Doldersteeg

Afb. 1 De ligging van enkele percelen (Kadastrale Atlas van 1832).

Wanneer wij de eerste twee kaartjes (afb. 1 en 2) 
bekijken dan zien wij een hoekje land, dat tussen 
het Kerkeland en de Doldersteeg ligt. Merkwaar
dig, omdat de percelering en de kadasternumme- 
ring van de percelen aan beide zijden van de Dol
dersteeg doorloopt. Ook nu behoort een stukje

grond van zo’n 2 meter breed, liggende aan de 
noordzijde van de Doldersteeg, tot het perceel 
389 aan de zuidkant van de steeg. Het lijkt erop 
dat het huidige tracé van de Doldersteeg over een 
stuk bouwland is gelegd, nadat dit stuk in perce
len was verkaveld. Maar waarom is dat gebeurd?

144



Kerkeland

Afb. 2. Een nadere verduidelijking van afbeelding 1.

tuinen Kerkeland 

olden wegh

het huidige tracé 
van de Doldersteeg

Afb. 3. Luchtfoto van de Doldersteeg, daarboven de scheidingslijn, en verder daarboven volkstuinen, gepacht van 
de Ned. Hervomde kerk.

De olden wegh
Bekijken we het westelijke (linkse) deel van het 
tracé van de Doldersteeg en trekken we deze 
rechtdoor dan is daar op de luchtfoto duidelijk 
een pad op te zien. Ik heb dit stuk aangeduid met 
de olden wegh.

Waarom verlegging?
Ik heb mij afgevraagd waarom het (oude) tracé 
van de Doldersteeg werd verlaten. Wanneer we 
de olden wegh in oostelijke richting doortrekken 
komen wij bij een grote akker, die (in 1832) door 
een wildwal is omzoomd. Kennelijk werd door de

aanleg van deze akker een rechte doorgang naar 
het bos afgebroken. Daarom kozen de gebruikers 
van de weg een nieuw tracé en liepen en reden 
zij over de reeds bestaande akkers. De toenma
lige eigenaren zullen voor het verlies van hun 
land toestemming hebben gekregen om het niet 
meer gebruikte deel van de Doldersteeg, de olden 
wegh dus, aan hun land toe te voegen. De nieuwe 
eigenaar van het stukje, dat nu grasland is, zal niet 
veel aan deze compensatie hebben gehad. Het 
was te klein om er een akker van te maken. Nu 
gebruik je het als parkeerplaats of voor tijdelijke 
opslag van hout (afb. 7).
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kadastrale lijnen

Afb. 4. De olden wegh (links) en het nieuwe tracé van de Doldersteeg.

&

Afb. 5. Het open grasstuk links behoort kadastraal to t het perceel rechts. D it stuk was het begin van de nu verdwe
nen olden wegh. Links een stapel stammen.
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Afb. 6. Duidelijk is de bocht naar rechts in de Doldersteeg te zien.

Afb. 7. Rest van de 
olden wegh. De boom 
stammen liggen op het 
perceel dat kadastraal 
behoort to t het perceel 
rechts van de weg. 
Hetzelfde ge ld t voor het 
grasstuk erachter.
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STRAATNAMEN 
IN WAGEN ING EN,

Willem Hovy, 
brouwer en sociaal voorman
Willem Hovy [1840 - 1915] was van vaderszijde 
afkomstig uit een welgestelde familie van ban
kiers en kooplieden.
Zijn vader voerde de leiding over Bierbrouwerij De 
Gekroonde Valk te Amsterdam en Willem zou hem 
opvolgen. Na zijn opleiding aan de Technische 
School in Utrecht volgde hij de praktijkopleiding 
aan enige brouwerijen, voordat hij in 1858 ging 
werken bij De Gekroonde Valk.
Hij werd in 1863 procuratiehouder van het bedrijf 
en later een van de twee directeuren. Hovy was 18 
jaar lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor 
de Anti-Revolutionaire Partij van 1881 tot 1899. 
Hij werd later ook lid van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland en van 1901 tot 1915 lid van 
de Eerste Kamer.

In zijn bedrijf was Hovy een patriarchaal onder
nemer. Hij wilde een vader voor zijn werknemers 
zijn. Zijn sociaal gevoel bleef niet tot dezen be
perkt. Van zijn werknemers verwachtte hij een 
christelijke levenswijze, maar vergat niet zelf het 
voorbeeld te geven. Op zijn initiatief werd in 1874 
een vereniging voor het gehele personeel van 
zijn brouwerij opgericht, voor zowel patroon, ba
zen als werklieden. In wekelijkse bijeenkomsten 
werden besprekingen gehouden over kerkelijke, 
historische en sociale kwesties. Over het laatste 
onderwerp sprak bijvoorbeeld Klaas Kater op een 
bijeenkomst in 1874. Op vrije christelijke feest
dagen werd het loon doorbetaald. Hij bouwde ar
beiderswoningen van goede kwaliteit, maar lager 
in huur. Voor de werknemers was er een niet ver
plichte pensioenregeling en een fonds ter onder
steuning van weduwen. Bij ziekte werd over het 
algemeen gedurende twee weken het loon door
betaald. Bij geboorte van een kind werd over één 
week dubbel loon toegekend.

In 1876 was Hovy betrokken bij de oprichting van 
het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimo
nium. In Hovy’s brouwerij werden de eerste le
denvergaderingen gehouden. In 1880 werd hij tot 
erelid van het verbond benoemd en tevens tot lid 
van de Commissie van Advies.
Hij was vooral actief voor Patrimoniums Pensi- 
oen- en Onderstandsverbond. Hovy was zeer 
geïnteresseerd in de realisering van een pensioen 
voor werknemers. Op het Eerste Christelijk Soci
aal Congres in 1891 trachtte hij mogelijkheden te 
scheppen om voor dienstboden een pensioen
voorziening te krijgen. Deze vergadering leidde 
ook tot de totstandkoming van de Vereeniging 
van Nederlandsche Patroons ‘Boaz’, waarvan hij 
2e en later 1e voorzitter werd. In 1894 hield hij een 
lezing over de pensionering voor loontrekkenden.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers reageren op artikelen en gebeurtenissen

DE TORENHAAN VAN WAGENINGEN
(O-W 38-3, blz. 117)
(Nieuwsbrief museum De Casteelse Poort, najaar 2010, nr. 21, pag. 4)

Afb.: Toevallig beschikte de redactie over een foto m et daarop de torenhaan. 
Foto: collectie van wijlen E.J. Jansen.

In de nieuwsbrief van het museum De Casteelse 
Poort, najaar 2010, nr. 21. pag. 4 staat een arti
kel met als titel: Mysterie torenhaan. In dat artikel 
vraagt men zich in het museum af waar dit kleine 
torenhaantje, afkomstig uit het gemeentelijk de
pot Wageningen, vandaan komt.
Deze haan is inderdaad niet de torenhaan van de 
kerktoren van de Ned. Herv. Kerk op de Markt, 
maar is wel afkomstig van deze kerk! De grote to
renhanen op de spits van de kerktoren gingen in 
mei 1940 en in 1945 met de toren verloren. Het 
kleine torenhaantje is echter afkomstig van het 
kleine torentje op het dwarsschip.

In 1863 ondergingen kerk en toren een grondige 
verbouwing waarbij het haantje op het torentje 
van het dwarsschip om de een of andere reden 
niet meer op het kruis werd herplaatst. Het werd 
in het gemeentelijk depot opgeslagen en kwam 
zodoende ongeschonden de oorlog door. Daarna 
zal het aan het Gemeentelijk Historisch Museum 
zijn overgedragen.
Ik heb dit aan het museum doorgegeven maar het 
leek mij tevens nuttig dit in Oud-Wageningen vast 
te leggen.

Sjaak Rauws
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STRAATN.V 1EN 
INI WAGEN INI G EN,

Syb Talma [1864 - 1916], 
dominee en sociaal voorman
Talma studeerde theo-logie in Utrecht. In 1901 
versloeg hij in het district Tietjerksteradeel de so
cialist Troelstra en werd hij Anti-Revolutionair lid 
van de Tweede Kamer.
Door zijn benoeming tot lid van de commissie van 
advies van het landelijk verbond van Patrimonium 
(1894) en als redacteur van het blad Patrimonium 
kreeg Talma steeds meer invloed op de menings
vorming in Patrimonium onder meer over coöpe
ratie, vakvereniging en werkstaking. Hij was van 
mening, dat staking plicht kan zijn waar het de 
enige weg is tot handhaving van het recht op be
hoorlijke levensvoorwaarden. In Arnhem kreeg de 
alcoholbestrijding zijn grote aandacht, maar ook 
de hulp aan daklozen en prostituées.
Talma stelde dat de arbeiders en de patroon als 
vrije contractanten tegenover elkaar staan. Tot 
1897 wilde Patrimonium niets weten van coöpe
ratie. Een krachtig pleidooi van Talma vormde een 
keerpunt. Hij zag in coöperatie een middel om de 
positie van de arbeiders te verbeteren.

Als minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
waaronder in die tijd ook sociale wetgeving viel, in 
het kabinet-Heemskerk (1908-1913), was Talma

één van de grondleggers van het stelsel van so
ciale zekerheid in Nederland. Binnen Patrimonium 
ontwikkelde hij zich tot pleitbezorger van de mo
derne christelijke vakbeweging. Talma bood een 
zelfbewust christelijk-sociaal alternatief voor het 
socialisme, gepaard met kritiek op passiviteit van 
gevestigde burgerij en aristocratie. Hij was erg 
populair bij de protestants-christelijke arbeiders 
van zijn tijd.
Ook als minister heeft Talma door zijn verzeke
ringswetten (Ziektewet, Invaliditeits- en Ouder
domswet) de herziening van de Arbeidswet en de 
beschermende wetsbepalingen inzake de werk
zaamheden van bakkers, landarbeiders, steen
houwers en stuwadoors veel gedaan voor de 
belangen van de arbeiders in ons land. Het lukte 
hem niet om de Ongevallenwet met de drie an
dere in één stelsel onder te brengen.

J. Witmond [1832- ...], 
onderwijzer, journalist, Baptisten- 
evangelist en sociaal voorman

In de Patrimoniumbuurt komen we ook het J. Wit- 
mondplein tegen.
In het register van het boek van Wouter Beekers 
komt hij vier keer voor, maar steeds als J. Witmond, 
zonder enige nader informatie 
Het is vreemd, dat van deze persoon heel moei
lijk iets is te vinden. Onder de voornaam Jacob 
vinden we de vermelding dat hij sociaal voorman 
was, maar ook vind je een oud artikel over zijn 
preekoptredens als baptistenevangelist in Dren
the, met name in Gasselternijveen.
Elders wordt Jacob Witmond genoemd als jour
nalist van De werkmansvriend: weekblad voor het 
volk, vanaf 1885 het orgaan van het Nederlandsch 
Werkliedenverbond Patrimonium. Jacob Witmond 
was jarenlang redacteur van het blad.
Hij zou ook onderwijzer zijn geweest.

We zoeken nog naarstig verder.

Bronnen:
Winkler Prins Encyclopedie 
Wouter P. Beekers: Niet bij steen alleen: Patri
monium Amsterdam: van sociale vereniging tot 
sociale onderneming, 1876-2003 
www.hetoudekinderboek.nl/Centsprenten/Uit- 
geversInd/Bremer.htm
w w w .to the ild esvo lks .n l/jd e lie fde /w um kes /
hoofdstuk_5.htm
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VARIA

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
september 2010 t/m oktober 2010

Bibliotheek
- Aken, George van, Anton Bruijn, Van stenen bijl 
tot bronzen lans. De praehistorie van Gelderse 
Vallei en Veluwe (Onnes; Amersfoort 1955) 32 blz.; 
ill. [GELJD42]
- Haan, H. de, L.H. van Melle, Wageningen (Ne
therlands) Centre of Agricultural Science 1953. 
8th edition (Institute of Agricultural Plant Bree
ding; Wageningen 1953); 108 p. ill. list of institu
tes; list of persons; plan of Wageningen [W_0749] 
(geschenk van P. Holleman)
- Haan, H. de, L.H. van Melle, Wageningen (Ne
therlands) Centre of Agricultural Science 1954. 
9th edition (Institute of Agricultural Plant Bree
ding; Wageningen 1954); 116 p. ill. list of institu
tes; list of persons; plan of Wageningen [W_0750] 
(geschenk van P. Holleman)
- Keuzekamp, J.H., Gemeentewapens in Neder
land 1914-1989. Naar het officiële register van de 
Hoge Raad van Adel (VNG-Uitgeverij; ’s-Graven- 
hage 1989) 263 blz. ill. lit. register; beschrijving 
gemeentewapen ISBN 90 322 2560 X 
[NEDJD46 ] (geschenk)

- Nijhuis, H.D., De Torenhaan. Archiefonderzoek 
naar de herkomst van museaal object WA 0003, 
torenhaan (De Casteelse Poort; Wageningen 
2010) 26 blz.; ill. met wapenbeschrijving; archiva- 
lialijst; lit.; beschrijving gemeentewapen [W 0751] 
(geschenk van de auteur)
- Sierksma, KI., De gemeentewapens van Neder
land. Prisma 501 (2e druk; Utrecht en Antwerpen 
1962) 264 blz. ill. bijl. (beschr. en wapengeschie- 
denis) index register [NED_047] (geschenk)
- Wageningen (Netherlands) Centre o f Agricultu
ral Science 1962[-1963], (International Agricultu
ral Centre; Wageningen 1962); 201 p. ill. subject 
index; list of persons [W_0752] (geschenk van P. 
Holleman)
- Wijngaart, Maarten van den ed., Gebonden ver
beelding. Wageningse beelden bij hun gebouwen 
(Comité Open Monumentendag; Wageningen 
2010) 79 blz.; ill. lit. bronnen ISBN 978 90 79819
03 4 [W_0753] (geschenk COM)

Ton Steenbergen 
Jan van den Burg

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET

Het komt niet zo vaak voor, maar soms weten 
ook de vrijwilligers van het foto- en prentenka
binet niet waar ze bepaalde situaties moeten 
plaatsen. Zo ook met de oude foto’s van twee 
huizen, die vroeger in Wageningen hebben ge
staan of die er misschien nog steeds staan. 
Het foto- en prentenkabinet roept daarom de 
hulp in van de lezers van ons blad.

Van ons lid Pieter ten Brinke hebben we enkele 
kaarten van Wageningen gekregen om ze te scan

nen en op te slaan in het fotoarchief. Van het huis 
op afbeelding 1 kunnen wij de locatie in Wagenin
gen nog niet vaststellen. Ooit is er van deze foto 
een kaart gemaakt, die op 18 augustus 1929 is 
verzonden aan Fräulein H. Noll, Schifferstrasze 55 
te Frankfurt am Main. De afzenders zijn Dirk und 
Betsy. De woning staat of stond waarschijnlijk in 
het oostelijk deel van Wageningen, dit gezien de 
flauwe helling van de weg.
Wie weet waar dit huis heeft gestaan of er mis
schien nog steeds staat.
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Zoekplaatje 1

Ook het tweede huis, een wit gepleisterd hoek- Wie weet zich nog te herinneren op welke locatie
huis, hebben we nog niet kunnen lokaliseren. onderstaande woning heeft gestaan.
Gezien de kleding van de dame naast haar rijwiel
moet de tweede foto vermoedelijk in het begin Namens het foto- en prentenkabinet
van de vorige eeuw zijn genomen. 1/1/. Ruisch en J. van Orden

Zoekplaatje 2

Bibliotheek, documentatiecentrum en foto- en prentenarchief, zijn gevestigd in de Jan J. de 
Goedezaal van het museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1A, Wageningen. Openingstijd: 
elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur. De toegang is gratis. Deskundige hulp is aanwe
zig. 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.
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NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT

t/m 20 februari 2011
August Falise -  veelzijdig Wagenings beeld
houwer
De schepper van het beeld De Zaaier en zeer 
veel andere standbeelden en objecten even aan 
de vergetelheid ontrukt. Een groot aantal werken 
van Falise staan opgesteld. Tevens wordt inge
gaan op zijn werkwijze.

Op de foto staat August Falise afgebeeld bij 
het beeld van Thomas Aquino, dat staat bij het 
hoofdgebouw van de Radbouduniversiteit te 
Nijmegen. (Foto: Eigendom van het Stedelijk 
Museum te Roermond [in bruikleen]).

17 september 2010 t/m 16 januari 2011 
Vrouwen van nu
De zestigjarige geschiedenis van de afdeling Wageningen van de NBvP, Vrouwen van Nu. De ontwik
keling en de inspiratiebronnen van deze bloeiende Wageningse vereniging.

permanent
De Vrede van Wageningen 1945
De nieuwe Vredeszaal trekt sinds de opening op 17 april jl. grote aantallen bezoekers.

permanent
De historie van Wageningen
Deze vaste opstelling is sinds kort helemaal klaar. De laatste, vierde wand, is gewijd aan de sociale 
geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

Kunstagenda

2 oktober t/m 21 november
Wilma Terlouw (schilderijen) uit Kootwijkerbroek en Julia Borsboom (objecten) uit Barneveld.

Openingstijden: van 1 november tot en met 31 maart dinsdag tot en met vrijdag 12.00 - 16.00 uur, 
zaterdag en zondag 13.00 - 16.00 uur. Op aanvraag kan een museumrondieiding worden verzorgd 
Entree €3,00  /  kinderen €  1,50 /  gebruikelijke kortingen. Woensdag vanaf 14 uur gratis.
Voor meer informatie zie de website casteelsepoort.nl.
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MUZIEKTHEATER OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG 
IN WAGENINGEN

Kees Gast

Het Wageningse Musicaltheater Roekeloos 
brengt dit najaar een stuk, getiteld ‘Van Mei tot 
Mij’, dat geheel gebaseerd is op belevenissen van 
gewone Wageningse mannen en vrouwen in oor
logstijd. De opgevoerde personages hebben wer
kelijk bestaan, zodat het publiek een authentiek 
Wageningse geschiedenis in gedramatiseerde 
vorm krijgt voorgeschoteld.
Tekst en regie zijn in handen van Willem van Roe- 
kel, artistiek en zakelijk leider van het Wagening
se Musicaltheater Roekeloos. De inhoud van de 
voorstelling heeft hij ontleend aan verhalen van 
oudere familieleden en vrienden. De meeste van 
hen zijn inmiddels overleden. Hun persoonlijke 
ervaringen en emoties waren uitgangspunt bij het 
invullen van de karakters in ‘Van Mei tot Mij’. De 
rollen van Tante Mien en Elsje zijn bijvoorbeeld 
gebaseerd op de herinneringen van zijn groot
moeder Wilhelmina Beijer-Laurens (1922 - 2001) 
en haar zussen, die alle de gebeurtenissen uit het 
stuk als twintigers meemaakten. Hoe gingen de 
mensen destijds om met de dilemma’s waarvoor 
zij in die moeilijke omstandigheden stonden en 
wat zou onze houding nu zijn?
De samensteller stelde zich de eis om de inhoud 
van het stuk zoveel mogelijk historisch juist te 
doen zijn. Het onderwerp ligt te gevoelig om het 
niet waarheidsgetrouw te behandelen. Behalve op 
de verhalen van familieleden is de inhoud van het 
stuk ook gebaseerd op gedegen historisch on
derzoek, verricht door een broer van Willem, de 
historicus mr.drs. Evert-Jan van Roekel. De be
langrijkste bron voor Willem is geweest zijn broers 
recente publicatie ‘Jodenvervolging in Wagenin- 
gen in de periode 1940 -  1945' (Universiteit van 
Amsterdam, 2010). Dat Evert-Jan een eminent 
historicus is moge blijken uit het feit dat hij cum 
laude afgestudeerd is op zijn doctoraalscrip
tie ‘Als politieke soldaten treden wij Moskousch 
horden tegemoet, Nederlandse vrijwilligers in 
de Waffen-SS’. Hij is er ook uitvoerig mee in het 
nieuws geweest. Veel van de informatie uit Evert- 
Jans studie over de Jodenvervolging in Wagenin- 
gen, met name die over de gang van zaken bij de 
registratie en de deportatie van de joden in onze

stad, is in ‘Van Mei tot Mij’ verwerkt en is (indirect) 
ook in de rollen van de personages opgenomen. 
Als rechtgeaard theaterman heeft Willem van 
Roekel al deze informatie verwerkt tot een moder
ne musical. Zang en dramaturgie zijn weliswaar 
aparte disciplines, maar staan hier beide in dienst 
van het waar gebeurde.
Hoewel het onder aandacht brengen van musicals 
niet tot de taken van het bestuur behoort, heb
ben wij toch gemeend hiervoor een uitzondering 
te moeten maken. De voorstelling is in feite een 
vorm van geschiedbeoefening in theatrale vorm. 
Willem van Roekel ziet ook het belang van Oud- 
Wageningen voor zijn werk en heeft de leden 
graag de gelegenheid willen bieden om zijn mu
sical op bepaalde data tegen een gereduceerde 
prijs bij te wonen.

Kort gezegd komt het hier op neer:
Leden van Oud-Wageningen kunnen op 7,14 en
21 november voor €  10 per kaartje een voor
stelling bijwonen. Een reductie van €  2,50 op de 
gewone prijs van €  12,50.
De reductie geldt zowel voor de matinees als voor 
de avondvoorstellingen op die data. Op 7 novem
ber is er geen matinee, alleen een avondvoorstel
ling. Alle voorstellingen worden gespeeld in The
ater De Wilde Wereld, Burgtstraat 1, Wageningen 
De matinees beginnen om 15.00 uur, de avond
voorstellingen om 20.00 uur.
Kaarten kunnen op volgende manieren worden 
verkregen:
- Telefonisch reserveren: 06-55 92 02 25
- per mail: paula@wijzijnroekeloos.nl (Paula Ro- 
seboom, hoofd kaartverkoop) of
- aan de zaal, kort voor de voorstellingen. In alle 
gevallen onder vermelding van: lid van de Histori
sche Vereniging Oud-Wageningen

Wij wensen u een goede voorstelling toe.
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GOED OM TE WETEN
wanneer u op zoek bent naar adressen, data, tijden, internetgegevens etc.

MUSEUM DE CASTEELSE POORT
Bowlespark 1A. 6701 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m oktober: di t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za en zo van 13.00 tot 17.00 uur
November t/m maart: dl t/m vr. van 12.00 tot 16.00 uur. za en zo van 13.00 tot 16.00 uur 
Entreekaartje vereist. Op de woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur gratis entree.

BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.

TIJDSCHRIFTENREK
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

WAGENINGEN IN OUDE ANSICHTEN/FOTO’S
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

DE BOEKENKRAAM
De Historische 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
- Stadswandelingen
- Wandelingen 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, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.

WAGENINGEN IN BEELD OP INTERNET
www.oudwageningen.nl 
www.wageningen.interstad.nl 
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen) 
www.casteeisepoort.nl

LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. 
Contributie minimaal: €18 per kalenderjaar.
Bankrekeningnummer: 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

D. van Vliet 

P.H. van de Peppel

H.P. Lagerwerf 

0. Haze

voorzitter

secretaris

penningmeester

lid

lid

Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen 
tel: 0317 423515, e-mail: info@oudwageningen.nl

C.D. Gast

W.J.P. Steenbergen

lid

lid

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

REDACTIE OUD-WAGENINGEN
G.L. Olinga 

P.M. Kernkamp

W.C.W.A. Bomer

L.A.A.J. Eppink

eindredactie 
en kopij 
lid

lid

lid/adviseur

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
W. Ruisch

WEBCOMMISSIE
H.A. Schols

ARCHEOLOGIE
H.P. Lagerwerf contactpersoon

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

Generaal Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl
Van der Waalsstraat 26-1, 6706 JP Wageningen
tel. (werk): 0317 492911, e-mail:
Bob.Kernkamp@wageningen.nl
Tarthorst 803, 6708 JK Wageningen
tel: 0317 420892, e-mail: syl-wouter@bomer.demon.nl
Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen
tel: 0317 416145, e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen 
tel: 0317 416675

Bennekomsewseg 182, 6704 AL Wageningen 
tel: 0317 411508, e-mail: w.ruisch@hccnet.nl

info@oudwageningen.nl;

zie onder bestuur

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 1A, 6701 DN Wageningen 
tel: 0317 421436, e-mail: info@casteelsepoort.nl 
website: www.casteelsepoort.nl 

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT 
Mevr. M. Slebos p/a Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen
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