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VAN DE REDACTIE
Een nieuwe jaargang, een nieuwe cover. Over het ontwerp is lang nagedacht. Vernieuwend, maar te
gelijkertijd roept het herinneringen op aan lang vervlogen tijden. De naam in een vormgeving die doet
denken aan Bauhaus en De Stijl, en het zegel van de stad Wageningen op de achtergrond geven ons
blad een herkenbaar en eigen gezicht.
Misschien is het voor sommigen nog even wennen. De redactie heeft echter de overtuiging dat de
nieuwe cover binnenkort ook een vertrouwd gezicht zal zijn.
De redactie

KOPIJ voor het aprilnummer 2011 ontvangt de redactie graag voor 18 m aart 2011.
Liefst digitaal, maar ook handgeschreven kopij is van harte welkom.
Het (kopij)adres van de redactie vindt u op de achterzijde van deze uitgave.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
DE NEEMBARE VESTING
Had de Wageningse Berg al dan niet terecht als
voetbalveste de naam onneembaar te zijn, de
vestingstad Wageningen heeft die reputatie niet
verworven. Wat overigens niet wil zeggen dat zij
een eitje was voor elke vijand die voor haar mu
ren verscheen. Door de strategische ligging aan
de rivier en gelegen aan de westgrens van het
toenmalige Gelderland, leek zij voorbestemd zich
tot een vestingstad, met alle nadelen van dien,
te ontwikkelen. Als handelsstad is Wageningen
nauwelijks tot bloei gekomen. Het feit dat Wa
geningen altijd een kleine stad is gebleven, heeft
betekend dat de vestingwerken, die zij in prin
cipe zelf moest onderhouden, van bescheiden
omvang bleven en dat zij dus kwetsbaar voor
machtige belegeraars bleef. Een van die mach

tige belegeraars was de Franse koning Lodewijk
XIV die in 1672 met een groot leger Nederland
binnentrok en Wageningen zonder slag of stoot
kon bezetten. Dat markeerde ook meteen het
begin van het einde van de vesting. Toch speelde
het verdedigingsstelsel tot halverwege de 19de
eeuw nog een rol in de geschiedenis van de stad.
Ook nu speelt de vesting, of wat daar nog van
over is, nog een rol, zij het dat de vestingwerken
niet, zoals vroeger, moeten afweren, maar juist
(als toeristische trekpleister) moeten aantrekken.
Het behoud van de ons overgeleverde restanten
van de vesting is een belangrijke bestaansreden
van deze vereniging.
Kees Gast

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen, vindt deze bijeenkomst
plaats op maandag 21 februari 2011!

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 21 februari 2011, aanvang 20.00 uur.
Door de heer C.D. Gast, met als onderwerp:

DE NEEMBARE VESTING
TOEKOMSTIGE LEZING
Op maandag 18 april 2011 zal de heer Jobbe Wijnen een lezing houden over: ’Archeologie van de
Tweede Wereldoorlog’.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Mw. J.E. Crommelin
Dhr. J.A.T. Wijnen
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Het bestuur wenst alle leden een gezond en voor
spoedig 2011 toe!
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er weer heel
wat gebeurd.

Webcommissie
De webcommissie heeft in april 2010 de nieuwe
website van de Historische Vereniging Oud Wageningen gelanceerd (www.oudwageningen.nl).

Foto-archief, bibliotheek en
documentatie
Op dinsdag- en donderdagmorgen wordt in Mu
seum De Casteelse Poort hard gewerkt aan het
digitaal toegankelijk maken van oude ansichtkaar
ten en (glas)negatieven van Wageningen, alsmede
aan het documenteren van nieuwe aanwinsten en
artikelen door de vrijwilligers van bibliotheek en
documentatiebeheer.

Contactblad
Dit contactblad begint nu aan het tweede jaar bij
drukkerij Verweij. Het bestuur is zeer tevreden met
het huidige aanzien van het contactblad en hoopt
dat de leden dit ook als zodanig ervaren. Een
wens van de redactiecommissie is om de omslag
van het blad een modernere uitstraling te geven.
Hiertoe is door het Grafisch Atelier een ontwerp in
vier varianten gemaakt.

eigenaar van de grond. Met de WUR zal nader
contact worden opgenomen. De Bergcommissie, het officiële adviesorgaan van de gemeente,
heeft mondeling toegezegd de gemeente positief
te zullen adviseren.

Vacature penningmeester
In april 2011 zal onze huidige penningmeester
Peter van de Peppel na 6 jaar aftreden. Voor de
hierdoor ontstane vacature zoeken wij een nieuw
bestuurslid die bij voorkeur ook het penningmees
terschap op zich neemt. Voelt u iets voor deze
functie of kent u iemand die daarvoor geschikt
zou zijn, neemt u dan contact met ons secretari
aat op via info@oudwageningen.nl of telefonisch
0317 423515.

Vacature
webmaster/webredacteur
Voor het beheer van onze website www.oudwageningen.nl zoeken we een webmaster/webre
dacteur. Iemand, die naast het beheren van de
site, ook wat speur- en schrijfwerk wil doen. Erva
ring is niet de hoogste prioriteit. Inzet en tijd zijn
belangrijken
Meer informatie kunt u verkrijgen via info@oudwageningen.nl of telefonisch bij de webcommissie
(adresgegevens zie achterblad).

Ledenavonden
Boek Wageningen 750
De contouren van het boek over de geschiede
nis van de stad Wageningen worden langzaam
duidelijker. Het bestuur “ Stichting Publicaties Wa
geningen 750” heeft er alle vertrouwen in dat het
boek, ondanks de nog vele te nemen hobbels, op
tijd zal verschijnen.

Gezien de ervaring qua opkomst op onze vorige
ledenavond heeft het bestuur besloten vaker de
grote zaal te reserveren voor de avonden. Daar
naast willen wij ingaande dit jaar aan niet-leden
die onze avonden bezoeken een kleine bijdrage
vragen van € 2,00.

Contributies
Westberg
In alle stilte wordt gewerkt aan het idee “West
berg ” , het realiseren van een 10de eeuws ‘boer
derijtje’ op de plek waar in die eeuw het dorp
Wageningen-op-de-Berg is gesticht rond het
kerkje, waarvan de resten nog zichtbaar zijn bij
het monument van de Constant Rebecque. Er zijn
al enige informatieve gesprekken gevoerd en het
idee is door burgemeester Van Rumund bespro
ken met het College van Bestuur van de WUR,
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Tenslotte willen wij u graag wijzen op de accept
girokaart die u inmiddels ontvangen zult hebben.
Indien u nog niet heeft betaald willen wij u hier
bij graag oproepen om dit zo spoedig mogelijk
te doen. Niet alleen wordt zo veel tijd en moeite
bespaard voor het maken en versturen van her
inneringen. Een spoedige betaling helpt ook om
de lopende rekening gevuld te houden, zodat het
bestuur in staat blijft zijn werk goed te doen in het
belang van de vereniging.

OUD EN NIEUW OP ‘DE DORSCHKAMP’
Vijftig jaar nieuwbouw en verbouwing 1947-1997
J. van der Beek en J. van der Burg

Op de westhelling van de Wageningse Berg ligt langs de Bosrandweg op de grens van de Wageningse Eng en het bos een perceel grasland met drie eiken. Daarachter staat een modern
gebouw, waarin nu Danone Research is gevestigd en dat volgens de naam op de stenen palen bij
de hoofdingang ‘De Dorskamp’ heet. Ruim een halve eeuw geleden zag de bebouwing er anders
uit. Die werd gedomineerd door een landhuis, dat veel Wageningers zich zullen herinneren als ‘De
Dorschkamp’ (afb. 1 en 2). Sindsdien is er veel gebouwd op het terrein rond het landhuis.

Afb. 1 : Uitzicht op het landhuis vanaf de Bosrandweg, 1947-1966.
(Bron: Fotodienst ‘De Dorschkamp')

Oude opstallen (1947-1968)
Het landhuis ‘De Dorschkamp’ dateert in zijn
eerste opzet uit 1906. De geschiedenis van het
landgoed ‘De Dorschkamp’ en het landhuis zijn
beschreven door A.G. Steenbergen (1994). Land
huis en landgoed werden in 1944-1945 zo be
schadigd dat de eigenaar C.F. Pabst geen kans
zag het geheel in zijn oude staat terug te brengen.
Het Staatsbosbeheer kocht toen een deel van
het landgoed aan en stelde het landhuis, de boswachterswoning en de omringende gronden ter
beschikking van het Bosbouwproefstation TNO,
dat zich er in 1947 vestigde als nieuwe gebruiker
(Domeinweg 1, later Bosrandweg 20). Inwendig
onderging het landhuis in 1947 en 1948 verbou
wingen om het bruikbaar te maken voor onder
zoek. Het door het proefstation en zijn opvolgers
uitgevoerde bosbouwkundige en aanverwante

onderzoek heeft op dit terrein tot 1998 plaatsge
vonden. Het landhuis is afgebroken in 1968.
Wat wel bewaard bleef was de boswachterswoning (Bosrandweg 22). Maar die ontkwam niet aan
bouwkundige ingrepen. In 1976 is deze woning
verregaand gerenoveerd. Bijna alle muren op de
begane grond verdwenen en ook alle inpandige
details zoals het jachttafereel in de schouw. De
kachels en rookkanalen zijn tot aan de verdieping
weggehaald en werden vervangen door centrale
verwarming en radiatoren. Ook nu was de voor
uitgang niet te stuiten. Niemand deed moeite om
aan deze aanpassingen weerstand te bieden.
Alleen de buitenzijde is authentiek gebleven, zo
kwam er geen dubbele beglazing.
De renovatie van de boswachterswoning is in
1982 nog eens overgedaan, omdat een boktorfa-
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Afb. 2: Het landhuis van dichtbij, 1947-1966.
(Bron: Fotodienst ‘De Dorschkamp’)

milie zich in de kapconstructie had gevestigd en
het rieten dak aan vervanging toe was. Toen bleek
dat de tijden aan het veranderen waren. Het inge
diende renovatieplan met een kleine verbouwing
hield in, de houten-kapconstructie te vervangen
door een staalconstructie. Het gevolg zou zijn dat
de overgebleven en dragende rookkanalen hun
functie verloren, waardoor de gebruiker veel meer
ruimte op de verdieping onder het rieten dak zou
krijgen. Dit plan ging niet door want het pand had
inmiddels een monumentenstatus verkregen. De
renovatie beperkte zich tot het vervangen van de
sparren en de aanleg van een nieuw rieten dak.
Geheel zonder nieuwbouw kon het Bosbouwproefstation niet. Er was voor het veredelingswerk
direct behoefte aan een verwarmde kas, voorzien
van tabletten om daarop te kunnen werken. Ook
een aantal afgesloten ruimten, waarin stuifmeel
verzameld kon worden en waar gecontroleerd kon
worden bestoven, was noodzakelijk. Deze kas,
die in 1948 is gebouwd, omvatte een werkruimte
met een verwarmingsketel, twee kweekruimten en
bestuivinghokjes. De borstwering bestond uit een
halfsteense muur en een eikenhouten constructie.
De kas is in 2005 afgebroken.
Een andere tussentijdse nieuwbouw is uitgevoerd
in 1956. Tussen de villa en de boswachterswoning werd een werkschuur met een als kantoor
ruimte ingerichte zolder aangelegd. Het gebouw
kreeg de prozaïsche naam ‘Gebouw 2’. Die naam
is nooit door een andere vervangen, want iedere
Dorschkamper kende dat gebouw.
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Het landhuis was in 1950 al te klein om alle mede
werkers te huisvesten. Bij de omliggende wonin
gen werden kamers gehuurd voor kantoorfunc
ties. Maar het ruimteprobleem nam alleen maar
toe. H. van Vloten, de eerste directeur van het
proefstation, ging in 1955 naar het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (LW)
om te pleiten voor uitbreiding van het snel groei
ende proefstation. Van Vloten had een duidelijke
visie op oud en nieuw. Hij wilde het landhuis re
noveren en er de directie laten zetelen. Voor de
rest van het personeel zouden een hoofdgebouw,
kantoren, zalen, werkplaatsen en laboratoria bij
het iets zuidelijker gelegen Poulieveldje worden
aangelegd. Ook toen moest je een lange adem
hebben om een dergelijk groot project te kun
nen financieren en realiseren. Van Vloten ging in
1960 met pensioen maar van zijn plannen was behalve voor een kas en een werkschuur - niets
verwezenlijkt.

Nieuwe opstallen (1966-1978)
Nieuwbouwactiviteiten op uitgebreide schaal be
gonnen in 1966. Sindsdien is het aantal gebou
wen gestaag uitgebreid, waarvan afb. 3 het sche
ma weergeeft, met plaats, naam en gebruiksjaren.
Het Bosbouwproefstation TNO was ondertussen
omgezet in de Stichting Bosbouwproefstation ‘De
Dorschkamp’ (1957-1972).
De in de jaren 1955-1965 beoogde nieuwbouw
begon met de aanleg van het hoofdgebouw (eer
ste fase) in de periode 1966 - 1967. Dit hoofd-

Hoofdgebouw le fase
1966 - 2010

©

Gebouw 4a
1982 -1988

©

Gebouw 4b
1992 -2010

©
©

Gebouw 5
1994 - 2010
Gebouw 6
1994 - 2010

Afb. 3: Situatietekening van de gebouwen op het terrein rond het landhuis, 1947-2010.
(Bron: tekening J. van der Beek)

gebouw besloeg 2.500 m2 en omvatte kantoren,
laboratoria, klimaatkamers en werkruimten. Het
was een ontwerp van architect J.B. van Grunsven, een leerling van de architect Gerrit Rietveld.
In grote lijnen bestond het gebouw uit - oneerbie
dig uitgedrukt - een paar grote schoenendozen,
die tegen elkaar waren gezet, met veel lichtinval
en veel details, kenmerkend voor de stijl van Riet
veld. De borstweringen aan de buitengevel waren
gemaakt van geglazuurde witte steen, het hout
werk kreeg de kleuren wit, zwart en vooral veel
grijs. Voor de bouwkundigen was het ontwerp een
wanhoop, met veel platte daken en hoogtever
schillen, met wit glazuur dat van de stenen vroor,
veel ramen van 4 m2 met enkelglas, en gipsplaten
onder de boeiboorden. Afb. 4 geeft een indruk
van het gebouw toen het gereed was. Deze foto
maakt ook pijnlijk duidelijk dat de nieuwbouw om
het oude landhuis werd heen geplaatst. De bouw
van de eerste verdieping was pas mogelijk nadat

de boeiboorden en goten van het landhuis waren
verwijderd.
Het landhuis werd in het voorjaar van 1968 ge
sloopt, zonder dat protesten hoorbaar waren.
De tijdgeest was er nog niet naar om het land
huis - een ontwerp van Albert Tool, niet van H.R
Berlage - te restaureren. Maar ook moet worden
gezegd dat restauratie van het oude gebouw, dat
ging verzakken en met stutten op zijn plaats wend
gehouden, geen voor de hand liggend alternatief
voor afbraak was.
Waarom werd de keuze voor deze architect en
diens bouwstijl gemaakt? In Wageningen stond
een klein laboratorium met een z.g. open Müllerkas1. Dit was een kas waarvan het glazen dak
verschoven kon worden zodat de planten in de
openlucht konden groeien. De directie van het
Bosbouwproefstation was van dit gebouw zo ge
charmeerd dat men besloot met deze architect in
zee te gaan.

1 Landbouwkundig Bureau voor Thomasslakkenmeel, Hamelakkerlaan
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Afb. 4: Luchtfoto van het hoofdgebouw (eerste fase), 1977.
(Bron: Fotodienst ‘De Dorschkamp')

Het geheel van dit hoofdgebouw in de eerste fase
oogde heel modernistisch. De gebruikers kregen
de beschikking over veel ruimte, nieuw en modern
meubilair. De laboratoria waren voorzien van een
voor die tijd zeer goede accommodatie. Na een
periode van technische aanpassingen heeft de
eerste fase tot 1984 uitstekend kunnen functio
neren. Het gebouw voldeed aan de wensen van
de gebruikers, die een plezierige werkomgeving
hadden.
De conciërgewoning was aan het landhuis vast
gebouwd. De woning zou met het landhuis wor
den afgebroken en moest worden vervangen. De
architect ontwierp in de stijl van het hoofdgebouw
een dienstwoning, die in 1966 is gerealiseerd
(Bosrandweg 24). Een uitgebreide renovatie is in
1982 uitgevoerd. Naast deze woning is een ga
rage annex fietsenstalling gebouwd.
De uit 1948 daterende veredelingskas kreeg door
de nieuwbouwactiviteiten van 1966-1967 een an
der aanzien. Deze kas kon toen worden aangeslo
ten op het verwarmingsnet van het hoofdgebouw.
De oude, kolengestookte CV-installatie werd ge
demonteerd en de voormalige werkruimte kreeg
de functie van kas. De architect ontwierp een cen
trale corridor annex werkruimte en aan de oost
zijde werd een nieuwe kas gebouwd. Die kreeg
ditmaal geen halfsteense borstwering maar een
spouwmuur, de spantconstructie was van staal
en voor het hout van de ramen werd cederhout
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gebruikt.
De Müllerkas werd tegen de zuidkant van het
nieuwe hoofdgebouw aangebouwd. Het proefsta
tion zou dus een kas krijgen met een uitschuifbaar
dak, maar tijdens de bouw werd besloten om het
kasoppervlak te verdubbelen en het beweegbare
dak gewoon vast te monteren. Het gebruik van
deze kas heeft later veel technische hoofdbrekens
opgeleverd.
De bouwactiviteiten uit de jaren 1966-1967 kregen
binnen enkele jaren een vervolg. Dat had weer te
maken met personeelsuitbreiding. Gebouw 2 was
oorspronkelijk bedoeld als werkschuur, met erbo
ven kantoren. Om er meer personeel in te kunnen
huisvesten werd besloten om gebouw 2 geheel
te verbouwen tot kantoorruimte. Deze verbou
wing is uitgevoerd in 1974. Voordat dit plan ge
realiseerd kon worden moest er eerst een ruimte
komen voor het kwekerijpersoneel, voor opslag
en voor garages waarin gewerkt kon worden en
waarin ’s avonds de tractoren en dienstauto’s een
plekje konden krijgen. Daarvoor zijn tijdelijke op
lossingen gevonden totdat na een periode van
anderhalf jaar plannenmakerij en uitvoering het
beoogde gebouw 3 in 1974 werd opgeleverd,
naar later bleek de eerste fase ervan. Toen reeds
werd rekening gehouden met de tweede fase van
dit gebouw, doordat de zuidzijde van het centrale
deel diep werd gefundeerd.

In 1977 is de tweede fase van gebouw 3 ontwor
pen en in 1978 uitgevoerd. De uitbreiding bestond
uit een kelder van betonnen duikerelementen, met
aan de open zijden een betonnen afsluiting. Het
geheel van deze elementen is met spankabels
waterdicht aan elkaar verankerd. Daarop zijn twee
bouwlagen geplaatst, waar werkplaatsen en ma
gazijnen gerealiseerd zijn. Het werd een staalcon
structie met betonnen prefab kanaalplaten. De
buitenwand was van steen met een spouwisolatie.

Uitbreiding (1984):
hoofdgebouw (tweede fase)
In de zeventigerjaren werden de onderzoekgebie
den uitgebreid en kwamen er meer medewerkers
dan er in het bestaande hoofdgebouw gehuisvest
konden worden. Dit ruimtegebrek is in eerst in
stantie opgelost met het in 1982 plaatsen van een
tijdelijke huisvesting, gebouw 4a. Bij het Staats
bosbeheer werd een aanvraag ingediend voor
het vergroten van het hoofdgebouw met 2.000
m2. Deze aanvraag werd in 1984 gehonoreerd:
er mocht met 1.500 m2 worden uitgebreid. Hier
door ging het hoofdgebouw, zijn tweede fase in.
Door deze uitbreiding van het hoofdgebouw werd
een soort carré gevormd rond de plaats waar het
landhuis had gestaan. In 1985 was deze tweede
fase gereed. Daarna is het terrein rond het ge
bouw hervormd, waarbij met het betonen van
respect voor de oude bomen en struiken, nieuwe

parkeerplaatsen en een solide toegangsweg zijn
aangelegd (afb. 5).

Tijdelijke huisvestingen
(1982-1994)
De nieuwbouwactiviteiten hebben ook bestaan in
het aanleggen van tijdelijke huisvestingen. In 1974
werd een deel van de vakgroep Landschapsbouw
van de toenmalige LH afgesplitst en samenge
voegd met wat sinds 1972 het Rijksinstituut voor
Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw (RIBL)
heette, de opvolger van de Stichting Bosbouwproefstation ‘De Dorschkamp’. Hiervoor moest
snel kantoorhuisvesting gerealiseerd worden. De
keuze viel op een prefabsysteem, dat werd ont
worpen door de Rijksgebouwendienst. Maar de
nieuwe gebruikers stelden als voorwaarde dat het
hoofdgebouw spoedig aangepast zou worden en
de prefab-kantoorhuisvesting dan zou verdwij
nen. Volgens deze nieuwe deskundigen paste de
barak beslist niet in dit landschap. De tijdelijke
huisvesting kwam bekend te staan als gebouw
4a, neergezet op de plaats waar thans de hoofd
parkeerplaats ligt. Het gebouw is in 1982 gereali
seerd en in 1988 verplaatst naar het kantoorpand
Nergena aan de Dr. W. Dreeslaan.
In 1991 bestond weer de noodzaak tot uitbreiding
van de kantoorruimte. Medewerkers van het Rijks
instituut voor Natuurbeheer in Leersum moesten
de Oranjerie van kasteel Broekhuizen verlaten en

Afb. 5: Luchtfoto van het hoofdgebouw (tweede fase), 1985.
(Bron: Fotodienst ‘de Dorschkamp’)
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zouden in Wageningen gehuisvest worden. Dat
leidde in 1992 tot de plaatsing door de Rijksge
bouwendienst van containerunits, gebouw 4b. In
middels stond vast dat het Instituut voor Bos- en
Natuurbeheer (IBN) - opvolger van RIBL en IBG
(Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer) - voor
het jaar 2000 het terrein aan de Bosrandweg zou
verlaten. De gemeente Wageningen gaf daarom
een bouwvergunning voor 10 jaar. Overigens was
in 1992 de bouwdichtheid voor het terrein op 22%
gekomen.
De laatste uitbreiding rond het hoofdgebouw vond
plaats in 1994. In dat jaar zijn containers geplaatst
(gebouw 5 en 6) waarin de overige medewerkers
van het RIN uit Leersum in 1996 zijn gehuisvest.
Hiervoor werden de containers gebruikt die voor
dien op het terrein van het Ministerie van LNV in
Den Haag waren geplaatst toen dat ministerie
intern werd verbouwd. Ook nu verleende de ge
meente een bouwvergunning tot medio 2000. Het
terrein had ondertussen de maximaal toegestane
bouwdichtheid bereikt. Dit betekende dat er geen
verdere uitbreiding op dit terrein meer mogelijk
was.

Het einde van een geschiedenis
De krimp en de verzelfstandiging van het land
bouwkundig onderzoek hebben gevolgen gehad
voor het gebruik van ‘De Dorschkamp’. Na de
fusie van het IBG met het Rijksinstituut voor Na
tuurbeheer (Schaarsbergen, Leersum en Texel) in
1991 tot het Instituut voor Bos- en Natuuronder
zoek (IBN) kwam vast te staan dat de nieuwbouw
voor dit vergrote instituut niet op het terrein van
‘De Dorschkamp’ zou plaatsvinden, hoewel op
een moment in de tachtiger jaren van de vorige

eeuw die kans vrij groot is geweest. In het voor
jaar van 1998 is het gehele instituut verhuisd naar
het gebouw Droevendaalsesteeg 3a en is onder
deel geworden van ‘Alterra’. De daarna door de
nieuwe gebruiker uitgevoerde verbouwing van
‘De Dorschkamp’ heeft de buitenkant ervan vrij
wel onberoerd gelaten.

Tastbare herinneringen
Voordat het oude landhuis in 1968 werd gesloopt,
is een aantal wandtegels uit de keuken gehaald.
Ze zijn verdeeld onder de toenmalige medewer
kers. Een deel ervan is geschonken aan het Tegelmuseum in Otterlo. Het restant van 36 tegels
is in vier frames gezet van elk negen tegels. Drie
frames hebben jarenlang in de centrale hal ge
hangen. Tegen het einde van de jaren ’80 zijn ze,
tijdens een interne verbouwing, in depot gezet en
er nooit meer uitgekomen.
Ten tijde van het 25-jarig jubileum van het Bosbouwproefstation (1972) was het landhuis al afge
broken. De toenmalige medewerkers hebben diep
in de buidel getast om door de in Renkum wonen
de kunstschilder Jits Bakker een schilderij te laten
maken met de naam ‘De Eng van Wageningen’,
dat het uitzicht vanaf de Eng op de bosrand met
het vroegere landhuis uitbeeldt (afb. 6).
Dit object heeft vele jaren in de hal van het hoofd
gebouw gehangen totdat ‘men’ besloot dat dit
soort nostalgie verleden tijd was en opgeruimd
moest worden. Gelukkig waren er enkele mede
werkers, die dit schilderij hebben ingepakt en in
depot geplaatst. Het schilderij werd in 1997 weer
“gevonden” , zij het licht beschadigd.
Voordat het landhuis in 1968 werd gesloopt heeft

da Ê-*

i

Afb. 6: Uitzicht op bosrand en landhuis vanaf de Eng, naar het schilderij van Jits Bakker.
(Bron: collectie J. van der Beek)
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de fotograaf Johan Weg een aantal frontale gevelfoto’s genomen. Daarmee gewapend hebben de
timmerman Jan Willem van Nieuwenhuijzen en de
eerste auteur van dit artikel een houten schaalmo
del gemaakt. Na vele maanden werk kreeg deze
maquette een prominente plaats in de hal van het
hoofdgebouw. Maar ook dit stuk noeste arbeid
verdween om pas tijdens de verhuizing in 1998
weer ontdekt te worden. De maquette heeft zo
veel geleden dat tentoonstelling ervan niet moge
lijk is. Het plan is om een nieuwe maquette te bou
wen van kleinere afmetingen, die aan het museum
De Casteelse Poort zal worden geschonken.

Aan het einde van de Nobeiweg ligt een wijk, waarvan
de straatnamen vernoemd zijn naar acht Nederlandse
Nobelprijswinnaars. Lorentz, Zeeman, Van der Waals en
Kamerlingh Onnes waren exponenten van de befaamde
generatie Nederlandse natuurkundigen rond de eeuw
wisseling. Maar ook andere winnaars zijn vernoemd: /As
ser; Einthoven, Eykman en Van ‘t Hoff.
In totaal hebben 18 Nederlanders de Nobelprijs gewon
nen. Twaalf voor natuurkunde, drie voor scheikunde, twee
voor fysiologie en geneeskunde en een voor de vrede.
In dit en het volgende nummer gaan we in op de beteke
nis van die bijzondere Nederlanders.
Maar natuurlijk beginnen we met de man, die deze p rij
zen heeft uitgeloofd, Alfred Nobel.

Alfred Bernhard Nobel (1833 - 1896) was een
Zweeds industrieel, die ca. 1860 begon met de ver
vaardiging van ontplofbare stoffen. In 1867 vond hij
het dynamiet uit, later ook andere explosiemiddelen
en in 1889 rookzwak kruit. In meer dan 20 landen
richtte hij fabrieken op en hij was veel onderweg.
En als hij niet op reis was deed hij onderzoek in
een van zijn vele laboratoria. Victor Hugo noem
de hem de rijkste vagebond. Naast explosieven,
vond hij ook nieuwe materialen uit zoals syntheti
sche rubber, kunstleer en kunstzijde. Bij zijn dood
had hij 355 patenten op zijn naam staan, patenten
die hem schatrijk maakten.
Bij testament bestemde hij het grootste deel van
zijn vermogen van ca. 32 miljoen Zweedse kronen
voor de oprichting van de Nobelstichting.

Bronnen
Beek, Hans [J.] van der, Met veel plezier (eigen
uitgave; Wageningen 2007) 63 blz.
Bouwdossiers. Gemeentearchief Wageningen,
Adres Bosrandweg 20 en 22: blz. 24-25.
Slingerland, J., ‘Overpeinzingen van een oude
man’, Oud-Wageningen 33 (2005) 4: 104-105.
Steenbergen, A.G., ‘Het landgoed De Dorschkamp’, Oud-Wageningen 22 (1994) 1: 9-12.
Wolterson, J.F., ‘Bosbouwkundig onderzoek in
Nederland’, Nederlands Bosbouw Tijdschrift 44
(september 1972) Extra nummer; 51 blz.

Die Nobelstichting beoogt uit de rente van zijn
kapitaal jaarlijks vijf prijzen (Nobelprijzen) uit te
reiken aan hen die in het afgelopen jaar aan de
mensheid het grootste nut hebben verschaft. La
ter is dit criterium wat ruimer geworden. Einstein
ontving zijn prijs 16 jaar na publicatie van zijn spe
ciale relativiteitstheorie, Frederick Reines, die het
neutrino ontdekte in 1957, moest 38 jaar wachten
en Ernst Ruska voor de uitvinding van de elektro
nenmicroscoop in 1932 zelfs 54 jaar.
De winnaars moeten nog in leven zijn en de prijs
kan worden uitgereikt aan maximaal drie perso
nen. De prestaties kunnen geleverd zijn op het ge
bied van natuurkunde, scheikunde, geneeskunde,
literatuur en vrede. De prijs, oorspronkelijk 30.000
Zweedse kronen, bedraagt nu 10.000.000 kr, on
geveer € 1.000.000,-.
De uitreiking vindt ieder jaar plaats op 10 decem
ber, de sterfdag van Nobel. De eerste prijzen wer
den uitgereikt in 1901.
In 1968 voegde de Zweedse Centrale bank er een
prijs aan toe voor de economische wetenschap
pen.
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SLUITSTUK JOHANNES DE DOPER
A G . Steenbergen

Bij het herstel in 1941-1943 van de in mei 1940 grotendeels verwoeste Hervormde kerk op de
markt, werd in de noordoostelijke hoek bij de aansluiting van koor en dwarsschip de zogenaam
de Doopkamer gebouwd (afb. 1). Een toelichting: in deze ruimte vonden aanvankelijk gesprekken
plaats met ouders die hun kind wilden laten dopen. Deze functie is inmiddels gewijzigd, want de
Doopkamer is nu ... keuken. Sinds wanneer?

Afb. 1: De deur toegang gevende tot de doopkamer
(foto: B.Looijen)

Buiten, boven de deur, werd in het bovenlicht in
1944 een Sluitstuk geplaatst, voorstellend ‘de
Doop van Christus in de Jordaan door Johannes
de Doper’, met linksboven een duif, de Heilige
Geest. Het geheel is gesneden in eikenhout door
Pieter Starreveld te Amsterdam. De totale kosten
bedroegen ƒ 215,-. Deze afbeelding is niet alleen
een verwijzing naar de oorspronkelijke functie van
de aanbouw, maar ook naar de vroegere naam
van deze kerk.
De in Wageningen geboren Piet Holleman maakte
in 1989 een gewassen tekening van dit Sluitstuk
(afb. 2) ten behoeve van de brochure ‘De Grote
of Johannes de Doperkerk te Wageningen’, sa
mengesteld ter gelegenheid van Kerkepad 1989
en uitgegeven door de Hervormde Gemeente

Afb. 2: De tekening van Piet Holleman.

Wageningen. De tekening vindt u op blz. 20. Ook
onze tekenaar en tekstschrijver Ad Rietveld (z.g.)
maakte toen een tekening van dit houtsnijwerk,
dat toen zeker nog de oorspronkelijke eikenhou
ten kleur gehad zal hebben1. En nu ... ?
Door toedoen of in opdracht van de brandweer
is een noodverlichting (?) aangebracht onder de
buitenlamp, waarvoor de glazen kap er was afge
haald... Deze noodverlichting bevindt zich onder
de muuromlijsting (afb. 3) en bedekt daarmee het
bovendeel, het Sluitstuk Johannes.
Ik weet dat meer dan eens kerkgangers het kerk
bestuur op deze ‘misstand’ hebben gewezen,
doch zonder resultaat. Ook een deelneemster aan
een stadswandeling zond op 22 oktober 2004 een
e-mail naar Wageningen Monumentaal. Zij wijst

1Ad Rietveld, Wageningen in pen en inkt [-1] (Wageningen 1993) blz. 3. De schrijfsters en schrijvers van Gebonden
verbeelding (Wageningen 2010) noemen hem niet in de literatuurlijst, blz. 75-76
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op deze lamp (noodverlichting?), die een achter
deur van de kerk op de Markt ontsiert: “ Schijnt
recent te zijn, was me niet opgevallen,” was de
reactie. Mag ik deze ‘ontsiering’ doorgeven aan
onze stadsgenoot Bart van Aller, die al menige his
torische scheefgroei recht heeft weten te zetten!

Afb. 3: De ontsierende noodverlichting
(foto: Dick Vlastuin).

| E IN T H O V E N S T R A A T I

Willem Einthoven (1860 - 1927) studeerde ge
neeskunde te Utrecht en promoveerde cum laude
op zijn proefschrift over Stereoscopie door kleur
verschil. Sedert 1896 was hij hoogleraar te Lei
den.
Reeds voor Einthovens tijd was het bekend dat
de hartslag gepaard gaat met kleine elektrische
stromen, maar instrumenten uit die tijd konden dit
verschijnsel niet nauwkeurig genoeg meten zon
der de elektroden direct op het hart te plaatsen.
Eind 19de eeuw was Einthoven begonnen met het
registeren van deze elektrische activiteit van het
hart bij gezonde en zieke mensen.
Zijn instrument bestond uit een zeer dunne
stroomgeleidende kwartsdraad die verticaal ge
spannen was tussen twee sterke elektromagne
ten. De ragfijne draden had Einthoven zelf ge
maakt door halfgesmolten glasdraden met pijl en
boog weg te schieten en het resultaat te voorzien
van een geleidende zilverlaag. Wanneer er stroom
door de draad liep zorgde het magneetveld ervoor
dat deze bewoog. Via een microscoop werd de
uitslag van de draad vergroot en vervolgens vast
gelegd op een draaiende rol fotografisch papier
die de continue uitslag van de kwartsdraad regis
treerde.
In 1903 publiceerde hij zijn uitvinding onder de
titel Galvanometerische registratie van het menschelijk electrocardiogram. Hij verwierf zich daar
mee wereldfaam. In 1924 werd hem de Nobelprijs
toegekend “voor de ontdekking van het mecha
nisme van het elektrocardiogram” .

Foto van een complete electrocardiograaf, die laat zien,
hoe de electroden verbonden worden aan de patiënt:
in dit geval zijn de handen en één voet gedompeld in
vaten met een zoutoplossing.
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HET PERCEEL OUDE KERKHOF
en de Oude Kerkweg op de Westberg
Anton C. Zeven

Drie maal het Oude Kerkhof in
verkoopacten uit 1835
Op 31 december 1835 verkoopt Jan Sanders aan
de Hoogwelgeboren Heer Frans Godard Baron
van Lijnden, Heer van Hemmen, President van
den hoogen Raad van Adel, Lid der eerste ka
mer van de Staten Generaal, kommandeur in de
Orde van de Nederlandsche Leeuw, wonende te
's-Gravenhage een stuk bouwland gelegen in het
Molen blok, genaamd Oude Kerkhof, kad. E305
en E306, groot te zamen 39 roeden en tien ellen
(dat is 3910 m2). De begrenzing was: Oost: de
Oude Kerkweg, Zuid: Arnoldus Wentholt of deszelfs kinderen, West: de erven Jacob van Duiken,
Noord: de Oude Arnhemsche Weg. Koopsom 300
gulden. Jan Sanders had het land eerder gekocht
van Jonckheer Pieter Adriaan van den Brande.
Eveneens op 31 december 1834 verkoopt Jan
van Rijn, wethouder aan de Hoogwelgeboren
Heer Frans Godard Baron van Lijnden, Heer van
Hemmen, President van den hoogen Raad van
Adel, Lid der eerste kamer van de Staten Gene
raal, kommandeur in de Orde van de Nederland
sche Leeuw, wonende te ’s-Gravenhage een stuk
bouwland gelegen in het Molenblok, genaamd
Oud-Kerkhof, kad, E308, 47 roeden en 50 ellen
(dat is 4750 m2). Begrenzing: Noord: Arnoldus
Wentholt of sijne kinderen, Zuid en Oost de Heer
Kooper, en West de erven Jacob van Duiken.
Koopsom 500 gulden. Jan van Rijn had het eerder
gekocht van Gerrit van Rijn en Mejufvrouw Elisabeth Mol, ehelieden.
Al eerder was deze naam, het Oude Kerkhof,
opgemerkt. Driessen refereert naar een transportacte uit 1808. Hij behandelt in zijn artikel de
aankopen door Frans Godard baron van Lijnden
van Hemmen, die een aaneensluitend gebied op
de Wageningse Berg - het latere Belmonte - wil
creëren.

Uitwerking van bovenstaande
gegevens
Wanneer we de percelen ruwweg met de namen
van de aanpalende eigenaren intekenen dan krij
gen we het volgende ruwe beeld. De percelen zijn
beschreven als:
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E304 bouwland Jacob van Duiken 1880 m2, E305
bouwland Jan Sanders 2450 m2, E306 bouwland
Jan Sanders 1460 m2, E307 bouwland Arnoldus
Wentholt 1020 m2, E308 bouwland Jan van Rijn
4750 m2, E311 bouwland Frans G. van Lijnden
(=FGvL) 14180 m2, E312 zand FGvL 480 m2, E313
bouwland bouwland FGvL 1880 m2.
Uitgewerkt in een ruwe plattegrond krijgen we:
Oude Arnhemsche weg

Erven Jacob van
Duiken

Oude
Kerkweg

Arnoldus W entholt E307

Erven Jacob van
Duiken

Van Lijnden

Van Lijnden
Afb. 1. Ruwe schets van de genoemde percelen en hun
aanpalende eigenaren en wegen.

Vergelijken we deze gegevens met de kadasterkaart uit 1832 dan zien we dat beide aangekochte
percelen gescheiden worden door perceel E307,
dat eigendom is van Arnoldus Wentholt en kinde
ren.
Op deze kaart uit 1832 staat niet de één eeuw la
ter aangelegde Westbergweg. Bij de aanleg van
deze weg heeft men ook de aansluiting Diedenweg op de Gen. Foulkesweg iets naar het westen
verplaatst, want deze aloude weg loopt niet meer
recht door naar de Holleweg. De Hesselink van
Suchtelenweg moet ook nog aangelegd worden.
De toegangsweg naar Hesselink van Suchtelen
weg nr 7 zal een rest van de Oude Arnhemseweg
zijn.

Bronnen

oud tracé van
de Diedenweg

1

E305 en E306
Kerkweg
Kerk
E308 Oude
Kerkhi t
Holleweg

Afb. 2. Detail van de kadasterkaart uit 1832.

E312 (zand) zal de plaats zijn waar de fundamen
ten van de St. Janskerk liggen. Nu is daar naast
de fundamenten van deze kerk ook het grafmo
nument van de Constant Rebecque. We moeten
hierbij bedenken dat dit kerkje, de moederkerk
van de St. Jan in de stad, tot eind 16de eeuw nog
als kerk functioneerde. Daarna is het vervallen.
De (Oude) Arnhemseweg is door een rechte weg
vervangen.

Tolhuis
Het Tolhuis lag oorspronkelijk ten noorden van
de (Oude) Arnhemscheweg en ten westen van de
Diedenweg. Door de aanleg van de Rijksstraatweg/Gen. Foulkesweg kwam het ten zuiden van
deze weg te liggen en ten oosten van de Westbergweg.

Gemeentearchief, Notarieel archief (notaris H.B.
van Daalen) inv. nr 1577 Acte 114, Wageningen
31-12-1835.
Idem, Notarieel archief (notaris H.B. van Daalen)
inv. nr 1577 Acte 115, Wageningen 31 -12-1835
Driessen H.L. 1952. De buitenplaats Belmonte
onder Wageningen. Bijdr. Meded. Gelre: 52: 107114.
Zeven, A.C. 2000. Bodemkartering van het dorp
Wageningen op de Wageningse Berg: een aanzet.
Oud-Wageningen 28: 13-14.
Zeven, A.C. & A.G. Steenbergen. 1997. De laatste
processies van Wageningen-stad naar de vroe
gere parochiekerk op de Wageningse Berg. OudWageningen 25: 8-12.
N.B. Het is niet ongebruikelijk dat in de Middel
eeuwen dorpen “zich verplaatsten” . Nadat Wageningen-op-de-Berg als controlerende macht
van het kruispunt Diedenweg en de Holleweg
(via Lexkesveer naar Nijmegen) en de weg van
Utrecht naar Arnhem (incl. het Tolhuis) niet meer
nodig was, verloor Wageningen-op-de-Berg aan
betekenis. Hierdoor kreeg Wagenvene beneden
aan de berg meer kansen, o.a. de controle over
de weg van Utrecht naar Arnhem/Nijmegen.
Na het geleidelijk aan verdwijnen van het dorp
Wageningen-op-de-Berg ging de naam Wagenin
gen over op Wagenvene. Eerst werd het NieuwWageningen, later Wageningen. Ik blijf mij afvra
gen welke plaats in 1263 stadsrechten kreeg.
Volgens het aloude stadszegel, waarvan een af
beelding dit tijdschrift siert, was dat Wagenvene.
Het terrein van Wageningen-op-de-Berg is een
archeologische monument.

Conclusie: Het oude kerkhof
De oude St. Janskerk-op-de-Berg bleef tot eind
16de eeuw in gebruik. Ook als doel van processies
van dochter- naar moederkerk. Daarna verviel hij.
Over een periode van eind 13de eeuw tot eind 16de
eeuw waren er dus twee kerken St. Jan. Dit zal
ook de aanleiding geweest zijn dat men over twee
parochiekerken sprak.
Ik weet niet tot wanneer er bij de kerk op de Berg
op het kerkhof begraven is. Hoe dan ook, het blijkt
dat de naam het Oude Kerkhof begin 19de eeuw
nog bij een aantal personen bekend was. Daarna
moet hij in de vergetelheid geraakt zijn.
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Jacobus Henricus van
‘t Hoff (1852 - 1911),
Nederlands
chemi
cus,
studeerde
te
Delft, Leiden, Utrecht,
Bonn (bij de beroem
de Kekulé) en Parijs,
promoveerde in 1874
in Utrecht en was van
1878 tot 1896 hoogle
raar in de scheikunde
aan de Universiteit te
Amsterdam.
Voor zijn promotie had Van 't Hoff echter al een
veel belangrijker document gepubliceerd, name
lijk een brochure waarmee hij de basis legde voor
de ontwikkeling van de stereochemie. Het pamflet
telde slechts 13 pagina’s, maar zou een enorme
impact hebben op het chemisch denken.
Verder waren zijn onderzoekingen op het ge
bied van de osmotische druk, het evenwicht en
de theorie van de kookpuntsverhoging en vriespunts-verlagingen van oplossingen en die van
de reactiesnelheden van fundamenteel belang.
Door zijn publicaties groeide de bekendheid van
Van ‘t Hoff. In een poging hem voor de Universi
teit van Amsterdam te behouden werd een nieuw
laboratorium gebouwd en ingericht, helemaal
overeenkomstig de wensen van Van ‘t Hoff. Door
zijn bekendheid kwamen de studenten echter van
heinde en verre toegestroomd en kreeg hij het zo
druk, dat hij aan onderzoek niet meer toekwam.
In 1896 zwichtte hij dan ook voor een aanbod van
de Pruisische Academie van Wetenschappen en
werd hij voor de rest van zijn leven hoogleraar te
Berlijn.
In 1901 verwierf hij de in dat jaar ingestelde No
belprijs voor scheikunde, niet voor zijn belangrijke
ontdekking van de stereochemie, maar “voor zijn
ontdekking van de wetten van chemische evenwichten en osmotische waarde in oplossingen” .
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De Nederlands rechtsgeleerde, Tobias Michael
Carel Asser (1838 - 1913), was hoogleraar in bur
gerlijk recht te Amsterdam van 1862 - 1877 en in
handelsrecht en internationaal recht van 1877 1893.
In 1860n benoemde de regering hem tot lid van
een internationale commissie om te onderhancdelen over de afschaffing van de tollen op de Rijn.
Van 1888 tot 1895 was hij Rijnvaartcommissaris
voor Nederland. Hij werd in 1875 adviseur bij het
departement van Buitenlandse Zaken, in 1893 lid
van de Raad van State.
Asser nam sedert 1862 ijverig deel aan interna
tionale congressen op het gebied van het inter
nationale recht, behoorde tot de medeoprichters
(1868) van de Revue de droit international et de
législation comparée, en tot de grondleggers van
het Institut de droit international (1873). Sinds
1870 was hij lid en vanaf 1898 voorzitter van de
Staatscommissie voor het Internationaal Privaat
recht. Mede op zijn initiatief kwam op uitnodiging
van de Nederlandse regering en onder zijn voor
zitterschap, in 1892 de eerste Haagse Conferen
tie voor Internationaal Privaatrecht bijeen; ook de
volgende conferenties (1894, 1900, 1904) zat hij
voor.
Ook van de Wisselconferenties van 1910 en 1912
was hij voorzitter.
In 1911 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede van
wege zijn rol bij het tot stand komen van het Per
manent Hof van Arbitrage op de eerste Haagse
vredesconferentie in 1899. Hij werd ook lid van
dat Hof.
In 1904 werd hij benoemd tot Minister van Staat.
Hij heeft aan de Nederlandse rechtswetenschap
in het buitenland groot aanzien verleend.

WAGENINGEN IN ARCHIEFSTUKKEN
Toon Jansen in gesprek met Bob Kernkamp

In de tweede aflevering van een serie interviews leren we onze stadsarchivaris en redactielid van
Oud-Wageningen beter kennen. Toon Jansen was met hem in gesprek en tekende het volgende
verhaal op.

Van hobby naar beroep
Bob Kernkamp (51) is sinds 1 november 2006
gemeentearchivaris van Wageningen. In zekere
zin heeft hij van zijn hobby genealogie, die hem
archieven deed bezoeken, zijn beroep gemaakt.
Zelf was hij overigens niet op dit idee gekomen,
maar een vriend suggereerde hem, na afgebro
ken studies Engels en Rechten, deze richting op
te gaan. In 1989/1990 volgde hij de opleiding aan
de Rijks Archiefschool en liep hij stage in ...Wa
geningen. Hij woonde toen tijdelijk in Opheusden.
Na een jaartje bij VROM in Leidschendam werd
hij archivist in Zaanstad waar hij 141/2 jaar werkte.
“De studiezaal had er een prachtig uitzicht over
de Zaan” , wel wat anders dan het souterrain in
Wageningen waar we elkaar het eerst ontmoetten.
Maar intussen zijn Kernkamp en zijn medewerkers
‘naar boven’ verhuisd, aangezien volgens de Arbo-regels het niet is toegestaan langdurig ‘onder
gronds’ te werken. Overigens verhuist het Zaanse
archief binnenkort naar het nieuwe gemeentehuis
in Zaandam en dan is het met dat uitzicht daar
ook gedaan.

Mooi oud archief
Kernkamp vindt Wageningen een “ interessante
stad” met “een mooi oud archief.” Was het in
de 19de eeuw een “ redelijk stoffig stadje,” door
de vestiging van de Landbouwhogeschool, later
de Universiteit, heeft Wageningen een mondiale
uitstraling gegeven. Ook de capitulatie van 5 mei
1945 heeft hiertoe bijgedragen, ook al was deze
“een door Generaal Foulkes (en Bernhard!) opge
zet stukje toneel.” De Duitse troepen hadden zich
immers al op 4 mei overgegeven (zie hiervoor het
Volkskrantartikel van C.Pepplinkhuizen uit 2006
op internet). De zogenaamde capitulatieakte die, in leer gebonden, op 9 april 1953 door Foul
kes aan de gemeente Wageningen werd geschon
ken - heet eigenlijk “ Instrument for the surrender

of the 25th German Army.” Hierin staat een groot
aantal technische regelingen waaraan de Duit
sers zich te houden hadden. Dit document werd
in duplo opgemaakt, maar pas op 6 mei - niet in
De Wereld, maar in de Aula - ondertekend. Het
exemplaar van Blaskowitz is spoorloos; “daar zou
nog eens naar gezocht kunnen worden.”

Wat doet een archivaris
Wat doet zo’n archivaris en wat is de functie van
een gemeentearchief? De archivaris is “ belast met
het verwerven en materieel verzorgen van archie
ven, en deze toegankelijk te maken en beschik
baar te stellen.”
Die archieven komen allereerst van de gemeente
zelf. Gemeentelijke stukken worden door de afde
ling Informatie Management (vroeger ‘Post- en ar
chiefzaken’ geheten) gedurende 20 jaar beheerd.
Volgens standaard selectielijsten is bepaald wat
er hoe lang bewaard moet worden. Na 20 jaar
gaan deze stukken naar het gemeentearchief (en
pas dan krijgt de archivaris hiervoor de verant
woordelijkheid). Landelijk is de praktijk dat dit om
de tien jaar gebeurt. In het Wageningse gemeen
tearchief zijn de stukken tot en met 1986 in te zien
in het ‘secretariearchief’. Daarnaast zijn er de ou
dere archieven, het ‘oud archief’ (1335-1815), het
‘nieuw archief’(1815-1941) en het ‘oud rechterlijk
archief’(1542-1811). Enkele van deze archieven
bevonden zich lange tijd in het Provinciaal archief,
maar kwamen in 1990 terug naar Wageningen,
nadat de gemeente Kees Gast, Kernkamps voor
ganger, in 1986 officieel tot gemeentearchivaris
had benoemd. Het Wageningse archief is “ een
rijk archief” , ook al zitten er een paar hiaten in.
Door vernielingen tijdens de Beeldenstorm en een
brand in 1662 in de voormalige Sint-Nicolaaskapel1 (die toentertijd als gemeentehuis fungeerde)
is het een en ander verloren gegaan, waaronder
waarschijnlijk de stadsrechtverlening van 1263.

1 Hieraan heeft de Kapelstraat haar naam te danken. De laatste resten van de kapel werden, inclusief de kelders,
tijdens de wederopbouw in 1940/42 geruimd.
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Hiervan zijn wel zestiende-eeuwse afschriften in
het Oud Archief aanwezig! Het oudste stuk da
teert weliswaar uit 1335, maar “ daarna is er een
hele tijd niks.” Dat ‘oudste stuk’ is een op een
groot vel perkament gesteld, door aartsbisschop
Henricus van Keulen, namens paus Innocentius
IV, verleend vrijgeleide voor een aantal rondrei
zende monniken.

Ook particuliere archieven
Het gemeentearchief ontfermt zich ook over par
ticuliere archieven, bijvoorbeeld van (studenten)
verenigingen, Wageningse fabrieken, families,
etc. Deze worden vaak spontaan aangeboden,
al was het alleen maar omdat de betreffende
particulier of vereniging opruiming houdt. Tot nu
toe worden voor inbewaringneming geen kosten
berekend. Vanuit het archief wordt ook actief ge
speurd naar archieven die voor de Wageningse
geschiedenis van belang kunnen zijn. Zo werd on
langs het familiearchief Van Zadelhoff verworven,
een familie die op vele manieren met de geschie
denis van de stad verbonden was/is. Archieven
worden wel “opgeschoond” , bij voorkeur voordat
ze in de gemeentelijke archiefbewaarplaats wor
den opgenomen. Niet alleen omdat op de ‘meters
ruimte’ gelet moet worden, maar om van jaren de
koffie- en theebonnetjes te bewaren kan ook niet
de bedoeling zijn. Overigens is er op dit punt altijd
wel sprake van enige spanning tussen archivaris
sen en historici. De laatsten zouden het liefst alles
bewaren.

Stoffig?
Dit alles klinkt misschien nog tamelijk ‘stoffig’,
een woord dat bij veel mensen wellicht opkomt
wanneer zij het woord archief horen. Maar, als je
Bob Kernkamp over ‘zijn’ archief hoort, is daar
van geen sprake. Het inventariseren van nieuw
verworven archieven leidt vaak tot interessante
vondsten. Zo bevatte het archief Van Zadelhoff
o.a. stukken van de Wageningse maire in de Fran
se tijd en stukken met betrekking tot de Latijnse
school uit de 18de eeuw. Het archief wordt ook re
gelmatig bezocht door onderzoekers van allerlei
slag; 334 in 2009. Dat is wel 96 minder dan het
jaar tevoren, maar die daling past geheel in de
landelijke trend: door de sterk toegenomen digita
lisering is het steeds meer mogelijk om archieven

via internet te bevragen2. Voor de bezoekers die
nog wel zelf onderzoek willen doen, is er een stu
diezaal en wordt door de gemeentearchivaris en
zijn medewerkers met plezier hulp geboden, en
dat alles gratis. Trouwens: het aantal bezoekers is
in 2010 weer gestegen!

Schoolklassen
Niet alleen onderzoekers komen naar het archief,
maar ook schoolklassen, voor Kernkamp altijd
een leuk gebeuren. Kinderen blijken gebiologeerd
door de ‘echte stukken’ uit het archief die hij laat
zien. Hij krijgt ook de lachers op zijn hand door uit
de gerechtelijke stukken een aantal sappige bijna
men te vermelden. Wat denkt u van ene Hendrik,
bijgenaamd Schijt in de klomp die samen met zijn
kompaan Schele Dries, ofwel Koekedoe in 1741
veroordeeld werd voor het stelen van een vijzel?
Of van Jantje, lekker knuileke, die in 1752 we
gens aanstootgevend gedrag de stad werd uitge
stuurd? Ook het statige en wijdlopige taalgebruik
uit de 19de eeuw leent zich voor onderhoudende
citaten, zoals u in september zult kunnen beluis
teren tijdens de lezing die Kernkamp voor uw ver
eniging zal geven over het archief van de Maat
schappij tot Nut van het Algemeen. Stijlbloempjes
blijken trouwens overal te vinden. Zo lezen we in
een gemeentelijk inspectierapport over de ver
lichting van het station in Wageningen: “ precies
genoeg om te zien dat het donker is.”

Hogere vorm van puzzelen
Van de Wageningse gemeentearchivaris wordt
verwacht dat hij ook zelf onderzoek doet en hier
over publiceert. Zie bijvoorbeeld Kernkamps ar
tikel over Van Pabst in een eerder nummer van
Oud-Wageningen, maar u zult hem de komende
jaren ook leren kennen als redacteur van uw lijf
blad. Kernkamp heeft duidelijk een passie voor
archiefonderzoek: “ Het feit dat je eeuwenoud ma
teriaal in handen kunt houden en er speurtochten
in kunt verrichten. Het is een hogere vorm van
puzzelen. Je vertrekt met een bepaalde vraag,
maar weet niet of je het antwoord vindt. Door as
sociatief te denken kom je er wel, zij het langs niet
altijd verwachte omwegen. En...wat is er fijner
dan materiaal in handen te hebben dat gaat over
dingen die echt gebeurd zijn en mensen die echt
bestaan hebben?”

2 Dat kan heel eenvoudig: bezoek de website van de gemeente www.wageningen.nl en ga naar Gemeentearchief
(knop links in beeld). Langs die weg is een groot aantal inventarissen te raadplegen, wat het mogelijk maakt om
met een meer gerichte vraag het archief te bezoeken.
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In zijn vrije tijd doet Kernkamp nog steeds ge
nealogisch onderzoek. Zo heeft hij op Geneanet
een digitale stamboom gemaakt van de doop- en
trouwboeken van de Lutherse gemeente te Zaan
dam. Bij het naspeuren van zijn bet-bet-overgrootvader Heinrich Bürger die jarenlang ambte
naar was op Deshima en daarna in Indië verbleef,
kon hij, o.a. via de archieven van Hameln en Hannover en bij een Duits edelman op zijn kasteel,
diens voorgeschiedenis ontrafelen. Dit zal onder
meer resulteren in een bijdrage aan een boek over
Bürger dat in 2012 in Japan zal verschijnen.

Waar mogelijk zullen die uit het archief komen.
Daarnaast zal vanuit het archief worden meege
werkt aan een in het museum De Casteelse Poort
in te richten tentoonstelling. Voorlopig is er bij het
archief dus nog voldoende werk aan de winkel!

Toekomst
Wat is de toekomst van het archief? Het Wageningse archief stond op de nominatie om te ver
huizen naar het voormalige Waaggebouw, maar
dat gaat niet door. Wel moet de huidige archief
bewaarplaats grondig verbouwd worden om hem
aan te passen aan de laatste eisen. Dit vereist met
name een klimaatinstallatie. Meer in het algemeen
zullen archieven steeds verder gedigitaliseerd
worden. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid en
de vraag is dan ook of de digitale dienstverlening
aan bezoekers kosteloos kan blijven. In Amster
dam wordt al gescand ‘op bestelling’ en tegen
betaling, wanneer iemand specifieke verlangens
heeft. Kernkamp ziet in verdere digitalisering van
archieven wel een drietal duidelijke voordelen:
“het is beter voor het archief zelf” (de stukken
hoeven minder in handen te worden genomen),
“ het vergroot de beschikbaarheid” en “ het ver
gemakkelijkt de dienstverlening.” Ook worden de
mogelijkheden onderzocht om de fotocollecties
van het archief, het museum en Oud-Wageningen
via één website toegankelijk te maken. Kernkamp
hoopt overigens dat dit niet betekent dat archie
ven steeds minder bezoek krijgen: “ Er gaat toch
niets boven het zelf inzien van archiefmateriaal,
het direct in contact komen met je voorouders.”
Een vraag op kortere termijn is welke bijdrage
het archief kan leveren aan de viering van ‘Wageningen 750 jaar stad’ in 2013. Na lang talmen
heeft de gemeente de financiën vrijgemaakt voor
twee zaken: een feest en een boek. Bob Kern
kamp vormt met Kees Gast, Leo Klep en Eelco
Beukers de redactie van het boek, dat zal bestaan
uit een aantal thematische hoofdstukken over de
geschiedenis van Wageningen. “Sinds een publi
catie van Goossen uit het einde van de 19de eeuw
is er geen algemeen boek over de geschiedenis
van de stad verschenen.” De redactie mikt op een
boek met gedegen artikelen en “veel illustraties.”

Johannes Diderik van
der Waals (Leiden,
1837 Amsterdam
1923) was natuurkun
dige. Hij was aanvan
kelijk onderwijzer, maar
door zelfstudie slaag
de hij erin om in 1871
zijn doctorandustitel te
behalen. Al vlug werd
hij enorm geboeid door
de thermodynamica.
Op 14 juni 1873 promoveerde Van der Waals aan
de Rijksuniversiteit Leiden na de verdediging van
zijn proefschrift Over de continuïteit van den gasen vloeistoftoestand, een beroemd geworden ver
handeling. Op 12 december 1877 werd Van der
Waals de eerste hoogleraar natuurkunde aan de
Universiteit van Amsterdam.
Hij werd internationaal bekend door zijn werk en
kreeg in 1910 de Nobelprijs voor de Natuurkunde
“voor zijn verrichtingen op het gebied van de toe
standsvergelijking van gassen en vloeistoffen.”
Daarin stelde hij, dat neutrale moleculen elkaar
aantrekken in gasvormige, vaste en in vloeibare
toestand. De krachten die daarin spelen zijn later
naar hem de Van der Waals krachten genoemd.
Hij dichtte ook. Toen zijn vrouw op 34-jarige leef
tijd overleed schreef hij:
Heer! Waarom deedt Gij mij dit aan,
Dat Gij het kleinood van mijn leven
Zoo spoedig van mij heen deedt gaan?
Hebt Gij ze niet tot troost gegeven?
Op het gebied van de poëzie werd zijn dochter
veel bekender: Jacqueline van der Waals.
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DE DROEVENDAALSESTEEG
J. van der Beek, W. Ruisch en J. van den Burg

Straat- en wegnamen zijn boodschappers van de geschiedenis. Soms is de boodschap duidelijk,
want de naam Generaal Foulkesweg biedt geen geheimen. Soms is een beetje ontcijferwerk no
dig, want niet iedereen staat de achtergrond van de naam Pitschlaan voor ogen. Het komt ook
voor dat de boodschap verstoord is: is een naam die gebruikt wordt, wel juist? Dat probleem
deed zich onlangs voor, toen tijdens een voordracht voor Oud-Wageningen de naam Droevendaalsesteeg ter sprake kwam.

Twijfel aan de benaming Hoefsteeg
Wie ter hoogte van restaurant “ t Gesprek’ de
Mansholtlaan oprijdt in noordelijke richting, pas
seert al spoedig een rotonde. Als die reiziger van
tevoren een recente gemeentekaart had geraad
pleegd, zou hij hebben gezien dat zowel de afslag
naar links als de afslag naar rechts dezelfde naam
dragen: Droevendaalsesteeg. De linker afslag (=
westelijke tak) leidt langs de gebouwen Atlas en
Forum naar de Bornsesteeg, de rechter afslag (=
oostelijke tak) ligt tussen het nieuwe gebouw van
het NIOO en het studentencomplex Droevendaal,
waarna deze zijweg overgaat in een geasfalteerd
pad dat aansluit op de Wildekamp, direct ten zui
den van de kolk van de Peppelderbrink (2). Ove
rigens draagt de weg die het studentencomplex
doorsnijdt, ook de naam Droevendaalsesteeg. De
kaart van dit gebied in Google Maps geeft dezelf
de informatie.
Tijdens zijn voordracht op 15 november jl. voor
Oud-Wageningen gaf L.J. Keunen informatie over
wegnamen in het door hem besproken gebied, de
brinken tussen Wageningen en Bennekom (3). De
naam Droevendaalsesteeg voor het weggedeelte
tussen de rotonde op de Mansholtlaan en de Wil
dekamp was volgens hem niet juist: die naam zou
Hoefsteeg moeten luiden.
Een van ons, die sinds lang in de nabije omgeving
woont, twijfelde aan de juistheid van deze opvat
ting.

Bronnenonderzoek
Om enige zekerheid te krijgen over de naamge
ving in het verleden van wat nu de Droevendaal
sesteeg heet, hebben we een snelle zoektocht
ondernomen in gemakkelijk beschikbaar mate
riaal. Dat materiaal bestaat uit een aantal losse
kaarten en uit kaarten die een onderdeel vormen
van een publicatie.
Het geraadpleegde kaartmateriaal omvat die Staf
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kaarten van de laatste anderhalve eeuw, waarop
het gebied ten noordwesten van Wageningen is
afgebeeld. Dat geeft het volgende resultaat:
1894: de beide takken van de Droevendaalsesteeg
heetten toen ook Droevendaalsesteeg; de latere
Mansholtlaan draagt de naam Langstraat.
1906: als in 1894
1914: de tak van de Droevendaalsesteeg ten
westen van de Mansholtlaan heet Droevendaal
sesteeg; de Mansholtlaan is aanduid als Lagesteeg
1932: als in 1914
1957: de tak van de Droevendaalsesteeg ten wes
ten van de tegenwoordige Mansholtlaan draagt
de naam Droevendaalseweg; de Mansholtlaan
heet Nieuwe Wageningseweg
1966: de naam Droevendaalsesteeg wordt niet
vermeld, de Mansholtlaan wordt Nieuwe Wagen
ingseweg genoemd
1977: geen straatnamen vermeld.
Aanvullende informatie verschaft een kaart in de
Kadastrale Atlas Gelderland (6), die de situatie
in 1832 ten noordwesten van Wageningen weer
geeft. De naam Droevendaalsesteeg heeft betrek
king op het gehele traject van deze weg vanaf de
Bornsesteeg tot aan de Wildekamp.
Wat levert de literatuur op? De eerste zoektocht
naar de mogelijke namen van het pad tussen ro
tonde en Wildekamp brengt ons naar de publi
catie over de geschiedenis van het nabijgelegen
landgoed Nergena (1). Dit boek bevat een met de
hand getekende overzichtskaart van het landgoed
en de polder van Wageningen en Bennekom. Op
die kaart treffen we de naam Hoefsteeg aan, die
is toegekend aan de oostelijke tak van de Droe
vendaalsesteeg, het pad naar de Wildekamp. De
westelijke tak heet hier Droevendaalsesteeg. We
zien echter ook op die kaart dat de Mansholt-

laan al is aangelegd, zodat de naamaanduiding
door de auteur (Dijkveld Stol; 1968) zal hebben
plaatsgevonden in de vijftiger-zestiger jaren van
de vorige eeuw. Enige jaren ouder is de dissertatie
van Buringh uit 1951 (5). De Bijlage van dat boek
bevat een Oriëntatiekaart (kaart 2), waarop weg
namen zijn aangeduid. Op deze kaart wordt de
naam Hoefsteeg gebruikt voor de oostelijke tak
van de tegenwoordige Droevendaalsesteeg.
Verder teruggaand in het verleden stuiten we op
het werk van W.A.J. Oosting (f1 942), die aandacht
heeft besteed aan de toponymie van Wageningen. Hij heeft een deel van zijn kennis gebundeld
in een publicatie, waaraan enige kaarten zijn toe
gevoegd (7). Twee kaarten zijn voor ons van be
lang, een kaart uit 1922 bestemd vooreen uitbrei
dingsplan van Wageningen, en een kaart uit 1750
van de polders onder Wageningen en Bennekom.
Op de eerste kaart wordt het weggedeelte tussen
de rotonde op de Mansholtlaan en de Wildekamp
aangeduid als Hoogesteeg, het weggedeelte tus
sen rotonde en Bornsesteeg als Droevendaal
sesteeg. We merken in het voorbijgaan op dat het
blok tussen Kielekampsteeg, Mansholtlaan, Droe
vendaalsesteeg (westelijke tak) en Bornsesteeg
de naam Droevendaal draagt. De kaart uit 1750
is in twee opzichten verrassend: de weg tussen
wat nu de rotonde is en de Wildekamp heet Hoef
steeg, en een perceel direct ten westen van Droe
vendaal heet De Hoef.
We hebben onze speurtocht besloten met twee
kaarten: de wandelkaart in het boek van Hemmo
Bos (4, 11) uit 1891 geeft aan beide takken de
naam Droevendaalsesteeg. De latere Mansholt
laan heet Lagesteeg. De kaart van de gemeente
Wageningen uit 1866 (8) vermeldt geen wegnaam
ter plaatse van Droevendaal, maar kent de naam
Hooge Hoef toe aan het blok dat elders Droeven
daal heet.

Conclusies
Wat kunnen we uit dit overzicht concluderen? De
naam Droevendaalsesteeg wordt vrijwel steeds
toegekend aan wat tegenwoordig de westelijke
tak ervan is en soms ook aan de oostelijke tak. De
naam zal samenhangen met de veldnaam Droe
vendaal, een blok percelen direct ten noorden
ervan. De naam Hoefsteeg voor de oostelijke tak
wordt op de Stafkaarten en de Kadastrale Atlas
van 1832 niet gebruikt. Wel is de naam in 1750 al
bekend. Wil dat zeggen dat de naam Hoefsteeg
voor het betreffende weggedeelte een plaatselijke
benaming was, voor een weg die meer het karak

ter had van een pad of die toegang gaf tot het erf
van een boerderij, of voor een doorsteek die voor
de boeren van belang was? De naam lijkt niet sa
men te hangen met Hoevestein, met de boerderij
De Hoef in de hoek Bornsesteeg-Hoogesteeg of
met De Hoef aan de Dijkgraaf nabij de Tarthorst,
want er is geen directe verbinding tussen deze
plaatsen en de Hoefsteeg aanwezig. Is er een ver
band met het perceel de Hooge Hoef of heeft de
naam iets van doen met de klinkerbestrating die
men vroeger op het midden van zandwegen aan
bracht om het lopen van het paard te vergemak
kelijken? Ook kan men de vraag stellen aan wie
Dijkveld Stol en Buringh de naam en positie van
de Hoefsteeg hebben ontleend. Oosting noemt de
naam niet in de tekst van zijn publicatie van 1938.
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Open Monumentendag; Wageningen 2009).

21

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 41)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 41 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid
van ons ‘Wagenings geheugen.'

St. Maria Magdalena altaar in de
St. Janskerk op de Berg
In een copie van een document van 7 januari 1541
wordt vermeld dat voor Johan van der Lauwijck,
Richter tot Wageningh, Rutger Thrant en Gerrit die
Ruther schepen[en] binne[n] Wageningh — voor
ons gecomen sijn Antonis van Wijck [en] Alidt zijn
huijsffr om een vicarie op het St. Maria Magdalena
altaar te vestigen om één keer per jaar de mis te
lezen voor het zieleheil van zalige heer Gerrit van
Wijck priester. De kosten ervan zijn een enckell
golde franckrijckschen kroe[n] goet va[n] golt ende
swaer genoch van gewicht
Zalige Heer priester Gerrit van Wijck is ongetwijfeld
een familielid van Antonis van Wijck. Het St. Maria
Magdalena altaar stond in de moeder hellich kerck binnen Wageninghen. Deze bewoording duidt
op de St. Jans kerk op de Wageningse Berg, daar
waar oorspronkelijk Wageningen-op-de-Berg lag.
Vanuit een moederkerk kon een dochterkerk, die
in de huidige stad Wageningen, gesticht worden.
Na herlezing van de inleiding van het archief van
de kerkvoogdij (door Alb. Oltmans) bleek mij dat
de St. Janskerk op de Wageningse Berg pas eind
16de eeuw in onbruik is geraakt en vervolgens is
vervallen. Dit Maria Magdalena altaar werd niet in
de St. Jan in de huidige stad Wageningen opge
richt, maar in de nog functionerende kerk van het
dorp Wageningen-op-de Berg. De Rooms-Katholieke religie was in die jaren nog niet onderdrukt.
De Franse kroon - een munt - moest van goud zijn
en van goed gewicht. Dit laatste houdt in dat er
bijvoorbeeld niet aan de munt gesnoeid is. Maar
het equivalent mag ook gegeven worden, want
een Franse kroon zal niet altijd in Wageningen be
schikbaar zijn.

Bronnen
A. Oltmans. Het archief van de Kerkvoogdij der
Ned. Hervormde gemeente te Wageningen. Wa
geningen (1928). Inleiding en inv. nr. 227A. Dit
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stuk bevindt zich in dezelfde archiefdoos als inv.
nr. 195. Op de omslag staat 227A. Idem inv. nr.
194 (door mij gecodeerd als 194.2). Memori van
de graefplaetsen - 20 Januari 1756.

Feestje op Belmonte?
De buurman van mijn opa de Haas aan de Wilhelminaweg was aan het begin van de 20s,e eeuw
Hartogh Heijs van Zouteveen. Hij was privaat
docent Tuinarchitectuur aan de toenmalige Rijks
Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool (nu Wa
geningen UR) in Wageningen. Hij schreef o.m. een
boek over bomen, waarvoor mijn opa een aantal
van de foto's maakte. Hiervan publiceer ik nu één
foto met de vraag wat stelt dit voor? De boom is
een trompetboom (Catalpa bignonioides), die op
Belmonte stond en op 8 oktober 1905 werd gefo
tografeerd. Hoewel de foto vanwege de trom pet
boom werd gemaakt is een groep kinderen mee
gefotografeerd. Wat deden die kinderen daar?
Was het misschien een feestje voor de kinderen
van het personeel van Belmonte? Ik kom op deze
gedachte vanwege de variatie in leeftijden van de
kinderen.
Aangezien deze foto op Belmonte werd gemaakt,
moet de bomenrij op de achtergrond de plaats
van de Rijksstraatweg (nu Generaal Foulkesweg)
aangeven. Daarachter zal de leegte de toenmalige
akkers kenmerken. Links staat een gebouw met
rechts ervan een hek. Is dit een (water)toren?
Tegenwoordig zou een fotograaf wachten totdat
de kinderen uitgespeeld zijn of hij zou een andere
keer terugkomen. Maar mijn opa was die dag met
statief en balgcamera naar Belmonte gelopen
om de foto te maken. Toch nog een hele wande
ling. Ik denk dat hij door de aanwezigheid van de
kinderen werd verrast. Hoe dan ook, de kinde
ren werden netjes wederzijds van de boom op
gesteld. Deze foto, dus met de kinderen, staat in

ïfi

«a

Foto van een trompetboom
op B elm onte, gefotogra
feerd op 8 oktober 1905
door Roelof N. de Haas.
Coll. nu nog ACZ, later
GAW).

Ir

Detail met de kinderen

Detail met een gebouw

het bomenboek van Hartogh. Op Hartogh en zijn
bomenboek kom ik nog een keer terug.

Paljas
Wageningen, 24 augustus 1716. Is voorgebracht
dat den officier van de Guards du Corps versoghte
dat een paljas van strooij moghte gemaackt wor
den op de Secreet banck onder in het Stadthuijs.

Dit is een merkwaardig besluit van de Magistraat.
Een paljas van strooij is een strozak of een bed
van stro. Later heeft het de betekenis gekregen
van een strooien pop en nog later van hansworst
of grappenmaker. In het woord paljas herkennen
we nog het franse woord voor stro: paille. Een
secreet is een gemak of plee, maar wat is een
secreetbank en wat moet iemand daar met een
strozak of strobed?
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Bron: Oud-Recht. Archief, inv.. nr 177.Schepenprotocol, 1702-1730: 24 augustus 1716.

Kruytboot
Den 24s,e September 1749 is de vrouw vande
Schipper van de Kruytboot in een Kercke Groeft
geieyt, is 3-:-:.
Er lag dus in september 1749 in of nabij de ha
ven van Wageningen een kruitboot. Dat zal een
boot geweest zijn beladen met buskruit. Ik weet
niet of deze kruitboot eigendom van de stad was
of dat het een passerend schip was, waarvan de
eigenaar in de Wageningen aanlegde om zijn tij
dens de vaart overleden vrouw te kunnen begra
ven. Men zou zich kunnen voorstellen, dat de stad
liever geen kruittoren of een ander kruitgebouw
in de stad had staan. Immers een kruittoren kon
ontploffen, zoals dat in Delft plaats vond.
Bron: Kerkvoogdij inv. nr. 197. Memoriën van de
in de stad en het schependom van Wageningen
gestorven mensen, 1782-1793.

Kerkbanken
Memorie van die geene die versog hebben plaat
sen inde mans gestoeltens te mogen hebben, ge
durende 't jaer van 1742
In een van de drie guldens bancken hebben versogt tesamen te mogen sitten
A:V:D:Meij
Smit
Van der Plas
P:D:Bank
A:V:d:Hart
D: Brouwer
In de Rijcksdaelder bancken
Callebout
Valkenburgh
Beekma
A:V:D:Born
Moilot
Inde Daelders Banken
Boekelman.
In de Nederlands Hervormde kerk kon een lid een
vaste zitplaats kopen. Hij of zij was dan verzekerd
van een goede plaats in de kerk. En met ‘goe
de’ bedoel ik niet alleen met goed uitzicht op het
preekgestoelte, maar ook de maatschappelijke
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positie van de buren. Uitzicht op de bank van de
Heer Torck betekende natuurlijk ook datTorck jou
zag zitten. Naast het bouwen van een gestoelte
voor de Magistraat (de twee burgemeesters en
de schepenen) werden ook andere banken te
gen betaling beschikbaar gesteld. Zo waren er
banken waar alleen mannen mochten zitten: de
mannenbanken, en zo waren er vrouwenbanken.
Uiteraard elke plaats tegen betaling van een be
paald bedrag. De gewone zitplaatsen - ik denk
een gewone stoel - kon men van het kerkbestuur
kopen. Wenste men wat beter te zitten dan stelde
het kerkbestuur bepaalde banken in drie klassen
beschikbaar. Ook hier verschillen in maatschap
pelijke positie. De klassen waren drie gulden, een
rijksdaalder (21/2 gulden) en een daalder (1 1/2 gul
den).
Naast deze dure banken en verkochte zitplaat
sen waren er ook zitplaatsen die ‘om niet’ wer
den uitgegeven. Een lid van de kerk had dan toch
zijn of haar eigen stoel (‘sitplaats’), maar hoefde
daar niet voor te betalen. Pupillen van de Latijnse
school hadden ook een bank om niet.
Het bezit van een eigen zitplaats (bank of stoel)
betekende dat je jouw kussen kon laten liggen.
Een dergelijk kussen kon een simpele zijn, maar
ook één met het familiewapen. Op de bank van
de Magistraat zal wel het wapen van de stad zijn
aangebracht. Mocht dat het geval geweest zijn,
dan zijn deze verloren geraakt.
Ik geef nog enkele voorbeelden van stoelen in het
vrouwengedeelte van de kerk:
1 726 den 9 Junij heeft Maria van Hattem d ’appro
batie bekomen van de stoel van Jacobus Louwers vrouw aan haar overgedaan dus voor de kerk
2:10:-.
Ditto (9 jun i 1726) heeft Willem van Griethuysen
d ’approbatie gekreegen van een stoel van Catryn
Schaats Wed: van Jan van Roekelt en een van Ca
tryn Does aan hem overgedaan dus van die twee
plaatsen voor de Kerck 5:-.
N.B. Er staat Jan van Jan van Roekelt. Willem van
Griethuijsen zal de twee stoelen voor zijn vrouwe
lijke familieleden gekocht hebben.
De 16e 9ber (november) heeft de Heer Burgemr:
J:V:Schuijlenborgh de plaats van Hendersken
Hendricks becomen dus voor de Kerck 2:10:-.
N.B. Alles is echter doorgehaald.
Den 3 meij 1727 heeft OdeKerck een plaats van
de Wed: Schaats voor het gemeensman gestoelte
gekregen 2:10:-.
N.B. OdeKerck is een kerklid. Er was dus voor de

gemeensmannen ook een aparte gestoelte. Wijlen
echtgenoot Schaats zal een plaats hebben beze
ten.
Dito (3 meij 1727) heeft Bart Arntsens vrouw
d ’approbatie gekregen van een Stoel gekoght van
wylen de wed: van Hendrick van Mouwerck dus
2:-10:-.

nen ‘de Zoom’ ligt. Voor de naam van de Kruisak
kers heb ik geen verklaring.

Jan Jacobsen Boeckvercooper
van Arnhem

Approbatie = goedkeuring

Aan Jan Jacobsen Boeckvercooper van Arnhem
Betfaald] seven ende twintigh gu/[den] drij stuijver
van gelevert papier ende francijne ende segel lack
Bleijk[ens] quitantie 27-3-0.

Bron: Kerkvoogdij inv. nr 195. Register, houdende
aantekening van vergeven en verkochte stoelen in
de kerk, 1714-1785.

Jacobsen verkocht naast boeken ook papier en
zegellak. Deze zaken moesten dan in Arnhem ge
haald worden.

De Kruisakkers,
Den Bierboom en de Hongerkamp

Bron: Oud-archief inv. nr. 300. Minuut-rekening van burgemeester (Peter Suermondt) over
1651/1653.

Wageningen 16-10-1835. Inventarisatie van het
bezit van wijlen Gerrit van Laar, overleden Wagen
ingen 8 augustus 1817 en van zijn vrouw Anneke
van de Peppel, overleden Wageningen 30 maart
1834.
Naast een beschrijving van de inboedel worden
de volgende onroerende goederen vermeld:
1. Tabaksschuur staande aan de Harnjesweg,
groot vier gebindten,
2. 28 roeden en 38 ellen tabaksland (2835 m2)
gelegen aan de Dolderweg, genaamd de Kruisak
kers.
En van wijlen Willem van Laar en zijn vrouw Evertje Gijsens:
1. Huis, achterhuis, schuur, hooiberg en hofgrond.
gelegen aan de Dolderbrink B294 en B295
2. Een stuk bouwland, den bierboom, gelegen in
het Honingblok C334 groot 35 roeden (3500 m2)
3. Een stuk bouwland [en] houtgewas - in den
Hongerkamp C413 en C414, groot 3 bunders 67
roeden en 70 ellen (36770 m2)

1657 Voor meebrengen van reeck[er\nge]n van
een boeckbinder 0-2-0.
Ook werden in Arnhem (bij wie?) boeken inge
bonden. Misschien slaat deze rekening op het
inbinden van een deel van de bij de stadssecre
taris binnengekomen brieven. Meestal werden
dergelijke brieven en andere documenten door de
stadssecretaris op een stapel bewaard en zijn ze
als zodanig in het gemeentearchief terug te vin
den. Maar gedurende een korte periode werden
dergelijke stapels aan de zijkant gelijmd en van
een harde omslag voorzien. Dus soortgelijk aan
thermisch binden. Misschien toen handig. Het na
deel is echter dat het gedeelte van de tekst aan
de binnenzijde niet altijd te lezen is en zich aldaar
bevindende lakzegels niet te fotograferen zijn.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 317. Rekeningen van
rentmeester Anthonij van der Horst 1671/1672

Bron: Notarieel archief inv. nr. 1577 (H.B. van
Daalen) acte 99. 26 oktober 1835.
Een houten schuur werd opgebouwd met behulp
van balkwerk, het gebinte. Deze stonden op be
paalde afstand van elkaar. Hoe meer gebinten,
hoe langer de schuur (zie voor afbeelding inter
net). Het perceel den Bierboom kan genoemd zijn
naar een boom, die op de perceelsgrens stond.
Een dergelijke boom werd zo genoemd, omdat
vanuit de stad gezien voorbij de boom de belas
ting op bier lager was. De Hongerkamp is wellicht
zo genoemd, omdat de opbrengst van deze akker
zo laag was, dat men honger leed. Deze kamp ligt
op de plaats waar nu een deel van de sportterrei
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers reageren op artikelen en gebeurtenissen

AUGUST FALISE (1)

AUGUST FALISE (2)

(0-W 38-4, blz.132 en 133

(O-W 38-4, blz. 132)

Rectificatie auteur:

Het geboortehuis van beeldhouwer August Falise,
Heerenstraat 19, was de werkplaats van August
Falise. August is geboren 26 januari 1875, des
middags om 12.00 uren, in de Hoogstraat (zie de
bijgevoegde akte). Later heeft hij gewoond aan de
Postjesweg die door wegreconstructies is omge
doopt in August Faliseweg.

In mijn stukje over dit pand aan de Heerenstraat
staan enkele onnauwkeurigheden. Ik werd daarop
gewezen door Henny Slotboom die zo vriende
lijk was mij enkele digitale bestanden toe te zen
den, o.a. van de geboorteakte van August Falise,
waarvoor mijn dank.
In de eerste plaats is ten onrechte als geboorte
jaar van August Falise 1873 vermeld. Dat moet
zijn: 1875. En hoewel in dat jaar het huis aan de
Heerenstraat er al gestaan moet hebben werd Fa
lise niet daar geboren maar aan de Hoogstraat.

Willem Ruisch

Saskia Zwart
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DE TORENHAAN VAN
WAGENINGEN (2)
(O-W 38-3, blz. 117)
Jarenlang heeft men aangenomen dat de toren
haan in het museum De Casteelse Poort van de
Nederlandse Hervormde kerk op de Markt afkom
stig zou zijn. Zo ook ondergetekende. Dit moge
lijke misverstand zal zijn ontstaan doordat men
steeds van een torenhaan is uitgegaan, in plaats
van een weerhaan. Derhalve zou dit torenhaantje
de weerhaan van de Bergpoort (1731) van baron
Lubbert Adolf Torck kunnen zijn. Zij sierde des
tijds het kloktorentje. Deze stadspoort werd in
1862 afgebroken en de ornamenten daarvan wer
den in het gemeentelijk depot opgeslagen. Zoals
bijvoorbeeld de steen met het stadswapen, die la
ter met die van de Nudepoort werden herplaatst.
Het uurwerk, het luidklokje en de weerhaan zullen
in het verleden zeker daar ook in opslag hebben
gelegen en daarna, door hergebruik, een eigen
weg zijn gaan volgen. Zo zal de weerhaan uit het
depot zijn weg naar het vroegere Gemeentelijk
Historisch Museum en het huidige museum heb
ben gevonden, als zijnde een ‘torenhaan’ en als
zodanig in de collectie zijn opgenomen.

Zoekplaatje 1

Sjaak Rauws

EEN ONAANGENAAM MENS OP
DE CORTENBERG

Zoekplaatje 2

(O-W 38-3, blz. 106)
Naamgeving van het huis De Stenen Kamer is niet
correct. Dit moet zijn “ De Steene Kamer.” Uit de
muurankers blijkt dat deze boerderij gebouwd zou
zijn in 1597. Dit was waarschijnlijk een versterk
te boerderij evenals “ De Hul” en “Tarthorst” , en
moest wijken voor nieuwbouw van de Akeleihof.
Willem Ruisch

OP EEN ONTDEKKINGSREIS IN
WAGENINGEN
(O-W 38-3, blz. 112)
Het is maar goed dat Jan van den Burg een goe
de kennis heeft, anders was hij misschien nu nog
zoekende. De stadsplattegrond van Wageningen,
die net uitgekomen is, geeft ook geen uitsluitsel.
De TomTom evenmin.

ZOEKPLAATJES
(O-W 38-4, blz. 152)
Op de oproep van de geplaatste foto’s van de wo
ningen (zoekplaatjes) zijn enkele reacties binnen
gekomen. Mevrouw Meijer-van Straelen wist mij
te vertellen dat het huis met de rieten kap (zoek
plaatje 1) aan de Nassauweg ( nr.1 ) heeft gestaan
en tijdens de Tweede Wereldoorlog is afgebrand.
Door een tip van Maarten van den Wijngaart, be
leidsmedewerker monumenten bij de gemeente
Wageningen, werd ook het gepleisterde hoekhuis
bekend (zoekplaatje 2). Het blijkt te gaan om het
huidige Droomhuis aan de Niemeijerstraat, hoek
Dijkstraat. De oude foto is genomen vanaf de
dijkopgang.
Willem Ruisch

Willem Ruisch
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VARIA

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
november 2010 t/m december 2010

Bibliotheek
- ‘Bloei en wasdom. Zo leven de katholieke stu
denten van Wageningen’, Katholieke Illustratie, 13
juni 1950, nr. 25: 970-971 [W_0754] (aanschaf)
-Blommesteijn, C.M. et al. ed., De Veluwe. Archeologisch-historische verkenning van de bewoningsgeschiedenis tot 1200. Project Middeleeuw
se archeologie en middeleeuwse geschiedenis.
Working Paper 4, Albert Egges van Giffen Instituut
voor prae- en protohistorie 1977; ook: Werkschrift
14, Historisch Seminarium (Amsterdam 1977)
199 blz.; ill. krtn. lit. [waarin opgenomen: J. Sparreboom, ‘De oudste geschiedenis van Wagenin
gen’: 138-140] [VEL_030]
-Boon, Arno, In gebonden anarchie: Droevendaal
1977-2000. Van strijdpunt tot speerpunt (Stichting
Sociale Huisvesting; Wageningen 2000) 69 blz.; ill.
[W_0755] (geschenk van J. van der Beek)
-Dekker, H., H.P. Deijs, ‘De Kruiponder’, OudRhenen 20 (mei 2001) 2: 5-16; ill. [W_0756]
-Gorter, Johan, Geschiedenis en levensverhaal
van Johan Gorter en de Gorters [manuscript]
ill. tab. losse bijl. [GEN_011] (geschenk van I.C.
Rauws)
- ‘Het was feest in de capitulatie-stad!’, De Spie
gel, 14 mei 1955, nr. 33: 20-21 [W_0757] (aan
schaf)
-Jansen, J. et al., 1990-2010. Twintig jaar rond
leidingen Wageningen (Wageningen 2010) 36 blz.;
ill. [WJ)759] (geschenk van Rondleidingen Wage
ningen)
-Morriën, Joop, ‘Hotel De Wereld weer in discus
sie’, Contactblad Stichting 19401945, april 2002:
18-19; ill. [W_0758] (geschenk van A.G. Steenber
gen)
-Stadhouders, Karin (met bijdrage van Jan Kolen),
Steenfabrieken. Beelden van een veranderend
landschap (Stokerkade; Amsterdam 2010) 143
blz.; ill. lit. ISBN 97890 79156 092 [NED_049] (ge
schenk van de uitgever)
-Verhoeven, Dolly, Mare Wingens ed., Geschiede
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nis van Gelderland. De canon van het Gelders Ver
leden in vijftig vensters (Walburg Pers; Zutphen
2010) 208 blz.; ill. lit.; ISBN 978.90.5730.669.3
[GEL_048] (geschenk van de uitgever)
-Westra, Frans, Bouwers van sterke werken. Ne
derlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van
de Tachtigjarige Oorlog, 1605-1648 (Stichting
Menno van Coehoorn; Utrecht 2010) 96 blz; ill. lit.
archivalia register; 2 bijlagen; ISBN 978 90 6469
854 5 [NED_050] (aanschaf)
-Zeven, Anton C., Reproducties van fo to ’s ge
maakt - voornamelijk in Wageningen - door Dr.
Roelof Nikolaas de Haas, grootvader van Anton
Cornelis Zeven (eigen uitgave; Wageningen 2010)
165 blz.; ill. [GEN_012] (geschenk van A.C. Zeven)
-Keverling Buisman, F. et al. ed., Bijdragen en Me
dedelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland.
Deel Cl (Vereniging Gelre; Arnhem 2010) 224 blz.
ill. tab. lit. krtn. [van belang voor de Wageningse
geschiedenis: Michel Groothedde, De ‘Nieuwe’
IJssel. Wat vertellen de geschreven bronnen en
archeologische vondsten? blz. 7-26; recente in
formatie over het ontstaan van de IJssel en hy
pothesen over de ligging van de Drususgracht,
voetnoot 2]

Documentatie
-Munters, Rien, Wageningse Kerkgeschiedenis
(Wageningen; z.j.) [Gebundelde artikelen, sinds
april 2007 verschenen in ‘Om de kerk’, Kerkblad
van de Protestantse Gemeente te Wageningen] ill.
[DOC_017]
-Sirag, A. ed., Verzamelmap met materialen be
trekking hebbend op de Mercurius Vereniging van
leerlingen der Handelsdagschool te Wageningen,
1928-1968 ill. [DOC_018] (geschenk van Niek Jan
Adema, Oisterwijk)
Ton Steenbergen
Jan van den Burg

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
Via Jan van Orden zijn enkele digitale foto’s bin
nengekomen van panden die gesloopt worden.
Verder is er een aantal ansichtkaarten gescand uit
de collectie van Pieter ten Brinke. Uit de ‘Collec
tie joodse gemeenschap in Wageningen’ zijn drie
albums met foto’s van Ton Steenbergen gescand.
Zelf heb ik een aantal digitale foto’s gemaakt van
diverse instituten en de sloop daarvan.
Van Jack Kraijkamp ontvingen we foto’s van Wa
geningen uit 1939, genomen door Dirk Lindner.
Van mevrouw Woudenberg - van der Lucht heb ik
een familie fotoalbum mogen scannen, de foto’s
gaan tot 1945. Van de heer H. Gijsbertsen van
onze zustervereniging Oud-Bennekom ontvingen
we een foto van een uitvaartstoet. Na enig speu
ren in ons fotoarchief werd de locatie gevonden.
De foto is genomen vanaf de kruising Beatrixlaan
met de Harnjesweg, begin jaren vijftig van de vo
rige eeuw. Via internet zijn ansichten aangeschaft
die nog ontbraken aan ons ansichtenarchief.
Onze totale collectie bevat momenteel negen a
tienduizend afbeeldingen, waarvan ± 6400 inge
voerd zijn in ons bestand. Er had meer ingevoerd
kunnen zijn als de Jan J. Goede zaal meer ge
bruikt had kunnen worden.

Met Gerrit van Nieuwenhuizen van drukkerij Verweij het Jonk is een fotoselectie gemaakt voor
een proefdruk, waar wij aan meewerken en waar
een lange voorbereidingstijd aan voorafgaat om
tot een goed eindresultaat te komen.
Er zijn lezingen gehouden voor de bejaarden in
de Nudehof en Rustenburg. Op persoonlijk ver
zoek van de Protestant Christelijke Ouderen Bond
werd een lezing gehouden, met de titel ‘Tussen
Belmonte en de Nude ( Nudenoord)’, met tekst
van Ton Steenbergen. Hierop werd enthousiast
gereageerd.
Er komen regelmatig bezoekers met allerlei vra
gen over foto’s en/of ansichtkaarten. Vragen, zo
als: “Waar is dit,” “ zijn er meer gegevens van” of
“wie hebben er gewoond.” Zo ook van twee vrij
willigsters van de Nudehof, afdeling “ De Roos” .
Zij schaften voor hun dementerende bejaarden
de jubileum CD aan, om deze mensen nog wat te
kunnen laten zien van het oude Wageningen. Daar
wordt positief op gereageerd.
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 aan
wezig. De boeken zijn uitleenbaar, foto’s en prenten niet. Het tijdschriftenrek in de Jan J. de
Goedezaal is te raadplegen wanneer het museum e n/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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Museumagenda

t/m 20 februari 2011
August Falise 1875 - 1936, veelzijdig Wagenings beeldhouwer
De schepper van het beeld De Zaaier en zeer veel andere standbeelden en objecten even aan de
vergetelheid ontrukt.
21 januari t/m 22 april 2011
Zeegers Installateurs 1 9 2 8 - 1997, een Wagenings familiebedrijf
De geschiedenis van een gerenommeerd bedrijf, vanaf de oprichting tot het moment waarop het uit
Wageningen verdween als onderdeel van een veel groter geheel.
25 maart t/m 14 augustus
De synagogen in de mediene
De synagogen in de Nederlandse provincies gefotografeerd door de gelauwerde cineast en auteur
Willy Lindwer, gecombineerd met vier thema’s over het Joodse leven in Wageningen.
29 april t/m 14 augustus
Tulpen en vlinders
Verstilde en decoratieve prenten.
9 september t/m 19 februari 2012
De hertog komt
Een beeld van het rondreizende hof van de hertogen van Gelre in de 14e en 15e eeuw met daaraan
gekoppeld de geschiedenis van het kasteel Wageningen en Grunsfoort.
30 september t/m 8 jan 2012
Buurtvereniging Juliana 75 jaar
Het verhaal van een van de oudste buurtverenigingen in Nederland die in 2011 haar jubileum viert,
permanent
De Vrede van Wageningen 1945
Hoe de oorlogshandelingen in Wageningen uitgroeiden tot nationale geschiedenis.

Afb. Canadese veteranen op bezoek bij ‘De Vrede
van Wageningen. ’ (Foto: Piet Aben).
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Permanent
De historie van Wageningen
De geschiedenis van Wageningen, van de prehistorie tot nu, met veel aandacht voor Wageningen als
middeleeuwse vestingstad.
Kunst in het Koetshuis
76 januari t/m 20 februari
Jolanda Verstegen uit Arnhem: schilderijen en Lieuwke Loth uit Nijmegen: beelden.
27 februari t/m 3 april
Henny van Daalen uit Valburg: schilderijen en Ankie Martens uit Ressen: tassen.

TRAMS TUSSEN RHENEN EN ARNHEM
Een nieuw boek over de OOSTER STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ en haar opvolger de NEDER
LANDSE BUURTSPOORWEG MAATSCHAPPIJ.
In dit boek maken we een rit per tram van Rhenen naar Arnhem, waarbij we voor een deel de keus
hebben tussen twee mogelijkheden: via Oosterbeek Hoog, of via Oosterbeek Laag (Heveadorp en Westerbouwing).
Zoals het echte dagjesmensen betaamt, bekijken we onderweg allerlei bezienswaardigheden.
Dit boek is een privé uitgave en zal alleen verkrijgbaar zijn bij voorintekening voor de prijs van € 25,-.
Formaat A4, pagina’s ± 140, foto’s ± 250, kaartjes, materieel, tekeningen, schetsen e.d.
De oplage zal zo groot zijn als de voorintekening. Het boek verschijnt omstreeks september 2011.
U kunt intekenen op het boek door opgave van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan: M.
Vlaanderen, Gr. Adélalaan 1, 6871 TZ Renkum, martvlaanderen@gmail.com
Eventuele nadere info bij Wieger Steenbergen, bestuurslid Historische Vereniging.

BOEKBESPREKING (1)
GESCHIEDENIS VAN GELDERLAND
De geschiedenis van de mensheid heeft als on
derwerp de gebeurtenissen waarbij mensen in het
verleden betrokken zijn geweest, als individu en
in hun interacties als groepen, gemeenschappen,
volken en culturen. De geschiedenis wordt sinds
lang in woord, geschrift en beeld - en in andere
vormen - vastgelegd. Deze gewoonte is mense
lijk, men stelt belang in het verleden.
Die belangstelling roept vragen op. Waarom stelt
men belang in geschiedenis en waarom legt men
bepaalde gebeurtenissen vast, andere daarente
gen niet. Voor welke doeleinden kan Geschiede
nis worden gebruikt. Een nogal eens toegepaste
vorm is het opleggen van een bepaald beeld van
het verleden, welk beeld dat van de thans heer
sende groepen is. Geschiedenis kan ook worden
gebruikt om maatschappijkritiek te leveren door
parallellen en tegenstellingen te vinden tussen
toen en nu, zowel in positieve als in negatieve

zin. Een verder doel van de geschiedenis is vast
te stellen hoe het heden is ontstaan uit het verle
den en of daarvoor - achteraf - verklaringen zijn
te vinden. Men geeft zich dan rekenschap van het
heden door het verleden als referentie te gebrui
ken. Achtergrond van deze gedachte is dat het
heden zich niet in het luchtledige bevindt maar als
context het verleden heeft. We zijn uit dat verle
den ontstaan en we kunnen het heden van onszelf
en van anderen niet begrijpen als we dat verleden
niet kennen.
Een tegenwoordig in Nederland opgevoerd pro
bleem is dat van fragmentatie en individualisering.
Men beklaagt zich erover dat de gemeenschaps
zin zou verdwijnen. Een geneesmiddel tegen deze
kwalen zouden het onderwijs in en het wekken van
belangstelling voor de geschiedenis zijn. Deze op
vatting is overigens niet nieuw want waartoe dien
de tot in de tweede helft van de twintigste eeuw
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onze vaderlandse geschiedenis: tot natievorming,
zij het gedifferentieerd c.q. geïdeologiseerd in een
protestants-christelijk, een rooms-katholiek, een
socialistisch en een ‘neutraal’ kader. De geschie
denis zou ons thans, weergegeven als een door
ons thans gemeenschappelijk beleefd verleden,
van nut kunnen zijn om die gemeenschapszin
weer tot leven te wekken. Of wordt dat gemeen
schappelijke verleden daarmee niet beleefd maar
opgelegd?
De mens leeft binnen veel kaders en daarin vol
trekt zich zijn en haar geschiedenis. Die kaders
zijn in Nederland in bestuurlijk/politieke zin dorp
en stad (of een buurt ervan), streek, provincie en
Nederland zelf. De keuze voor een provincie als
historisch kader is voor Nederland niet zo vreemd
want de Nederlandse provincies zijn ouder dan
de Republiek, laat staan het Koninkrijk. Een ze
ker regionalisme is aan bv. Zeeland, Friesland en
Drenthe niet vreemd.
Een andere vraag is, hoe de geschiedenis moet
worden gepresenteerd. Als methode om de ge
schiedenis weer te geven wordt in het laatste de
cennium de canon gepropageerd. Deze canon is
een lijst van onderwerpen, die meer dan andere
van belang worden geacht de geschiedenis te
kunnen doen begrijpen. Ze worden geprojecteerd
als ‘vensters’ op de loop van de geschiedenis, die
als een serie tijdperken wordt weergegeven.
Dit procédé van de canon is onlangs toegepast
om belangstelling te wekken voor de geschiede
nis van Gelderland. In een in 2010 verschenen
boek zijn vijftig bijdragen gebundeld, die licht
werpen op diverse aspecten van de geschiedenis,
zoals die zich hebben voorgedaan op het Gelder
se grondgebied (met grotendeels voorbijgaan aan
Opper-Gelre) sinds ca. 3000 v.Chr. Wat de keuze
van de onderwerpen betreft, ze zijn gevarieerd
genoeg om te voorkomen dat de nadruk teveel op
een bepaald thema valt. Sommige onderwerpen,
zoals de vorming van het graafschap Gelderland
en de Kleefse enclaves, vond ik interessant, een
ander zoals Oerendhard - over popmuziek - niet
aansprekend. Maar dat laat juist zien dat geschie
denis een breed vak is en dat er altijd onderwer
pen zijn die iemands belangstelling kunnen trek
ken. Slechts over de keuze van de hoofdpersonen
in het hoofdstuk over Gelderland en de overzeese
handel en koloniën heb ik enige twijfel. De hoofd
persoon Van Riebeeck werd geboren in Culemborg, dat toen geen deel van Gelderland uitmaak
te (het was een rijksgraafschap van het Duitse
Rijk), Van Rensselaer in het Overijsselse Hasselt.
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De keuze van de Wageningse burgemeester L.A.
Torck had meer voor de hand gelegen. Een posi
tief punt is dat uit de teksten blijkt dat de Gouden
Eeuw geen onderdeel is geweest van de Gelderse
geschiedenis. De provincie heeft juist in die tijd
- ca. 1590 tot 1675 - zwaar geleden onder het
oorlogsgeweld, een onderscheid met bv. de pro
vincie Holland.
Al met al, een boek dat kennis omtrent het Gel
derse verleden op een aansprekende manier pre
senteert aan de geïnteresseerden. Wel zou ik het
op prijs hebben gesteld als het boek was begon
nen met een summier overzicht van de Gelderse
geschiedenis. Die geschiedenis bestaat niet uit
vensters en tijdperken - die naar het Voorwoord
geen weergave van hoogtepunten maar een rou
tekaart vormen - maar is een continu overgaan
van heden naar verleden. Die samenvatting zou
de vensters meer zeggingskracht hebben opge
leverd. Alleen al het gegeven dat van de veertig
eeuwen gepresenteerde geschiedenis er slechts
zes eeuwen betrekking hebben op de politieke
realiteit Gelderland, die in 1795 verdween en
sindsdien een bestuurlijk onderdeel is geworden
van de Nederlandse eenheidsstaat, relativeert de
Gelderse identiteit.
Een vraag is of met dit boek de Gelderse provin
ciale identiteit wordt bevorderd, als dat al nodig
is. Heeft die identiteit wel ooit bestaan, behalve
als een in de dertiende eeuw ontstane dynastie
ke identiteit, die weliswaar doorliep als vorsten
dom Gelderland en graafschap Zutphen in de
zeventiende en achttiende eeuw, maar waar de
drie kwartieren (Zutphen, Arnhem en Nijmegen)
de dienst uitmaakten en voor de inwoners meer
werkelijkheid hadden dan de provincie. Het laat
ste hoofdstuk, dat als onderwerp de grenzen van
Gelderland heeft, stelt in zekere zin de provinciale
identiteit ter discussie. Het laat zien dat niet alleen
de Gelderse maar ook de Nederlandse grenzen
thans aan overschrijding en vervaging onderhevig
zijn: Europa dient zich aan.
Verhoeven, Dolly, Mare Wingens ed., Geschiede
nis van Gelderland. De canon van het Gelders Ver
leden in vijftig vensters (Walburg Pers; Zutphen
2010) 208 blz.; ill. lit.; ISBN 978.90.5730.669.3.
(prijs: € 34,95).
Jan van den Burg

BOEKBESPREKING (2)
STEENFABRIEKEN
In 1991 publiceerde A.D. Benjamins een over
zicht van de geschiedenis van de steenfabrieken
langs de noordelijke Rijnoever bij Wageningen. De
werkzaamheden in de beschreven fabrieken wa
ren toen al beëindigd (De Blauwe Kamer in 1975,
De Bovenste Polder ca. 1965 en De Plasserwaard
in 1980). Juist in die periode begon een beweging
actief te worden, die geen genoegen nam met
sloop van gebouwen na bedrijfsbeëindiging, maar
deze gebouwen wilde bewaren als industrieel
erfgoed. Wel was het nodig dat een bestemming
werd gevonden die het benodigde geld opleverde
om de nieuwe vorm van exploitatie mogelijk te
maken.
Was de inhoud van een aantal uitgaven, dat in de
laatste decennia verscheen over de steenbakke
rijen vooral gericht op de industriële geschiedenis
en de sociale aspecten van de bedrijfstak Steen
bakkerij, in een onlangs verschenen publicatie is
een stap verder gegaan. De onderzoekster Karin
Stadhouders heeft in een publicatie niet alleen de
geschiedenis van het steenbakkerijwezen samen
gevat, maar heeft ook het vervolg en de gevolgen
beschreven van de herbestemming tot industrieel
erfgoed. Die herbestemming ging niet zonder slag
of stoot, want nieuwe exploitatievormen moesten
hoe dan ook betaalbaar zijn. Hoe dat in zijn werk
ging, wordt geïllustreerd met een aantal voorbeel
den, die ook aan de Wageningse steenfabrieken
zijn ontleend. Opvallend is de grote variatie in het
hergebruik: De Blauwe Kamer werd een combina
tie van ruïne, restaurant en informatiecentrum, De
Bovenste Polder een woon- en ateliercentrum en
De Plasserwaard een woningencombinatie.
De steenbakkerij was een bedrijfstak die weinig
aanzien genoot. Steenfabrieken lagen meestal op
enige afstand van dorpen en steden. De arbeiders
werd een nog lagere sociale status toebedeeld
dan die in andere industrieën. Dit geringe aan
zien komt in woord en beeld in de negentiende
en de eerste helft van de twintigste eeuw tot ui
ting. De afbeeldingen van arbeidsters in de bak
steenindustrie spreken voor zich. Het beeld van
de stenenkruister op blz. 117 geeft een positie
vere indruk, maar heeft wat weg van socialistisch
realisme.
De auteur laat in een afzonderlijk hoofdstuk zien
dat dit weinig roemrijke verleden voor histo
rici veel interessant materiaal biedt. Dat komt in

twee thema’s tot uiting. In de eerste plaats maken
steenbakkerijen deel uit van de landschapsgeschiedenis: wat bepaalde hun plaats en hoe be
paalden zij mede het aanzien van het landschap.
In de tweede plaats spelen steenbakkerijen een
rol in de cultuurgeschiedenis of wat ik - met een
misschien niet geheel correcte term - perceptiegeschiedenis zou willen noemen: hoe ervoer men
vroeger en nu mens en bedrijf in de steenbak
kerij. Een van de vragen die de auteur daarover
stelt en waarvan ze de theoretische achtergrond
toelicht, is welke keuze de tijdgenoot maakte als
hij of zij iets in woord en beeld vastlegde of juist
oversloeg. Een andere vraag is hoe wij aankijken
tegen de keuze die de tijdgenoten maakten. Wat
weten wij van de gedachtewereld en opvattingen
in die verleden tijd? Maar er is ook sprake van
een omgekeerde beweging, want onze opvattin
gen over dat verleden beïnvloeden weer de kijk
op onze voorgangers. Hoe een prozaïsch bedrijf
als de steenbakkerij tot zo’n perceptie kan leiden.
Stadhouders, Karin (met bijdrage van Jan Kolen),
Steenfabrieken. Beelden van een veranderend
landschap (Stokerkade; Amsterdam 2010) 143
blz.; ill. lit. ISBN 97890 79156 092 (prijs: € 17,50,
doch is uitverkocht).
Jan van den Burg

33

Uitnodiging
Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

Excursie langs diverse herstelde boshistorische
elementen in het Renkums beekdal
27 februari 2011, 1 0 .0 0 - 12.00 uur

De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat
de komende tijd volop in de belangstelling. On
langs is Stichting Probos gestart met een project
aangaande cultuurhistorie in het Renkums Beek
dal. Dit project richt zich op behoud en herstel van
historische elementen op de landgoederen Oranje
Nassau’s Oord, Oostereng en de Keijenberg. Pro
bos is bezig een totaaloverzicht te maken van alle
historische elementen op basis van bronnenon
derzoek van bestaande literatuur, het interviewen
van deskundigen/omwonenden, archiefonder
zoek en een veldinventarisatie. Van de historische
elementen zullen zoveel mogelijk specifieke ge
gevens worden verzameld om de waarde van de
betreffende elementen vast te kunnen stellen.
Daarnaast zullen binnen dit project diverse ele
menten in oude luister worden hersteld. Zo zijn op
landgoed Oranje Nassau’s Oord de inrijposten aan
het begin van de Groote Laan gerestaureerd, is er
een nieuwe laag leemzand op de ijskelder aan
gebracht en zijn diverse bomen van de ijskelder
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verwijderd, is een historisch heideterrein hersteld
en is een gedeelte van een oude wildwal opnieuw
opgeworpen. Ook zullen twee bruggenhoofden
aan de oude Bennekomseweg in oorspronke
lijke stijl worden herbouwd en zal de steen met
een gedicht over vriendschap van Jeronimo de
Bosch, die ooit bij het Vriendschapsbos op land
goed De Keijenberg stond, worden herplaatst. De
wandeling voert langs enkele herstelde elementen
waar u uitleg krijgt over deze elementen en meer
boshistorische.
De excursie start vanaf het voormalige huis van
de directeur-geneesheer van landgoed Oranje
Nassau’s Oord (Kortenburg 1 te Renkum).
Deelname aan de middag is gratis.
Aanmelden voor deelname bij het secretariaat van
de Vereniging,
tel. 0317 423515,
info@oudwageningen.nl

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.
www.oudwageningen.nl
lnfo@oudwageningen.nl
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VAN DE REDACTIE
Overlijden van Herman Pothof
Op 11 maart jl. is Herman Pothof op 77-jarige leeftijd overleden. Herman is jarenlang redactielid van
onze vereniging geweest. Met zijn journalistieke kennis en ervaring heeft hij de redactie veelvuldig van
nuttige adviezen voorzien. Daarnaast was Herman zeer kundig in het corrigeren van de aangeleverde
teksten. In het novemberblad van 2009 kondigde hij zijn afscheid aan als redactielid. Zijn toen al slech
ter wordende gezondheid had hem daartoe doen besluiten.
Het bestuur en de redactie wenst zijn echtgenote en zijn kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van
dit verlies.
Redactiereglement
In overleg met het bestuur heeft de redactie een Redactiereglement opgesteld. Dit reglement moet
formeel nog door het bestuur worden goedgekeurd. In het reglement is een aantal randvoorwaarden
opgenomen om het redactiewerk goed te kunnen uitvoeren.
Eén van de voorstellen betreft de zittingsduur van elk redactielid. De redactie heeft aan het bestuur
voorgesteld om de zittingsduur middels vastgelegde termijnen te regelen. In de volgende uitgave van
dit blad zal daar uitgebreider op worden teruggekomen.
De redactie
KOPIJ voor het septembernummer 2011 ontvangt de redactie graag voor 19 augustus 2011.
Liefst digitaal, maar ook handgeschreven kopij is van harte welkom.
Het (kopij)adres van de redactie vindt u op de achterzijde van deze uitgave.

38

VAN DE BESTUURSTAFEL
SPOREN VAN DE OORLOG
Wageningen en de archeologie van de Tweede Wereldoorlog

Aan de rand van Wageningen ligt onder het op
pervlak erfgoed verborgen waarvoor nog weinig
aandacht is geweest. Is het een Steentijd- of een
Bronstijdnederzetting? Geen van beide. Romeins
dan, of dan toch Middeleeuws? Weer mis. On
der de Ossekampen in Wageningen ligt erfgoed
uit een heel ander tijdvak: De voorposten van de
Grebbelinie uit mei 1940.
Een periode waar een paar jaar terug nog nau
welijks een archeoloog bij stilstond lijkt hard op
weg een geheel eigen genre te worden: de Twee
de Wereldoorlog. De afgelopen twee jaar waren
met betrekking tot dit onderwerp een drukke tijd,
waarin verschillende archeologische onderzoeken
en pilots in deze nieuwe discipline zijn uitgevoerd

en veel discussie is gevoerd over het nut en de
noodzaak.
Ir. Jobbe Wijnen werkt als specialist Tweede We
reldoorlog bij ‘RAAP archeologisch adviesbureau’.
In de lezing van deze avond neemt hij u via zijn
persoonlijke ervaringen in diverse projecten mee
in de ontwikkelingen op het vlak van de Tweede
Wereldoorlog archeologie in Nederland. In het
tweede deel van de lezing zoomt hij in op het Wagenings grondgebied met een focus op ‘de weerstandsbiedende voorposten van de Grebbelinie’.
Aan de hand van voorbeelden geeft de spreker
inzicht in wat er misschien nog te verwachten is in
de bodem en wat de noodzaak is om nu iets met
dit erfgoed te doen...als we dat tenminste willen.

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 18 april 2011, na de openbare ledenvergadering die om 19.30 uur begint,
zal Ir. Jobbe Wijnen een lezing houden, met als onderwerp:

SPOREN VAN DE OORLOG
Wageningen en de archeologie van de Tweede Wereldoorlog

TOEKOMSTIGE LEZING
Op 26 september 2011 zal de heer RM. Kernkamp een lezing houden over: ‘de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen, departement Wageningen.’

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr J. Figge
Dhr J.W.A. Grijzen
Mw J.R Yilmaz

Overleden:
Mw W.E. Visser-Dalhuise
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Agenda voor de jaarvergadering van 18 april 2011, aanvang 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Voorzitter a.i. mw. O. Haze, terugblik en vooruit kijken
Notulen jaarvergadering 19 april 2010 (los bijgevoegd)
Jaarverslag secretariaat over het jaar 2010 (los bijgevoegd)
Financieel jaarverslag penningmeester over het jaar 2010 en begroting 2011 (los bijgevoegd)
Verslag kascommissie; decharge penningmeester
Benoeming lid kascommissie
Bestuurswijzigingen
Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Sluiting van het zakelijk gedeelte

Ledenvergadering
De heer G. de Nijs heeft om hem moverende re
denen op 4 februari 2011 zijn werkzaamheden als
voorzitter van onze vereniging neergelegd. Wij
respecteren zijn keuze en willen graag op gepaste
wijze afscheid van hem nemen tijdens onze le
denvergadering. Sinds zijn aantreden als voorzit
ter heeft Gerard zich ten volle ingezet om onze
vereniging op de kaart te zetten, binnen en buiten
Wageningen.
Daarnaast is voor de heren P. van de Peppel en
H.P. Lagerwerf de zittingstermijn van 6 jaar ver
streken. Beiden zullen aftreden. De heer Van de
Peppel heeft als penningmeester onze vereniging
financieel nauwgezet begeleid. De heer H.P. La
gerwerf heeft zich als amateur archeoloog zeer
verdienstelijk gemaakt in het volgen van archeo
logisch onderzoek binnen de gemeente Wagen
ingen.
Uw bestuur is erin geslaagd voor twee van de drie
genoemde vacatures kandidaten te vinden. Voor
de vacature van voorzitter heeft de heer P. (Piet)
Woldendorp zich tot kandidaat bereid verklaard.
De heer J. (Jan) Figge stelt zich kandidaat voor
de functie van penningmeester. Voor de vacante
functie van lid archeologie hebben wij nog geen
kandidaat.
Eventuele bezwaren tegen deze voorgenomen
benoemingen en een eventueel voorstel voor te
genkandidaten kunnen, conform het huishoude
lijk reglement artikel 4, tot 13 april 2011 schriftelijk
worden gemeld bij de secretaris van de vereni
ging.
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De financiën 2010 en de begroting 2011 werden
gecontroleerd door de heren W. de Leeuw en J.
Beu ving. De heer De Leeuw is aftredend na twee
termijnen. De heer Beuving zal gevraagd worden
voor een tweede termijn zitting te nemen in de
kascommissie. Ter vergadering zal een tweede
kascommissielid benoemd worden.
De vergadering zal vervolgens verzocht worden
om akkoord te gaan met deze benoemingen.

Financiën
Namens de penningmeester willen wij de jaarlijk
se oproep doen om, als dit nog niet gebeurd is,
uw lidmaatschapsgeld zo spoedig mogelijk over
te maken.

Vacature webcommissie
De onder verantwoordelijkheid van het bestuur
opererende webcommissie is met spoed op
zoek naar vrijwilligers voor de functie webmaster/webredacteur om onze nieuwe website www.
oudwageningen.nl verder uit te breiden en te on
derhouden. Voelt u hier iets voor en wilt u meer
informatie, neemt u dan contact op met de con
tactpersonen van webcommissie en/of het secre
tariaat van de Vereniging (adressen op de achter
zijde van dit blad).

DE OORPSRONG VAN HET KOEPELTJE
BIJ HET RIJNBOLWERK
Kees Gast

In de loop van de 18de eeuw verrezen op diverse plaatsen binnen de vestinggordel van Wageningen tuinhuisjes. Het waren doorgaans eenvoudige optrekjes met een vierkante plattegrond en
een vierzijdig puntdak. Dergelijke gebouwtjes stonden achter in de tuinen die aan de stadswallen
grensden. Ze vormden de burgerlijke echo van de trend die in de 18de eeuw onder bezitters van
landhuizen en kastelen heerste om de bijbehorende tuinen en parken aan te kleden met derge
lijke sierelementen. Dat konden beelden zijn, maar ook watervallen, waterpartijen, dierentuinen
(zogenaamde menagerieën) of tuinhuizen van allerlei aard en omvang. Tot diep in de negentiende
eeuw stonden er nog enkele van dergelijke paviljoentjes in Wageningen. De koepel aan het Wallenpad is het enig overgebleven voorbeeld van dergelijke tuinhuisjes in Wageningen.

Verkeerde aanname

Niet van Torck

Van de oorsprong van dit gebouwtje was tot nu
toe niet veel bekend. In de gids ‘Een stadswan
deling in Wageningen’ die als leidraad voor de
stadsrondleiders van Gilde Wageningen dient,
wordt aangenomen dat het koepeltje door Lub
bert Adolf Torck is gesticht. Dit is onjuist, zoals
Ton Steenbergen al in 1991 aantoonde in een
artikel in dit blad
Met enige schroom moet ik
bekennen dat ikzelf als stadsgids ook menigmaal
deze versie van de oorsprong van het koepeltje
heb lopen verkondigen. Het hiervoor bedoelde ar
tikel dat mij onlangs onder ogen kwam, prikkelde
mijn nieuwsgierigheid om de ware stichter en het
stichtingsjaar te achterhalen.

In zijn hiervoor al aangestipte artikel over de ge
schiedenis van het koepeltje bij het Rijnbolwerk
wijst Steenbergen erop dat het tuinhuisje in 1764
in ieder geval niet tot de boedel van de Torcks
behoorde. Er zijn zelfs geen aanwijzingen dat zij
dat gebouwtje überhaupt ooit in het bezit heb
ben gehad, laat staan het hebben gesticht. Het
bestond in ieder geval al in 1786, toen het door de
Nijmeegse tekenaar Hendrik Hoogers werd afgebeeld op zijn tekening ‘Wageningen uijt het oos
ten gezien’. Anton Zeven meldt echter in zijn ‘Wie
woonde waar in Wageningen’ (deel 3b, pagina
263) dat er al in 1775 op of nabij het Rijnbolwerk
een koepeltje stond. In dat jaar verkoopt Gijsbert
Carel graaf van Hogendorp, burgemeester van
Wageningen, drie tuinen. Een van die percelen is
gelegen langs de stadswal en de gragt, m et de
daarin staande coupel en verder g etim m e rt2. De
andere twee liggen tussen de Grebbedijk en de
stadsgracht en zijn voor ons verhaal verder niet
van belang. Behalve deze drie tuinen verkoopt
Van Hogendorp ook een menagerie In ’t stadsbolwerk, rondsom In een espelje [espalier = hek van
open latwerk] beslooten. De menagerie neemt het
hele bolwerk in beslag en de tuin met de koepel
ligt aan de oostelijke flank van dit verdedigings
werk tussen de stadsmuur en de gracht.

Afb. 1 Een recente foto van het koepeltje.
Foto Monumentenzorg gemeente Wageningen/Maarten
van den Wijngaart

De omschrijving van de situering van de koepel
(‘in een tuin/'...] met de daarin staande coupel') is
nogal verwarrend. Het huidige tuinkoepeltje staat
immers niet in een tuin, maar op de stadsmuur,
om precies te zijn op een muurtorentje in een ok
sel van het Rijnbolwerk. Er stonden verschillende,
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namelijk wel gedeeltelijk in de tuin: de zware ste
nen trapconstructie rustte op de tuin. Aangezien
de tuin in 1760 door aanplemping van de gracht
ter plaatse is aangelegd, zal het tuinhuis pas daar
na gebouwd zijn, anders had Van Hogendorp toe
stemming moeten vragen om palen in de gracht
te laten heien om de trapconstructie te laten ma
ken. In de magistraatsresoluties van vóór 1760 is
daar niets over gevonden 5.

De stichter van het koepeltje

Afb. 2 Hendrik Hoogers, ‘Wageningen uijt het oosten
gezien’, detail. Rijksmuseum, object nr. R-T-P- 1894A-2881

inmiddels verdwenen tuinhuisjes op en nabij de
bolwerken. Is het in de transportakte van 1775
beschreven gebouwtje dan wel de huidige tuinkoepel?

De stadsrekening van 1760
De stad had percelen die op en nabij de verde
digingswerken lagen in erfpacht uitgegeven. In
de stadsrekeningen van de tweede helft van de
18de eeuw en het begin van de daaropvolgende
eeuw staan jaar na jaar de inkomsten wegens de
door de stad uitgegeven erfpachten in geografi
sche volgorde genoteerd 3. Onder het hoofd ‘Van
het kasteel tot de Nudepoort’ vinden we dat Van
Hogendorp van 1756 tot 1775 jaarlijks een erfpachtscanon van ƒ 3.-.-. (drie gulden, 0 stuivers
en 0 penningen)4 betaalt voor het Rijnbolwerk. Het
jaar daarvoor had de magistraat alle erfpachten
op dat terrein ingetrokken en overgedragen aan
een van haar leden , de eerdergenoemde graaf
van Hogendorp, die in dat jaar burgemeester
was. In de stadsrekening van 1760 komt voor het
eerst een extra bedrag van ƒ 1.18.- voor wegens
de verpachting (aan Van Hogendorp) van een aan
het Rijnbolwerk grenzende tuin. Dit bedrag komt
overeen met de erfpachtscanon, waarmee de tuin
met de koepel volgens de akte van 1775 is be
last. We hebben het dus over dezelfde tuin. Alleen
staat er in dat jaar inmiddels een koepeltje in die
tuin. Of moeten we zeggen, dat er een koepeltje
op de aangrenzende stadsmuur is gebouwd?
Wellicht moet de omschrijving in de tuin niet al te
letterlijk genomen worden. Het koepeltje stond
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Het koepeltje moet dus tussen 1760 en 1775 zijn
gesticht door Gijsbert Karei graaf van Hogendorp.
In welk jaar precies blijft onduidelijk. In de stads
rekeningen en ook in de resolutieboeken van het
stadsbestuur is er verder niets over te vinden.
Toch is het wel aannemelijk dat het koepeltje in of
kort na1760 is gebouwd. Het is immers heel goed
denkbaar dat de graaf de tuin heeft aan laten leg
gen om langs die zijde via een trap toegang te krij
gen tot zijn tuinhuisje op de stadsmuur. Het terrein
achter de muur is altijd eigendom van anderen
geweest. De trap naar zijn hooggeplaatste theekoepel zou noodzakelijkerwijs aan de grachtzijde
aangebouwd moeten worden. Daarvoor heeft Van
Hogendorp eerst een tuin moeten aanleggen door
aanplemping van de gracht voor de stadsmuur
met een extra strook grond, wat hem vanaf 1760
extra erfpacht kostte.

Tuin en koepel gescheiden
In de transportakte van 1775 vormen het koepel
tje en de tuin samen één erfpachtsperceel. Dat is
niet altijd zo gebleven want op de pre-kadastrale
kaart van 1812, sectie I (de stad) zien we dat de
tuin en de koepel beide een apart nummer heb
ben gekregen, namelijk respectievelijk I 284 en I
284bis.
De kadastrale kaarten van dat jaar werden echter
afgekeurd en dat is wellicht de reden dat de regis
ters waaruit zou moeten blijken wie deze percelen
in eigendom, respectievelijk in erfpacht had, niet
bewaard zijn gebleven of waarschijnlijk zelfs nooit
zijn aangelegd. Daardoor blijft onbekend of beide
percelen in 1812 nog steeds in één hand waren.
Dat is wel bekend in 1832. Op de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel, het register waarin eigenaren
en andere rechthebbenden van alle percelen ver
meld staan, vinden we dat de percelen nrs. I 188
(de koepel) en I 189 (de tuin) weliswaar eigendom
zijn van de Stad Wageningen, maar dat zij in erf
pacht zijn uitgegeven aan de Wageningse dom i

Afb. 3. Prekadastrale kaart 1812, sectie I (De Stad), detail

nee Otto Jacob van Griethuizen. Deze predikant
wordt ook door Ton Steenbergen in zijn hierboven
vermelde artikel genoemd. Voor het vervolg van
de geschiedenis van het koepeltje verwijs ik dan
ook kortheidshalve naar deze publicatie.

Tweederangs regent
Hoe vanzelfsprekend leek het niet de stichting van
het achthoekige tuinhuisje op de stadsmuur toe te
schrijven aan een lid van de familie Torck en wel
in het bijzonder aan Lubbert Adolf. In de plaatse
lijke geschiedschrijving gold hij lange tijd als de
man die - met excuses aan Lodewijk van Deyssel
- Wageningen opstootte in de vaart der steden.
Nu blijkt niet de machtige Torck de bouwer van
het koepeltje te zijn, maar de tweederangs regent
Gijsbert Karei graaf van Hogendorp, achter-achterneef van de grote naamgenoot die als lid van
het Driemanschap in 1813 aan de wieg van het
nieuwe Koninkrijk der Nederlanden stond. Van

de beroemde Van Hogendorp zijn verscheidene
portretten bewaard gebleven, van de Wageningse
Hogendorp, voorzover bekend, geen enkel.

Noten:
1. A.G. Steenbergen, De thee- of tuinkoepel in het
verleden, in: Oud-Wageningen, jaargang 19, nr.
2 (maart 1991), p. 3 0 - 3 4 .
2. Gemeentearchief Wageningen (GAW), Oud
rechterlijk archief, inv.nr. 181, fo. 10'°.
3. GAW, Oud-archief inv.nrs 452 - 465, 495 - 531,
569 - 574.
4. Tijdens de Republiek is de gulden als volgt ver
deeld: 1 gulden = 20 stuivers, 1 stuiver = 16
penningen)
5. Er is wel een verzoek om toestemming om pa
len in de gracht te laten zetten ten behoeve van
de bouw van een tuinhuisje. Dominee Scheidius
vroeg (en kreeg) in 1755 toestemming (GAW inv.
nr. fo. 148'° en 149r0).
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EEN 6000 JAAR OUDE ‘ MULTI-TOOL’
Een scherpe vondst op Droevendaal
Huig Pieter Lagerwerf

In december 2010 was Cor Zenholt naast de barak 69 op Droevendaal bezig met het oogsten van
een bijzonder soort Chinese aardappel. Omdat de knol fragiel is en erg diep in de grond gevormd
wordt zal het wel geen commercieel succes worden want hij moet met de hand worden uitge
graven. Bij dit werk sneed Cor zich in zijn vingers aan een stukje steen. Pas na het aanbrengen
van pleisters zag hij dat het leek op de stukjes vuursteen die ik hem steeds liet zien als we met
de ossen in het bos aan het trainen waren. Zoals een braaf mens betaamt heb ik aangifte van de
vondst gedaan bij Peter Schut, de regio archeoloog voor Wageningen. De beschrijving ervan en
de diepte van de vondst waren voor Peter aanleiding om foto’s op te vragen en nadat Peter deze
had gezien kwam de verrassing: Het was zowel een schraper, mes en boortje en een kling en is
typerend voor de Michelsbergcultuur. En daar had ik nog nooit van gehoord.

Afb. De 6000 jaar oude multi-tool. (Foto: Cor Zentholt).

Michelsbergcultuur
Peter en het internet hebben deze leemte in mijn
kennis opgevuld. De naam komt uit Duitsland,
waar op de Michelsberg de eerste vondsten van
deze cultuur zijn gedaan. Het waren de eerste
landbouwers in onze regio, die behalve typische
vuurstenen werktuigen ook zeer typerend aar
dewerk maakten. In ons land worden veel vond
sten uit deze cultuur gedaan in Zuid Limburg tot
ongeveer de hoogte van Venlo. Dit komt, met de
vondsten in Duitsland, neer op de regio waar löss
voorkomt, vruchtbare grond. Er werd nog geen
gebruik gemaakt van de ploeg en daarom was

44

het erg moeilijk om de kleigronden te gebruiken
voor landbouw. Deze cultuur bloeide in de peri
ode tussen de Swifterbandcultuur en de Hune
bedbouwers, in het begin van de Middensteentijd.
Bij de jager-verzamelaars in Nederland is voor die
periode kenmerkend dat de vuurstenen werktui
gen zeer klein waren omdat er een gebrek aan
vuursteen was in Nederland. Er is twee jaar terug
een groot kamp van deze jager-verzamelaars op
gegraven in Kernhem bij Ede. De schaarste aan
vuursteen heeft ertoe geleid dat mensen van de
Michelsbergcultuur ongeveer 6000 jaar geleden
een zeer bijzondere vuursteenmijn, in het plaatsje

Rijkholt vlakbij Maastricht, hebben ontgonnen.
De mijn is te bezichtigen als archeologisch monu
ment. De vuursteen die uit deze mijn komt is zeer
uniform en wijkt af van andere soorten vuursteen
en Peter Schut was daardoor in staat het gevon
den werktuig te determineren als afkomstig uit
deze mijn. Hij had al eerder bewerkt vuursteen uit
deze mijn in collecties van amateurs op de Veluwe
gezien en had dan ook het gevoel dat het wachten
was op een vondst die de aanwezigheid van men
sen van de Michelsbergcultuur aantoonde. En die
heeft Cor gedaan.

De noordgrens verlegd
Deze vondst zegt (nog) niet dat er toen al land
bouw was in Wageningen. Om dat te bewijzen,
overeenkomstig de regels van de archeologie,
zou er veel uitgebreider onderzoek gedaan moe
ten worden en daarvoor moet een aanleiding zijn.
Zomaar gaan graven om iets te zoeken is door het
verdrag van Malta verboden. Wat er wel gezegd
kan worden is dat Venlo niet meer de noordelijkste

Christiaan Eijkman [1858 - 1930] vertrok na zijn
afstuderen in 1883 naar Nederlands Oost-lndië
en werd daar directeur van het Laboratorium voor
Pathologische Anatomie en Bacteriologie.
In die tijd was beri-beri een veel voorkomende
ziekte. Eijkman nam waar dat ook kippen in de
buurt van zijn huis een dergelijke aandoening kre
gen en ontdekte dat dit waarschijnlijk samenhing
met het feit dat die kippen gevoed werden met de
rijstresten uit keukens van de betere stand. Kip
pen in de dessa hadden er blijkbaar geen last van.
Experimenteel toonde hij aan dat het inderdaad
samenhing met het ontbreken van het zilvervlies
bij de - duurdere - gepelde rijst. Hij veronderstelde
dat in dat vlies een tegengif zat tegen een giftige
stof in de rijst. Zijn assistent Gerrit Grijns zag het
eenvoudiger: zieke kippen misten iets, wat nou
juist in dat vliesje zit. Het ging hier om een gebreksziekte, een gebrek of tekort aan een of ande
re beschermende stof, dat pas veel later thiamine
bleek te zijn: vitamine B1.

grens is van deze cultuur. Eén of meer van deze
vroegere landbouwers is of zijn dus ook in Wage
ningen geweest.
Een aanwijzing waarom dit werktuig niet van
jager-verzamelaars is geweest, die iets geruild
hebben in het zuiden, is het feit dat het werktuig
intact is. Uit dit stuk vuursteen hadden de jagers
wel twintig pijlpunten kunnen maken en dat is niet
gebeurd. Dat het een multi-tool was heeft ook
met de schaarste van vuursteen te maken. Dit
werktuig heeft twee snijkanten met duidelijke ge
bruikssporen. Er kon plantaardig materiaal maar
ook dierenhuiden mee gesneden worden. De punt
is zo gemaakt dat er gaatjes mee geboord kun
nen worden, in leer maar ook in naalden van bot.
En de onderkant is dusdanig bewerkt dat het een
schraper is om bijvoorbeeld de vleesresten van
huiden te schrapen.
Bij het vinden van de multi-tool heeft Cor zich in
zijn vingers gesneden en het puntje er vanaf ge
broken. Het zij hem vergeven.

Door de rijst eerst te weken en daarna te stomen
dringen de vitaminen uit het zilvervlies in de korrel.
Daarna kan de rijst rustig worden geslepen. Die
rijst wordt parboiled rijst genoemd.
Eijkman kreeg, samen met de biochemicus Sir
Frederick Hopkins, in 1929 de Nobelprijs voor
Fysiologie en Geneeskunde “voor de ontdekking
van diverse vitamines” .
Grijns werd gepasseerd, maar werd in 1926 wel
hoogleraar dierfysiologie in Wageningen.
Ook niet gek.
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OP HET VERKEERDE MOMENT
OP DE VERKEERDE PLAATS
De liquidatie van twee medewerkers van de Landbouwhogeschool in mei 1940
Dick de Wit

Aanleiding tot dit onderzoek vormt een artikel van Martin Brink in de Veluwepost van 25 april
2008, Bevrijdingskrant: “Medewerkers mogelijk slachtoffers van Huzaren”.
Martin Brink verwoordt hierin een interview dat wij hadden over de moord op twee medewer
kers van de vakgroep Microbiologie van de Landbouwhogeschool in de meidagen van 1940.
Het betreft Jan Houtlosser, amanuensis, en Gerard Wiebols, wetenschappelijk onderzoeker. Een
tweetal bronnen geeft aan dat dit in 1944 zou zijn gebeurd door Duitse militairen. Zelf beschikte
ik over mondelinge informatie dat deze liquidatie zou zijn uitgevoerd door Nederlandse militairen
in mei 1940. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn er aanwijzingen die een geheel ander licht
op de zaak werpen.

Afb. 1: Een oude opname van Microbiologie. (Foto: Collectie Oud-Wageningen)

Cultures
Als medewerker van de vakgroep Landmeetkun
de, gelegen naast de vakgroep Microbiologie aan
de Hesselink van Suchtelenweg, had ik weleens
contact met de weduwe Van Zantwijk die woonde
in de conciërgewoning behorende bij Microbiolo
gie. Zij was de echtgenote van D.J. van Zantwijk,
de opvolger van Jan Houtlosser in 1940. Zij ver
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telde mij met grote stelligheid dat Houtlosser en
Wiebols in mei 1940 door Nederlandse militairen,
in de hectiek van de eerste oorlogsdagen, zouden
zijn doodgeschoten. Zij zouden zijn aangezien
voor leden van de indertijd zo genoemde 5e Co
lonne. Mijn moeder, een Wageningse en bekend
met de familie Houtlosser, heeft dit aan mij be
vestigd. De term 5e Colonne wordt gebruikt om

aan te geven dat er in een land bepaalde krachten
aanwezig zijn die voor de vijand werken.
Na het verschijnen in 2005 van de publicatie van
Arian van Diermen De Denneboom die de Dokter
vermoordde, waarin als datum 1944 wordt ge
noemd, ben ik met de informatie die ik had, ver
der gaan zoeken en heb naar aanleiding van deze
informatie onderstaande hypothese ontwikkeld.
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 moet Wageningen met Rijnaken evacueren. Zo ook Houtlosser en zijn vrouw. Zij gaan naar het schip dat hun
is aangewezen. Echter niet voor lang want Jan
Houtlosser gaat er weer vanaf om, zoals hij zegt,
naar het laboratorium te gaan om zijn cultures te
verzorgen.

Twee lijken
Op 20 mei 1940 doet klompenmaker Nijhuis aan
gifte bij de politie dat op zijn bouwland aan de
Domeinweg waarschijnlijk iemand begraven ligt.
Onderzoek wijst uit dat het om twee lichamen
gaat, van vermoedelijk gefusilleerde mannen: Jan
Houtlosser en Gerard Wiebols.
Met mijn wetenschap dat de daders Nederlandse
militairen zouden zijn geweest ben ik nagegaan
welk legeronderdeel hiervoor verantwoordelijk
zou kunnen zijn geweest. Ik kom dan op 5-4-RH.
(5de Regiment - 4de Eskadron Regiment Huzaren).
Deze eenheid heeft op die 10de mei tussen Oosterbeek en Wageningen vertragende gevechten
met de indringers gevoerd en krijgt om 15.50 uur
de opdracht zich terug te trekken in de stelling
onderaan de Wageningse Berg, in de bosrand op
de lijn Pompstation - Oranje Nassau ‘s Oord Quadenoord. Eén peloton krijgt opdracht contact
op te nemen met achterliggende troepen en de
versperringen open te houden. Na de vijandelijke
opmars hier tot staan te hebben gebracht, trekt
men zich om 17.45 uur uit deze stelling terug en
gaat in de richting van de Grebbeberg. Dit laatste
zal gedekt zijn gebeurd via de vele bospaden, die
vanaf de stelling richting Wageningen lopen.

Aanvankelijke hypothese
Houtlosser heeft inmiddels bij het laboratorium
Ir. Wiebols ontmoet die daar nog steeds aan zijn
onderzoek werkt. Aangenomen mag worden dat
Houtlosser wist van de aanwezigheid van Wie
bols. Gelet op de situatie moeten zij besloten
hebben naar het huis van Wiebols te gaan in Bennekom aan de Hullenberglaan. Zij dachten dit te
doen via het Bergpad of de Rijksstraatweg, over
de Domeinweg en vervolgens langs de bosrand

naar Bennekom, waar men beschut kon lopen.
Aannemelijk is dat dit bij schemering of duisternis
is gebeurd. In de omgeving van de Domeinweg
moet het toen fout zijn gegaan. Hier lopen zij te
gen de Huzaren aan. Die trekken meteen hun con
clusie: Burgers op hun pad - 5e Colonne! Zij had
den volop vuurcontact met Duitsers gehad en al
eerder onder verdachte omstandigheden burgers
aangetroffen. De adrenaline moet bij de Huzaren
de oren zijn uitgekomen.
Tot zover mijn aanvankelijke hypothese van de
mogelijke reden van hun liquidatie.

Reactie van de familie Wiebols
Na de publicatie in De Veluwepost word ik gebeld
door een nicht van Wiebols. Zij vertelt dat zij niet
anders weet dan dat haar oom Geert door Duit
sers is terechtgesteld. Precies weet zij niets toe te
voegen en zij vraagt of een neef van haar, ook een
Wiebols, contact met mij mag opnemen. Deze
neef woont al jaren in Zuid-Afrika en is bijzonder
geïnteresseerd in de familiegeschiedenis. Hieruit
volgt een interessante correspondentie die in eer
ste instantie nog niet veel toevoegt aan het onder
zoek. Wel wordt duidelijk dat Wiebols Duitse roots
heeft en dus mogelijk sprak met een Duits accent
wat het vermoeden van de militairen alleen maar
kan hebben versterkt. Dit past nog steeds in mijn
aanname. Verder noemt hij als vermoedelijke da
tum van overlijden 13 mei 1940. Deze datum zou
kunnen slaan op de globale schatting van de lijk
schouwer, een plaatselijke huisarts. Het zou dus
ook nog steeds 10 mei kunnen zijn. En dus bleven
Nederlandse militairen nog steeds in beeld.

Duitsers op de Wageningse Berg
Inmiddels is na het vertrek van de Huzaren wel het
een en ander op de Wageningse Berg veranderd.
Op 11 mei nemen Duitse artillerie-eenheden po
sities in, onder andere in de villawijk De Sahara,
om van hieruit de Nederlandse voorposten in de
Nude en op de Haarweg en later de Grebbeberg
onder vuur te nemen. Op 12, 13 en 14 mei volgen
nog enkele eenheden met als locaties de Eng en
de bosrand ten oosten van Wageningen. Het gaat
hierbij om zes artillerieregimenten. Het geschatte
aantal vuurmonden bedraagt zeker 60 stuks. Tel
daar de gevechtstrein met ondersteunend per
soneel, voertuigen en paarden bij op, dan kom
je zeker aan een personeelssterkte van ongeveer
800 man, gelegerd in de bosrand vanaf de Rijks
straatweg (nu Generaal Foulkesweg) tot achter de
Wielerbaan. Het moet daar dus een paar dagen
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Woning Wiebols
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hebben gewemeld van de “ moffen” .
Dit laatste is gebaseerd op het onderzoek van
Kees Ruissen, dat resulteerde in o.a. zijn publica
tie in het decembernummer van Oud Wageningen
2010: Het was vol op de Eng.

Derde slachtoffer
Op 25 mei 1940 doet Prof. Broekema melding bij
de politie van een veldgraf in de omgeving van
zijn woning in de Sahara, Englaan 2. Het blijkt
te gaan om het lijk van de 55-jarige Dirk Jansen,
waarvan de vermissing op 23 mei is gemeld door
zijn werkgever Grootheest. Deze laatste meldt dat
Jansen sinds 13 mei wordt vermist. Opmerkelijk
is dat zowel Houtlosser en Wiebols als Jansen in
vrijwel identieke veldgraven (ondiep maar wel af
gedekt) zijn aangetroffen in de directe omgeving
van Duitse geschutopstellingen.
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Huzaren vrijgepleit
Dan komt er op 1 april 2010 weer een e-mail uit
Zuid Afrika. Het onderzoek laat neef Gerd niet
met rust en hij schrijft dat hij in juli 1985 met Bob
Meyer (een familielid) in gesprek kwam over oom
Geert. Deze Bob Meyer vertelde dat hij kort voor
het noodlottig voorval contact met oom Geert had
gehad. Dit contact vond plaats in de woning aan
de Hullenberglaan, waar Geert Wiebols bij zijn
broer Walther inwoonde. Geert Wiebols had hem
daar verteld dat hij door Duitse militairen in hech
tenis was genomen, vanwege een avondklok. Wat
was namelijk het geval? Wiebols ging vanuit zijn
huis aan de Hullenberglaan in Bennekom naar het
laboratorium en vice versa. Zijn “ cultures” moes
ten om de zes uren gevoed worden. Hiertoe bleef
hij zolang mogelijk op zijn laboratorium om dan
tegen middernacht weer naar huis in Bennekom

terug te keren. Hierbij moet hij dus een keer zijn
aangehouden en kon zich er waarschijnlijk uit pra
ten (hij sprak voortreffelijk Duits). Misschien kreeg
hij wel de waarschuwing dit niet weer te doen.
Voor de waarheidsvinding is deze informatie van
Gerd Wiebols uit Zuid-Afrika belangrijk. Hieruit
blijkt dus dat Wiebols niet op 10 mei 1940 kan
zijn doodgeschoten. Daarmee kunnen de Huzaren
geheel worden vrijgepleit. Zij verlieten Wageningen immers tegen de avond van die 10de mei.
Een volgende tocht lopen Wiebols en Houtlosser
wederom tegen Duitse militairen aan. Dit zal hun
noodlottig zijn geworden. Dat Houtlosser hem
steeds vergezelde staat voor mij wel vast. De
trouwe amanuensis die zijn onderzoeker steunt.
Dit blijkt overigens ook al uit zijn reden van vertrek
uit de evacuatieboot. Waarschijnlijk is Houtlosser
nooit van plan geweest om te evacueren, maar is
hij alleen naar de haven gegaan om er zich van te
overtuigen dat zijn vrouw veilig aan boord was.

De fatale 13de mei
Wiebols' eerste aanhouding zal ‘s nachts op 10 of
op 11 mei mei zijn geweest. De 13de mei zal voor

hen fataal zijn geweest. Burgers die binnenlopen
bij een militaire eenheid tijdens oorlogshandelin
gen zijn altijd zeer verdacht en kunnen als franctireur worden gezien wat leidt tot standrechtelijke
executie. Rond en op de plek van hun veldgraven
zijn twee Duitse artillerie-eenheden actief geweest.
De datum van 13 mei zal bekend zijn geweest bij
Bob Meyer en/of bij de broer van Geert, Walther
Wiebols. De datum van 13 mei is overigens ook of
ficieel vermeld in het grafregister van Purmerend,
alwaar Wiebols begraven ligt.
Op 13 Mei is ook Dirk Jansen voor het laatst le
vend gezien.
De Duitse artillerie-eenheden die hier actief zijn
geweest, waaronder één SS artillerie- eenheid,
zullen zeker over de nodige oorlogservaring
hebben beschikt (inval in Polen, 1939). We heb
ben het hier dus over ervaren militairen, die niet
schroomden om tijdens gevechtshandelingen een
paar verdachte burgers te executeren.
Conclusie. Met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid zijn Houtlosser, Wiebols en Jansen
op 13 mei 1940 door Duitse militairen terechtge
steld.
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Epiloog

Bronnen:

In eerste instantie heb ik mij laten leiden door
de informatie van mijn ouders en mevrouw Van
Zantwijk. Deze laatste was de echtgenote van de
opvolger van Houtlosser. Van Zantwijk is vrij snel
na het overlijden van Houtlosser bij Microbiologie
in dienst gekomen en heeft toen de dienstwoning
aan het Bergpad betrokken.
Ik heb geen oud-medewerkers kunnen vinden die
mij nog konden helpen (overleden of geen herin
neringen).
Rest mij toch nog de vraag: W aar komt het ver
haal vandaan dat de executie van Houtlosser en
Wiebols door Nederlandse militairen zou zijn ge
pleegd?

Onderstaande personen wil ik hartelijk danken
voor hun enthousiaste medewerking.
Gerard Olinga, Cees Ruissen, Gerd Wiebols, Henny Slotboom, Arno van der Valk en Joop Richter.
Zonder hun hulp en informatie was deze publica
tie niet tot stand gekomen.

Politierapporten Politie Wageningen.
Processen verbaal Politie Wageningen.
Martin Brink, Veluwepost 25 April 2008.
Arian van Diermen, De Denneboom die de Dokter
vermoordde.
Dr. W.J. Middelhoven, Mensen door de jaren
heen. 75 Jaar Microbiologie.
Arno van der valk, ‘t Was waarlijk Pinksteren. Martinus Nijhof in uniform (Nijhof was de comman
dant van het 5e eskadron Huzaren, ddw)
NIMH. Dagboek 4 - 5 - RH. 10-11-12-13-14 Mei
1940.
Correspondentie met Gerd Wiebols.
Kees Ruissen, Het was vol op de Eng. Publicatie
O.W. Dec. 2010.
Ad Rietveld: Wageningen in oorlogsbrand.
Website Wageningen 1940 - 1945.
Weblog Cees Ruissen.
Lt. Kol. B.D. E.H. Brongers. De Nederlandse Ca
valerie in de Meidagen van 1940.
Lt. Kol. B.D. E.H. Brongers.Grebbeliniel940.
10e druk.

Pieter Zeeman (1865 - 1943), Nederlands natuur
kundige, studeerde wis- en natuurkunde te Lei
den en was van 1890 tot 1897 de assistent van
Lorentz. In 1908 werd hij benoemd tot hoogleraar
aan de universiteit van Amsterdam, waar hij Van
der Waals opvolgde.
Hij startte in 1896 als vervolg op zijn promotie een
onderzoek naar het effect van magnetische vel
den op licht en ontdekte wat nu bekend staat als
het zeeman-effect. Die ontdekking was ook een
bewijs voor Lorentz’ theorie van de elektromag
netische straling.
Samen met Lorentz ontving hij in 1902 de Nobel
prijs voor natuurkunde voor ‘hun onderzoekingen
over de invloed van magnetisme op stralingsverschijnselen’.

Het zeeman-effect is een magneto-optisch ver
schijnsel, nl. de invloed van een magnetisch veld
op de uitzending van spectraallijnen. Zeeman
ontdekte dat een spectraallijn, afkomstig van
een natriumvlam, gesplitst werd in meer lijnen als
de vlam tussen de poolschoenen van een elek
tromagneet werd geplaatst. Die onderzoekingen
zijn belangrijk, omdat zij inlichtingen verschaffen
over de bouw van de materie. Het is één van de
bewijzen voor het bestaan van kwantisatie in de
elektronenbanen rond de atoomkern en daarmee
één van de aanwijzingen van de juistheid van de
kwantummechanica, die overigens pas vanaf
1900 ontwikkeld zou worden door Max Planck en
anderen.
Het zeeman-effect is onder meer belangrijk in de
toepassing van magnetische resonantie beelden
[MRI’s],
In de sterrenkunde concludeert men uit de zeeman-effecten die in het licht van de zon en van
sterren zijn waargenomen, tot het bestaan van
magneetvelden op hemellichamen.
De Zeeman-krater op de maan is te zijner eer zo
genoemd.

Dankbetuiging
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GROETEN UIT WAGENINGEN (4)
Uit de rijke collectie van E.J. Jansen
Gerard Olinga

Deel vier van Groeten uit Wageningen voert ons over een eeuwenoude weg. Het oude logement
De Waerelt, het huidige hotel De Wereld, lag aan een belangrijke kruising. Vanaf dat punt begon
ook de route naar het noorden. Nu gaat het eerste gedeelte daarvan, de Bevrijdingsstraat, aan
de andere zijde van de Ritzema Bosweg en de Stadsbrink over in de Churchillweg. Maar vroeger
was het één weg, die bekend heeft gestaan onder een aantal wisselende namen. Aan de hand
van weer een aantal prachtige ansichtkaarten van wijlen E.J. (Jan) Jansen, nodig ik u uit voor een
wandeling langs deze oude verbindingsweg tussen Wageningen en Bennekom.

Scheiding tussen droog en nat
In 1995 maakte ik deel uit van de gemeentelijke
rampenstaf, die gedurende een kleine week pa
raat was vanwege de extreem hoge waterstand
van de Rijn. Ik herinner me een in die spannende
week vertoonde animatiefilm, waarop de effecten
te zien waren na een dijkbreuk bij Wageningen.
Ten westen van de Churchillweg zouden nage
noeg alle daar wonende Wageningers natte voe
ten krijgen.
Deze oude weg ligt ongeveer op de 12-meter
hoogtelijn, en niet voor niets vestigden zich daar
reeds eeuwen geleden mensen. Aan de westzijde
was het doorgaans vochtig genoeg om veeteelt te

bedrijven. De hogere zandgronden aan de oost
zijde waren meestal droog genoeg voor de akker
bouw. De route vormde alzo een scheiding tussen
het droge en het natte Wageningen. Het is dan
ook geen toeval dat zich langs dit traject enkele
brinken ontwikkelden, zoals Do/re, Leeuwen en de
Peppelderbrink. Eeuwenlang vormde deze weg
de westgrens van de Wageningse Eng, die dus
sterk naar het oosten is teruggedrongen. Enkele,
nu door de woonwijken lopende oude landbouwwegen, zoals de Harnjesweg, de Geertjesweg en
de Dolderstraat, herinneren nog aan die tijd. Maar
dat deze weg nog veel ouder is bewijzen de vele
archeologische vondsten, die recent werden ge-
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daan op het terrein van de voormalige mouterij en
op de plek, waar tot voor enkele maanden nog de
Technische School stond. Kortom: een zeer oud
stukje Wageningen, veel ouder dan de stad zelf.

Nog herkenbaar
We beginnen de wandeling aan het begin van de
huidige Churchillweg. Het is nog een enigszins
herkenbare situatie.
De foto is kort de na de oorlog gemaakt. Rechts
op de foto ligt namelijk al de Ritzema Bosweg. De
benaming van onze weg is hier de Grindweg. Het
grote pand van het garagebedrijf Kirpestein met
de daarboven liggende woningen ligt in het zon
netje te blakeren. Hoe desolaat ligt deze plek er
nu al jaren bij! In het vooruitstekende pand, achter
Kirpestein, was de stalhouderij Albers gevestigd.
Op deze plaats verrees later een bankgebouw,
waarin nu de heer Boon (Expert) zijn handel drijft.
De boom linksachter op de foto, staat nog steeds
in de tuin van het Oude Bijenhuis. Ook het witte
pand op de achtergrond staat er nog. Het is het
woonhuis, dat behoorde bij het ook reeds lang
verdwenen garagebedrijf van M. van Wijk.
Links op de foto ziet u een lichtkleurig vierkant
lijkend voorwerp. Het is een drenkbak, waarvan
werkpaarden en trekhonden maar al te dankbaar
gebruik hebben gemaakt.
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Het rusthuis van de Nederlandse
Hervormde gemeente
We zitten hier aan de ‘natte’ kant van de Grintweg,
nu dus geschreven met een t. Bij het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog woonden hier 24
bejaarden, mannen en vrouwen. Hun hachelijke
belevenissen, na de evacuatie op 10 mei 1940,
staan opgetekend in het boek van wijlen Ad Riet
veld ’10 mei 1940 Wageningen in oorlogsbrand.’
De bewoners, die aanvankelijk in Rockanje zou
den worden ondergebracht, kwamen daar nooit
aan. Na enkele omzwervingen kregen ze uiteinde
lijk, maar ook vroegtijdig, onderdak in Rotterdam,
waar ze het bombardement van die stad aan den
lijve zouden ondervinden.
De rechtervleugel van het rusthuis stond onge
veer op de plaats waar nu het Balkanrestaurant
staat. Waar de linkervleugel stond, loopt nu de
weg tussen de supermarkt van Albert Heijn en
de huidige ING bank, die daar sinds 22 februari
2011 is gevestigd. Ten zuiden daarvan, niet meer
zichtbaar, lag het tuindersbedrijf van Bresser.
Rechts is nog de boom te zien bij het Bijenhuis
en het pand daarvoor is de dansschool van Johnny Arntz, waar veel Wageningers o.a. de Weense
wals en de foxtrot zullen hebben geleerd. Deze
foto is voor de Tweede Wereldoorlog genomen.
Het juiste jaartal is niet bekend.

Uitg. Kauta, Yelsen.

3416.

De stoomtram
Enkele meters verder naar het noorden is in het
begin van de 20s,e eeuw de volgende foto geno
men, echter nu op de Bennekomscheweg, zoals
de weg toen weer heette. In de verte, vanuit de
richting van Bennekom, komt de stoomtram van
Ede naar Wageningen v.v. aangeboemeld.
In 1845 werd de spoorweg Amsterdam-UtrechtArnhem geopend. Het was voor Wageningen een
enorme tegenvaller, zo niet een bittere pil, dat de
trein niet Wageningen, maar wel Ede aandeed.
De Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij
(NRS), eigenaar en exploitant van deze spoorlijn,
kwam in 1880 met het aanbod om Ede en Wage
ningen middels spoor met elkaar te verbinden. De
NRS zou het rollend materieel voor haar rekening
nemen en de gemeente Wageningen zorgde voor
de aanleg van deze spoorverbinding en werd alzo
ook de eigenaar van deze lijn. De officiële opening
van de lijn was op 1 februari 1882. Toen zat er dus
nog maar weinig tijd tussen plannenmakerij en de
realisatie van die plannen.
De stoomtram is hier bijna op zijn eindbestem
ming. De bocht naar rechts is al te zien en boog
voorbij het rusthuis verder naar het westen af. Op
de huidige Stadsbrink was het eindpunt. Tot 1937
vond er via deze lijn personenvervoer plaats. Dit
vervoer werd in dat jaar overgenomen door de

WAGENINGEN, —
WEBO-busmaatschappij. Vanaf dan werden er al
leen nog goederen over de spoorlijn vervoerd en
voor dat doel kwam er in 1954 een eindpunt tus
sen het huidige ALDI-filiaal en de mouterij. Omdat
de spoorlijn zeer veel wegen kruiste moest er na
tuurlijk veel gebeld worden en waarschijnlijk heeft
de tram daaraan de naam Bello te danken.
In 1968, een lustrumjaar van de Landbouwho
geschool, vond de allerlaatste en tevens ludieke
tocht met Bello plaats. Op 28 september van
dat jaar sloten reünisten van de Landbouwhoge
school het vervoer per rails tussen Ede en Wage
ningen definitief af.

Verloren gegane nijverheid
Nog maar een paar jaar geleden verdween ook de
mouterij. Maar schuin daar tegenover lagen ook
nog een paar verdwenen bedrijven, waarin veel
Wageningers de kost hebben verdiend. Naast de
sigarenfabriek PATMA, eigenaar Van Straelen, lag
aan de natte kant van de weg ook de zuivelfa
briek. Net zoals de naam van de weg, zo is ook
deze zuivelfabriek in de loop der tijden diverse ke
ren van naam veranderd.
Ik herinner me nog dat ik deel uitmaakte van de
politieafzetting toen de hoge schoorsteen met de
nodige explosieven het loodje legde om plaats
te maken voor de geplande woningbouw in dat
gebied. Dat moet in de zeventiger jaren van de
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vorige eeuw zijn geweest toen ook aan deze nij
verheid een einde kwam. Alleen het Melkhuisje,
waarin nu een kinderdagverblijf is gevestigd en
dat destijds het kantoor was, herinnert nog aan
dit bedrijf.
Maar dan zijn we al ruim zeventig jaren verder. De
prachtige foto van De Hoop dateert uit het ein
de van de 19de eeuw. Reeds in 1885 werden er
plannen ontwikkeld om in Wageningen te komen
tot een coöperatieve zuivelfabriek. Op 21 januari
1898 vond de oprichtingsvergadering plaats en
reeds op 31 mei van hetzelfde jaar was de zuivel
fabriek De Hoop een feit, onder de handelsnaam
Naamloze Vennootschap Stoomzuivelfabriek “De
Hoop" te Wageningen. Men wist toen werkelijk
van wanten.

Toen de directeur Knuttel in 1901 ziek werd, was
deze genoodzaakt om de fabriek over te doen aan
de melk leverende boeren. De concurrentie was
echter groot omdat ook in Ede een melkfabriek met
hetzelfde concept kwam. Gelukkig zag men in dat
dit een ongewenste situatie was en daarom werd
op 1 februari 1903 de Nieuwe Coöperatieve Vereni
ging Stoomzuivelfabrieken “Concordia” opgericht.
Deze fabriek boerde goed en werd successievelijk
uitgebreid. Rond 1960 fuseerden de zuivelfabrie
ken in Wageningen, Bennekom en Ede en ging
men onder de naam Vecomi verder. Enkele jaren
later fuseerden de fabrieken met hun grote broer in
Arnhem en ontstond uiteindelijk Coberco, waarvan
de Wageningse vestiging dus in de zeventigerjaren
van de vorige eeuw het veld moest ruimen.

Natinil. Veiin. tëtoomzuivelfabrick .»I>o Hoop” te Wapeningen.

Pension de Keyser
Ondertussen zitten we al een kilometertje verder
naar het noorden en pauzeren we even bij het
huidige restaurant Het Gesprek. Vroeger zat daar
pension De Keyser. Dit pension lag aan de rand
van de oude Leeuwerbrink. Tegenover het huidige
restaurant ligt nog de eeuwenoude drenkplaats
voor het vee van deze brink en daarnaast ligt nog
steeds de Bosweg, dezelfde weg die eeuwen
geleden al door de boeren van Leeuwen werd
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gebruikt om van en naar de Wageningse Eng te
gaan. De argeloze passant gaat er maar achteloos
aan voorbij, maar het zijn warempel nog tastbare
sporen vanuit een zeer ver verleden.
Pension De Keyser was ook voor de Wageningers
een populaire pleisterplaats. Onder het groen en
de veranda kon men daar onder vele weersom
standigheden goed vertoeven om zich te laven
aan het eigenhandig gebottelde bier. In De Keyser
was ook een kruidenierswinkeltje gevestigd.

Pension de Keyser, Grintweg 139, Wageningen
Zo te zien liet de koe er ook geen gras over groei
en en liet zij zich dat van De Keyser kennelijk goed
smaken om het verweiden nog maar eventjes uit
te stellen. Maar misschien werd de koe niet eens
verweid. Arme keuterboertjes konden zich vaak
een weiland niet veroorloven. Om de maag van
de koe toch gevuld te houden, was het heel ge
bruikelijk om zulke koeien uit te laten (hoeden),
waarbij ze zich te goed deden aan het gras dat in
de bermen groeide. De meisjes staan op de plek,
waar nu het fietspad begint, dat zich om het huidi
ge restaurant heen slingert. De houtopslag naast
dit pad vormde de noordoostelijke grens van de
Leeuwerbrink.
Een prachtig nostalgisch plaatje, waarbij ik me af
vraag of de uitbaters van deze uitspanning soms
zelf op hun terras zitten.

De oude tol
We zijn aan het einde van onze wandeling en bijna
ook aan het einde van het Wageningse grondge
bied. De tekst op de foto suggereert dat we zelfs
al in Bennekom zitten, maar het is toch nog echt
Wageningen.
De tol werd in de volksmond De Bennekomse tol

genoemd, één van de drie tollen die Wageningen
ooit rijk was. In 1839 werd begonnen met de aan
leg aan een moderne verbindingsweg van Wage
ningen naar Bennekom, welke route via Ede en
Barneveld doorliep tot aan Nijkerk. Het plan was
om, teneinde de kosten terug te kunnen verdie
nen, op diverse plekken langs de route tol te gaan
heffen. Wageningen was hier geen voorstander
van. Uiteindelijk kwam de tol aan de Grintweg er
toch. Op 12 december 1848 werd W. Goedhart
als de eerste tolgaarder van deze tol aangesteld.
Een maandje later, op 9 december 1849, werd
het wegvak tussen Wageningen en Bennekom
voor het verkeer opengesteld en kon de tolhef
fing beginnen. De kosten van de Bennekomse tol
werden door de gemeenten Ede en Wageningen
gezamenlijk betaald.
In 1849 werd ook het tolhuis op de foto gebouwd.
Op de gevelhoek, nog net zichtbaar, hing een
lamp die bij donkere avonden o f bij nacht met
goede olie moest branden. Het tolhuis lag bij de
splitsing van de Grintweg, of zoals u wilt de Grind
weg, met de huidige Bennekomseweg. De aan
sluiting verliep, zoals u kunt zien, anders dan nu
het geval is. Rechts ligt de Grintweg met de twee
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witgeschilderde tolpalen. De flauwe bocht ligt er
nog steeds. Op de achtergrond ligt Wageningen.
Het is het gedeelte van de weg dat nu ter hoogte
van de Wildekamp ligt en waar ooit de Peppelderbrink lag. De tramrails lag er al. Voor het tolhuis zit
de heer Snijders met zijn twee kinderen en naast
het tolhuis staat mevrouw Snijders. Snijders was
in 1876 Goedhart als tolgaarder opgevolgd. Hij
zou deze functie tot 1916 volhouden. De foto is
dus tussen 1882 en 1916 genomen. Op 1 septem
ber 1918 werd de Bennekomse tol, waarover A.
de Vries inmiddels de scepter zwaaide, opgehe
ven. In die tijd waren ook al de tollen in Bameveld
en Ede opgeheven. Het steeds drukker wordende
verkeer werd maar al te zeer door deze hinderpa
len opgehouden. Dat was de belangrijkste reden
dat de route tolvrij werd gemaakt.
Nog steeds draagt een daar in de buurt staand
huis de naam De oude Tol, evenals het gelijkna
mige tuincentrum.
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BKNNEKOM. — Tol n a a r W ageningen,

Bronnen:
(Internet): De historie van de stoomzuivelfabriek
De Hoop te Bennekom.
De tram van Wageningen naar Ede, W.J.P. Steen
bergen, 1990.
10 mei 1940 Wageningen in oorlogsbrand, Ad
Rietveld, Historische Reeks van de Vereniging
Oud-Wageningen, nummer 11, 2005.
‘Kent u ze nog...de Wageningers?’, A.G. Steen
bergen, 1974.
Collectie van wijlen E.J. Jansen.
Met dank aan:
Jan van den Burg, Jan van Orden en Willem
Ruisch.

Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928), een van
Nederlands grootste natuurkundigen, was hoog
leraar in de theoretische natuurkunde te Leiden
van 1877 tot 1912. In dat laatste jaar werd hij
curator van het Teyler’s Laboratorium te Haarlem,
maar bleef buitengewoon hoogleraar te Leiden.
Lorentz, een uitstekend docent, heeft aan de
ontwikkeling van vele gebieden der natuurkunde
een groot aandeel gehad, o.a. op het gebied van
elektromagnetisme, relativiteitstheorie, zwaarte
kracht, thermodynamica, straling, kinetische gas
theorie en quantenfysica.
Reeds in zijn dissertatie, Over de theorie der te
rugkaatsing en der breking van het licht (1875)
voerde hij hypothesen in ter verklaring van opti
sche verschijnselen met behulp van de elektro
magnetische theorie van J. C. Maxwell. Dat bleek
zeer vruchtdragend te zijn. In 1893 stelde hij ter
verklaring van het negatieve resultaat van het be
roemde experiment van Michelson de hypothese
op dat de afmeting van voorwerpen beïnvloed
wordt door hun snelheid (later de lorentz-contractie genoemd).
Uit Zeemans ontdekking concludeerde Lorentz
dat de lichtemissie van atomen veroorzaakt wordt
door deeltjes met een negatieve lading: de elek
tronen. Zo formuleerde hij een elektronentheorie.
De kroon op Lorentz’ werk was zijn theorie ter
verklaring van het Zeeman-effect; dat werd door
experimenten op schitterende wijze bevestigd.
Voor deze ontdekking ontvingen Lorentz en Zee
man in 1902 gezamenlijk de Nobelprijs als blijk
van erkenning voor de buitengewone dienst die zij
verleenden door hun onderzoek naar de invloed
van magnetisme op stralingsverschijnselen.
De Lorentz-contractie houdt in dat de lichtsnel
heid de hoogst mogelijke snelheid is. Daarmee
legde hij de basis voor de speciale relativiteits
theorie van Einstein. Lorentz was de nestor van
de natuurkundigen in zijn tijd: Einstein keek tegen
hem op.
Zijn naam blijft verbonden aan een aantal fysi
sche begrippen: de lorentz-contractie, de lorentztransformatie en de lorentz-kracht.
Op politiek gebied was Lorentz geïnteresseerd in
de sociale kwestie en de volksopvoeding. Hij was

Einstein op bezoek bij Lorentz

vijf jaar voorzitter van de afdeling hoger onderwijs
van de Onderwijsraad.
Na zijn emeritaat werkte hij van 1918 tot 1926 mee
aan plannen voor de drooglegging van de Zuider
zee. Hij stelde de golfvergelijking op, waarmee de
waterhoogtes - en daarmee benodigde dijkhoogtes - na afsluiting door de Afsluitdijk voorspeld
konden worden en leidde de Staatscommissie
Zuiderzee.
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 42)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 42 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid
van ons ‘Wagenings geheugen.’

Weerkleed en toestendig
In 1777 wordt een lijst van de genummerde ‘groe
ven’ in de Ned. Hervormde kerk aangelegd. Deze
lijst betreft de graven die in eigendom zijn van de
Kerkvoogdij, dus niet van particulieren. Uit een
andere bron blijkt dat in de kerk in totaal 380 ge
nummerde graven zijn. Hiervan staan er 200 in de
bovenstaande lijst opgenomen. Dit houdt in dat er
180 in particulier eigendom waren. Helaas is geen
plattegrond van de groeven bewaard gebleven.
Aan het eind van de lijst staat:
Deese bovenstaande Lijst geformeert den 5e
Maart 1777.
Een Weerkleed van dese bovenstaande Lijst aan
de Kerk meester overgegeven den 26 Maart 1777.
We vinden ook in het Oud-Archief inv. nr 11 op
de datum 11 juni 1760 de vermelding dat van een
stuk twee weerkleden zijn gemaakt en aan be
langhebbenden aangereikt.
Het woord weerkleed betekent kopie of afschrift.
In Middelnederlandse en meer moderne woor
denboeken kom ik het woord niet tegen. Wel in
deel 8 van de Jaarboeken van het Koningrijk der
Nederlanden uit 1826

NIEU W E NEDERLANDSCHK
vao de fomme genomen zynde, men tot de Copie of WeerUced van dien, met een Zege! van
4 ftuivers zal kunnen en mógen volöaan.'
8

Deze bron, die ik via internet vond, is de enige
die Copie o f Weerkleed vermeld. In het Etymo
logische woordenboek van P.A.F. van Veen & Nicoline van der Sijs (1989) vinden we het woord
ook niet. Ik veronderstel dat het woordgedeelte
‘weer’ ‘opnieuw, her-‘ betekent. Wat betekent dan
kleed? Mogelijk is het een vertaling uit het Frans,
waar dresser une liste = een lijst opmaken. Is er
een relatie met het Engelse woord voor dress =
kleding, kleden?
Ook komt het woord toestendig niet in het Etymo
logisch Woordenboek en andere woordenboeken
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voor. Op internet komt het vooral in websits met
een Oost-Nederlandse achtergrond voor. Het be
tekent toebehorend aan.
Taalkundigen mogen zich verder over deze woor
den buigen. Voor mij blijft dan nog een vraag:
waarom werd een perceel ‘op de Del’ Weerkleed
genoemd?
Ik zal het woord weerkleed aan het tijdschrift
Onze Taal toesturen.
Bronnen:
1. Kerkvoogdij Ned. Hervormde kerk. inv. nr. 186: “ Me
morie van de Groeve welke thans aan de Kerk van Wa
geningen toestendig zijn” . (Op de achterzijde staat: Lijst
der groeven de kerk toestendig, geformeert in Maart
1771.
2. Idem: inv. nr. 58. “ Rekeningen met bijlagen van de
weduwe Willem van Baack” : 1759: weerkleed. (Willem
was kerkmeester).
3. Oud-Archief inv. nr. 11. november 16.

Een nieuw schavot in 1756
Op woensdag 15 septemberl 756 concludeert
de Magistraat dat Het houtwerek van het vorige
schavot [...] van tijt tot tijt tot 't een en ander Stads
werck[...] geemploijeert en verbruijkt [is] gewor
den. Daarom is de stad timmerman H. van Baeck
gelast om het noodige tot een nieuw schavot te
vervaardigen en in gereetheijt te brengen, ten
eljnde voor woensdagh naestkomende te konnen
worden opgeslagen.
Klaarblijkelijk was het hout van het eerder ge
bruikte schavot voor andere doeleinden gebruikt.
Omdat een nieuw schavot nodig was, kreeg de
stadstimmerman Van Baak de opdracht voor een
nieuwe te zorgen. Hij kreeg daarvoor één week de
tijd. Voor wie het schavot bestemd was, staat er
niet bij. Dat zal in een ander archiefstuk te vinden
zijn. U kunt er op rekenen dat van Baak op tijd
klaar was. Het schavot zal voor het bordes van
het huidige stadhuis opgericht zijn en tijdens de
terechtstelling zullen velen aanwezig zijn geweest.

Immers een dergelijke onderbreking van de dage
lijkse sleur is nooit weg.
Bron: Oud-Archief inv. nr. 11.Register van resoluties e.
d. van de magistraat,.1751 juli 1 - 1760 november 16.

Wageningen, 5 Januarij 1749. Op verzoek van de
kinderen van Gerardus van Campen is haarljieden]
geaccordeert [toestemming verleend] ‘t lijk van
gem: haar vader gisteren alhier onder 't raadhuijs
in confinement overleeden t huijs te halen & ter
aarde te begraven.

Hoog Rijnwater in de zomer
9 Augustus 1758 sprak het stadsbestuur over
‘t laatste hooge Rhijnwater in een saijsoen als
deese, waarvan een ijder getuigt geen Exempel
gesien, nogte eenige aanteeckening gevonden
te hebben. Aangezien dit hoge water van half juli
tot na half augustus plaats vond en het hooijgras
meest rijp was en om afgemaaijt te worden was,
was dit een schadepost voor de boeren.
Het hoge water moet een gevolg zijn van over
matige regenval bovenstrooms. Het is niet onmo
gelijk dat in ‘bovenstrooms’ bewaard gebleven
archiefstukken ook over dit hoge water in een on
gebruikelijke periode is geschreven,
Buisman’s boek ‘1000 Jaar weer en w ind’ over
1758 is nog niet beschikbaar, zodat we moeten
terugvallen op zijn uit 1984 stammende boek Bar
en Boos. Daar staat alleen voor juli 1758: nat en
voor augustus: droog. Het water zal weer weg
gelopen zijn en de uiterwaarden opgedroogd. De
hooi-oogst was natuurlijk verloren.
Bron: Oud-Archief, inv. nr 11.

Stadsgevangenis en- gijselkamers
Wageningen, 23 Augustus 1747 is besloten, Op
voorstel van de Cipier H. Broekhoff, aan de twee
deuren van de gijselcamers hier onder t ’ raad hu ijs
te laten maeken in ijder een gat o ff openingh met
een schuijff daar voor, om door deselve 't eten aan
de arrestanten toe te reijken.
Het zal niet altijd gemakkelijk voor de cipier zijn
geweest de deur van een cel te openen om het
eten aan te reiken. Ongetwijfeld zal een gevan
gene hebben geprobeerd om dan te ontkomen.
Met behulp van een luik in de deur kon hij nagaan
hoe het met de gevange stond en kon hij ook een
gezinslid vragen het eten aan de gevangene aan
te reiken.
Bron: Oud-Archief, inv. nr 10. Register van resoluties e.
d. van de magistraat,.1746 augustus 1 - 1751 mei 30

Bron: Oud-Archief, inv. nr 10. Register van resoluties e.
d. van de magistraat,.1746 augustus 1 - 1751 mei 30

Wageningen, 13 Februarij 1760. Gehoord het
rapport van den stads timmerman & metselaar
Helmer van Baak en Hendrik Roest, waar wijl is
koomen te blijken, dat beneden in t Raadhuijs & in
specie in de gevankenisse en gijselcameren veele
defecten by visitatie hebben bevonden.
In plaats van in specie zouden we nu m et name
zeggen. Bovenstaande notitie en eerdere vermel
dingen in Oud-Wageningen duiden erop dat de
stadsgevangenis en gijselvertrekken zich onderin
het stadhuis bevonde. Dus misschien wel op de
plaats waar ik het archiefstuk aangereikt krijg en
lees. Daarom kijk ik even om mij heen, maar zie
alleen een archiefmedewerker en een bezoeker.
Beiden zijn vrij te gaan: zij zijn noch gevangen,
noch gegijseld.
Zowel Helmert van Baak als Hendrik Roest kreeg
van de Magistraat de opdracht de gevangenis en
de gijselcameren zodanig te herstellen, dat uit
braak onmogelijk werd.
Bron: Oud-Archief, inv. nr 11.

Wageningen 30 Maart 1760. dat onaangesien
verscheijde minnelijke vermaningen & daar op ge
volgde ernstige correctie & bestraffingen [...] Wil
lem Septer [...] nog volhard m et sijne huijsvrouw
qualijk te leeven, & haar niet alleen m et bitse woor
den, maarselfs met slagen te bejegene, & sodanig
te behandelen, dat de Buuren & ider binnen deese
stad sig daar aan komen te ergeren [...]. Willem
moet sig stil, nugteren, arbeijdsaam, & Jegens sijn
vrouw vrindelijk & bescheijde [te] gedragen, an
ders zal men hem in gijselingh brengen, waarinne
hij soo lange te water & te broot sal blijven sitten
totdat hij zich weet te gedragen.
Het woord nugteren zal erop duiden dat aan al
cohol verslaafd was en dat deze verslaving tot el-
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lende voor zijn omgeving en hemzelf leidde. Hij
krijgt nog één waarschuwing. Gaat het weer mis,
dan wordt hij in de gijselcamer vastgezet op wa
ter en broot. Of deze laatste kans op verbetering
geholpen heeft, weet ik (nog) niet.

versterking ooit een gevangenis is geweest. Ik
denk dat de kaartmaker Van Geelkercken het niet
zo nauw nam, want hij maakte ook andere fouten.
Maar helaas: wat gedrukt staat is waar, vandaar
de naam van de parkeerplaats.

Overigens: nergens ben ik in de archiefstukken
tegengekomen dat de op de Vogelvluchtkaart van
ca 1655 als gevangenistoren aangeduide stads-

Bron: Oud-Archief inv. nr. 11.

TWEE BIJZONDERE FOTO’S
D ick de W it

Direct en kort na de capitulatie werden in Wageningen de volgende twee bijzondere foto’s ge
maakt. Op beide foto’s staan Wageningers, maar hun namen zijn deels nog niet bekend. Mis
schien zijn er lezers onder ons, die hierop nog meer Wageningers herkennen.
Bron: Beide foto’s werden eerder gepubliceerd in de Bevrijdingskrant 2008 van de Veluwepost.
Onderstaande foto werd genomen op 5 mei 1945, tegenover Hotel De Wereld. Op de achterzijde staat het pand
van schoenmaker Barten.
Tussen een aantal Engelse militairen bevinden zich enkele Wageningers.

Afb. 1: Achterste rij (staand), van links naar rechts: Engelse militair, idem, Zijlstra, Engelse militair, Dirksen en een
Engelse militair.
Zittend van links naar rechts: Louwer, Johnny Arntz, Engelse militair, slager Piet (hij kookte voor de bevrijders in de
studentensociëteit Ceres) , Engelse militair, onbekend, Engelse militair en Theo Jansen, bewapend met een MP40.

60

De volgende foto werd genomen op 9 juli 1945. Op die dag onthulde generaal Foulkes de plaquette aan
Hotel de Wereld. De BS (Binnenlandse strijdkrachten) staat als erewacht aangetreden voor het bordes
van het stadhuis. De bewapening van de BS bestond uit buit gemaakte Duitse geweren. Doch met der
gelijke wapens zette je uiteraard geen enkele erewacht neer.
Voor dat doel stonden Engelse militairen even hun wapens af

Afb. 2: Van links naar rechts: op de rug (onbekend), Vermeer, onbekend, zoon van een Wageningse professor, Job
Jansen( de bekende voetballer van Wageningen), Niek Leenarts (de fotograaf) en daar achter (gezicht maar voor de
helft zichtbaar): Theo Jansen, die ook op de eerste foto staat afgebeeld.

OPROEP
Al vaker werd er met succes een beroep gedaan op het collectieve geheugen van de leden van onze
vereniging. Deze keer betreft het wel een heel bijzondere oproep.
Een lid van onze vereniging heeft twee vragen over de Bevrijdingsoptocht uit 1955! Zij wil graag
weten of er nog iemand van de leden is, die zich de namen herinnert van diegenen die de priesteressenrol voor hun rekening namen. Ook wil zij graag weten welke namen deze priesteressen hadden.
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EEN GEZICHT OP WAGENINGEN
Anton C. Zeven

Wie kent dit schilderij dat door de gemeente Wageningen aan haren architect S. Bitters op 8 mei
1919 werd aangeboden?
In mijn bezit is een donkere kleurenfoto, waarvan
ik niet meer weet hoe die in mijn bezit is geko
men. Het betreft een schilderij tonende Vanaf de
berg gezicht op de stad Wageningen. Volgens het
(koperen?) plaatje op de lijst is het schilderij aan
de stadsarchitect S. Bitters op 8 mei 1919 bij zijn
40-jarig ambtsjubileum door de gemeente Wage
ningen aangeboden. Op de foto is niet te lezen
wie de kunstschilder is. Links zien wij de strang
van de oude Rijn-bedding en de daken van de
huizen aan de Veerweg. In het midden de toren
van de Ned. Hervormde Kerk. Het schilderij toont
bebladerde bomen en een akker zonder akkergewas. Betekent dit dat het schilderij na de oogst,
dus aan het begin van de herfst is gemaakt? Zo
ja, dan kan het in de herfst 1918 geschilderd zijn.
Wie was S. Bitters? Via het gemeentearchief
weten wij dat zijn voornaam Steven is en dat hij
op 28 april 1854 te Dieren geboren is. Hij is een
zoon van Jacob Johannes Bitters, bakker en
Hendrika Johanna Wouthera Hupkes. In 1918 is
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hij gemeenteopzichter. In 1909 en 1919 is hij gemeentearchitect. Hij trouwt te Wageningen op 5
augustus 1881 met Anna Petronella Vermeer. Zij
is op 21 maart 1861 te Wageningen geboren als
dochter van Evert Vermeer, landbouwer en Alida
Hoenderfanger. Bij haar huwelijk zijn haar ouders
overleden en zijn Gerrit Vermeer haar voogd en
Hendrik Derksen haar toeziend voogd. Steven Bit
ters heeft slechts kort naar zijn schilderij kunnen
kijken, want twee maanden na zijn ambtsjubileum
overlijdt hij te Wageningen op 3 september 1919.

Het is goed mogelijk dat dit schilderij zich bij een
kleinkind bevindt. Deze is dan een kind van één
van de kinderen van Steven en Anna: 1. Hendrika
Johanna Wouthera, geboren Wageningen 5 juli
1882, 2. Anna Alida Petronella, geboren Wagen
ingen 22 september 1883 en 3. Jacob Johannes,
geboren Wageningen 8 november 1888.

UIT HET GEMEENTEARCHIEF 42 (vervolg)
Anton C. Zeven

Het Joodse ‘kerkhof’
1. Stenen en houten monumenten op het
Joodse ‘kerkhof’ in 1748 en 1757
Op 23 Augustus 1748 Aan David de Jood is 't setten van een Steen bij 't Grafft van sijne Vader op
het Joode Kerckhoff geaccordeert; mits betalend
de gereghtigheijt aan de Stadt ad f 12-10-0.
Op 15 april 1757 wordt voor 't setten van een'
steene monument bij een grafft op Jode Kerkhoff
12 gulden in rekening gebracht. Een seker Jood
met name Salomon Gompers uit 't Veen (Veenendaal) willende een planck setten bij ’t grafft van
sijn vrouw alhier in Aug. 1756 begraven. De ma
gistraat besluit dat aangezien het plaatsen van
een stenen monument 12 gulden kost, een houten
planck 6 gulden gaat bedragen. Men vindt de helft
van de kosten van een stenen monument redelijk.
De schrijver gebruikt het woord kerkhof in de be
tekenis van begraafplaats. Voor christelijke be
graafplaatsen gold dat, omdat die meestal tegen
de kerk aan lagen. Maar ten eerste kent de Jood
se religie geen kerk, maar een synagoge of een
sjoele, en ten tweede stond bij de Wageningse
Joodse begraafplaats geen synagoge. De plank
met de naam van de begravene zal wel na enige
tijd verloren zijn geraakt. Misschien kom ik in het
archief nog een stuk tegen dat Salomon Gompers
de plank door een stenen zerk laat vervangen.
Dan moest hij 16 gulden betalen.
Bronnen:
Oud-Archief, inv. nr 10; Oud-Archief, inv. nr. 11.

2. Joodse Begraafplaats uitbreiding 1760
Wageningen 13 Augustus 1760. Op de reqfuesjte
[verzoek] van de Joodsche Natie alhier nopens
haare begraafplaadse buyten de Stads Bleek [...]
goed gevonden om op woensdag naastkomende
voor de vergadering de plaads in ogenschijn te
nemen, sullende de naaste aangeërfdens gebodet
worden daar meede tegenwoordig te sijn, opdat
‘t besluijt soodanig mooge genomen worden,
dat niemand daarbij wordt verkort. De Requeste
vinden we in de notulen van 20 Augustus 1760.

Daarin worden de aangeërfden in Oud-Wageningen vermeld: ten Noorden: de Tabakschuur van
Hendrik van Kreel, te Zuijden: t land van Herm
Blankenbijl, ten Westen: Jan de Kemp en ten Oos
ten: de StadsBleek.
Deze eigenaren waren in 1832 niet meer eigenaar
van de schuur resp. land. Het betreft hier een uit
breiding van de Joodse Begraafplaats (meded.
Ton Steenbergen, maart 2011). Vanouds ligt de
Joodse begraafplaats tussen de Gen. Foulkesweg
en de Veerstraat. De tabaksschuur van Hendrik
van Kreel stond aan de eerst genoemde weg. De
Magistraat vond het nodig om de aanpalende ei
genaren van de mogeiijke uitbreiding op de hoog
te te stellen. Zij hadden klaarblijkelijk ‘inspraak’.Op
de Kadastrale kaart van 1832 wordt de begraaf
plaats aangeduid met E230, groot 110 m2. Eige
naar is de stad Wageningen, die het in erfpacht
aan de ‘Israëlitische Gemeente” heeft uitgegeven.
Bron: Oud-Archief, inv. nr 11.

Baggermolen?
Omdat de ingang van de buitenhaven verzand is,
moeten de schippers bij het Lexkesveer laden en
lossen. Dit is een ongewenste situatie. Vandaar
dat
Op zondag 6 november 1757 de Magistraat bij
eenkomt en besluit Een brief te schrijven aan Jan
de Rie, meester smit te Cuilenburg om [...] ten
spoedigste te willen overkomen ten einde de buitehave met de aankleven van die[n] in oogenschijn
te nemen en over 't in gereedheit brengen van de
bewuste machine ter uitdiepinge der voorschr.
Have te spreecken en zo mogelijk te concluderen.
Op 10 November 1757 schrijft De Rie, dat de Ma
chine klaar is. Hij zal door Wageningse schippers
worden opgehaald. Ik denk dat de Machine een
baggermolen is, die de smid De Rie in elkaar heeft
gezet. Wel vraag ik mij af of er in Wageningen vol
doende kennis aanwezig was om met behulp van
de Machine de Buitenhaven uit te baggeren.
Voor diegenen die het niet weten: de buitenhaven
is de haven die wij nu als haven kennen en die
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door middel van het Kanaaltje met de Rijn in ver
binding staat. De binnenhaven was het eind/begin
van het kanaal naar Veenendaal. Het lag waar nu
de Costerweg is op de hoogte van het WUR-bestuurscentrum. (mond. meded. Kees Gast).
Bron: Oud-Archief inv. nr 11.

Huwelijk van Princesse Carolina
en Karei Christiaan van NassauWeilburg (zie afbeelding)
Solis (Zondag), 2 Maart 1760. Aanstaande Woens
dag de 5e deeses maands Maarts, de dag sijnde
op welke de Trouw (het huwelijk) van Mevrouwe
de Princesse Carolina met de Heer Prince van
Nassauw Weilburgh plegtelyk sal worden voltrok
ken - op de wal het Canon afschieten en klokken
te luijden, op die wijse als op de geboorte dagen
(verjaardagen) van de stadhouderlijke Famillie tot
hiertoe is geschiet.
Prinses Carolina van Oranje-Nassau(1743-1787)
was het oudste kind van stadhouder Willem IV
en Anna van Hannover en de oudere zuster van
stadhouder Willem V. Deze laatste was getrouwd
met Wilhelmina van Pruisen. Hun zoon werd koning Willem I. Carolina trouwde met Fürst Karei
Christiaan van Nassau-Weilburg (1735-1788). Zij
stamde uit Ottoonse linie van de Nassau’s, terwijl
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Karei Christiaan tot de Walramse tak behoorde.
Zo kwamen beide takken in dit huwelijk na zo’n
500 jaar weer bijeen.
De leden van de magistraat hadden geen bezwaar
om op zondag te vergaderen. Zij waren wellicht
eerst naar de N.H. kerk gegaan om daarna door te
lopen naar het stadhuis. Dit was wel zo gemakke
lijk, omdat sommigen van hen van buiten de stad
kwamen. Het huwelijk moest ook in Wageningen
op de gebruikelijke wijze gevierd worden.
Bron: Oud-Archief inv. nr 11.

Papiermolen wordt
watercoornmolen
Wageningen 1 Augustus 1747. Vrouwe Anna vd
Broek Douariere van dhr. Johan van Lawick tot de
Cortenbergh [...] om haar papiermoole int Sche
pendom [...] te laten vertimmeren & aanleggen
tot een Water Coornmoole. Zij hoopt een Octroij
voor vijftig agtereenvolgende jaren te verkrijgen,
hetgeen betekent het alleenrecht om een waterkorenmolen te exploiteren.
Op 13 September van datzelfde jaar wordt het oc
trooi beschreven. Wat er van geworden is weet ik
niet. Op de Kadastrale Atlas van 1832 komt er op
Cortenbergh geen watermolen voor.
Bron: Oud-Archief, inv. nr 10.
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(Wageningen 2010) 6 blz. (= blz. 278-283); ill. [W_0541 [III]] (geschenk)
♦ Bunt, Aleid van de, ‘Lubbert Adolf baron Torck en Wageningen’. Gelders Oudheidkundig
-Contactbericht 44 (jan./juni[mei?] 1970): 1-6; ill. [W_0760]
♦ Statistieke Beschrijving van Gelderland (Commissie van Landbouw; Paulus Nijhoff; Arnhem 1826)
551 blz.; tabellen [GEL_049] (geschenk van mevr. Veenman)
♦ Man, M.J. de, Topografische Kaart van de Veluwe en Veluwse Zoom 1802-1812. Schaal 1:14.943
(herdruk; Canaletto; Alphen aan den Rijn 1984); kaarten; toelichting (geschenk van W. Bosman)
[VEL_032]
♦ Klep, Leo, Aanzienlijke buitenwoners in Wageningen. Landelijk wonen 1850-1910 (Comité Open
Monumentendag; Wageningen 2003) 32 blz.; ill. lit. [W_0761] (geschenk)
♦ Residence ‘De Rode Beuk’. (Swagro; z.p. z.j.) 42 blz.; krtn ill. [W 0762] (geschenk).
♦ Wageningen Rustenburcht. Bastion I en II (Wageningen; z.j.) 32 blz; ill. [W_0763] (geschenk)
♦ Wageningen Rustenburcht. Courtine (Wageningen; z.j.) 20 blz.; ill. [W_0763(1)] (geschenk)
♦ Wageningen Rustenburcht. Linie (Wageningen; z.j.) 42 blz.; ill. [W_0763(2)] (geschenk)
♦ Wageningen Rustenburcht. Lunet, Schans en Rondeel (Wageningen; z.j.) 36 blz.; ill. [W_0763(3)]
(geschenk)
♦ Wageningen Rustenburcht. Ravelijn I en II (Wageningen; z.j.) 36 blz.; ill. [W_0763(4)] (geschenk)
♦ Wageningen Rustenburcht. Veste/Kanteel (Wageningen; z.j.) 28 blz.; ill. [W_0763(5)] (geschenk)
♦ Wageningen Uitbreidingsplan Noordwest. Deelplan 4C en 9B (Roelofs & Haase; z.p. z.j.) ill. [W 0764]
(geschenk)
♦ Appartementencomplex ‘Le Professeur’. (Van Grootheest; Bennekom 2006) 27 blz.; ill. [W_0765]
(geschenk)
♦ De Robijn (Van Swaay; Wageningen 2007) 23 blz.; ill [W_0766] (geschenk)
♦ Rouwenhofstraat Wageningen (z.p. z.j.) ill. [W_0767] (geschenk)
♦ Costerstaete Wageningen (z.p.; 2007) 37 blz.; ill. [W_0768] (geschenk)
♦ ‘Afscheidsnummer ing. G. Koster’. Landbouwdocumentatie 35 (13 januari 1979) 2: 21-75; ill.
[W_0769] (geschenk van Ank Koster)
♦ Voor Gerrit. Geschiedenis van een roemrijk geslacht. (Genealogisch Kollectief Wageningen;
Bennekom 1979) 48 blz.; ill. [W_0770] (geschenk van Ank Koster)
♦ Roorda van Eysinga, Nico RH.J. van, ‘De Veluwezoom. Ontwikkeling, bewoning, vegetatie
en hun onderlinge invloed vooral in het gebied van Renkum’. Bibliotheek van de Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging nr. 10 (G.W. Breughel; Amsterdam z.j. [ca. 1950]) 128 blz.; ill. lit.;
uitvouwbare kaart [RR_036] (geschenk van Ank Koster)
♦ Rietveld, Ad, Zwerftocht door Wageningen (Wageningen; 2004) 32 blz.; ill. [W_0605a] (geschenk van
Ank Koster)
Ton Steenbergen en Jan van den Burg
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VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
De afgelopen periode zijn enkele foto’s verkre
gen via het internet (Marktplaats) waar een leven
dige handel is in oude- en nieuwe Nederlandse
ansichtkaarten. De prijzen kunnen oplopen tot
€ 70,00. Een bod van de Historische Vereniging
Oud-Wageningen kwam uit op deze prijs. Het zijn
dan ook verzamelaars items.
Door de kleindochter van Rein van Rooijen zijn
weer enkele foto’s geschonken. Verder zijn er fo
to ’s gemaakt van de panden die op het moment
gesloopt worden en waarvan oude foto's in ons
archief worden bewaard.
Er kwamen verschillende aanvragen binnen van
verenigingen en van particulieren om
fotomateriaal. Door mevrouw Klaver werd om
beeldmateriaal gevraagd van het graf van de fa
milie De Constant Rebecque de Villars met de
restanten van het oude kerkje. Met mevrouw SpaRidderbos, van Vilente, werd het fotobestand
doorgenomen om op 5 mei 2011 een tentoonstel
ling te organiseren of een PowerPoint presentatie
over het oude Wageningen te geven in de feest
tent van Vilente.

Het personenbestand is verder ingevoerd tot
1001 records. Hierin zijn bekende families en per
sonen terug te vinden. Helaas ontbreekt het nogal
eens aan informatie over deze personen. Vaak is
de naam wel bekend en/of een jaartal, maar ver
der blijft men het antwoord schuldig. Het gaat om
foto ‘s uit de beginjaren van de fotografie, maar
ook veel rond 1900.
De foto is vaak van een dermate slechte kwali
teit dat bewerkingen noodzakelijk zijn als er een
print van gemaakt moet worden. Graag wil men
de bruinige kleur behouden of in sepia kleur.
Er zijn indexen gemaakt om deze op de website
te plaatsen om sneller te kunnen zoeken in de
bibliotheek. Ook kan er gezocht worden middels
trefwoorden. Voor het fotobestand is dat helaas
nog niet haalbaar. Hiervoor zal een passende op
lossing moeten worden gevonden.
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 aan
wezig. De boeken zijn uitleenbaar, foto’s en prenten niet. Het tijdschriften rek in de Jan J. de
Goedezaal is te raadplegen wanneer het museum en /o f 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.

RONDLEIDINGEN WAGENINGEN
Kort verslag over het jaar 2010
Organisatie
De werkgroep Rondleidingen bestaat uit vier per
sonen:
Joke Jansen - van Espelo: coördinator
Leo Eppink: Interne zaken
Rieke Bosch - van Egdom: penningmeester
Gon van Laar: Public Relations
Dit viertal was verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de organisatie en komt daartoe elke
maand bijeen.
Rondleidingen Wageningen bestond dit jaar 20
jaar! Ter gelegenheid daarvan heeft de Werkgroep
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een jubileumboekje uitgebracht dat een overzicht
geeft van de ontwikkeling van de rondleidingen
vanaf het eerste begin: historisch verantwoord,
maar met een lichte toets. De Historische Vereni
ging Oud-Wageningen heeft natuurlijk een exem
plaar ontvangen voor haar archief, maar voor
belangstellenden is het verkrijgbaar voor € 1 1 .Het gidsenbestand is dit jaar vermeerderd met
twee nieuwe gidsen, Popke Miedema en Ben
Rankenberg. Daarmee steeg het aantal gidsen
tot 26. Daarvan waren dit jaar drie gidsen door
uiteenlopende omstandigheden niet beschikbaar.

Rondleidingen
Het aantal deelnemers aan onze activiteiten steeg
met 20% in vergelijking met het vorige jaar. Daar
mee is de algemene trend voortgezet. Het piek
jaar 2007 is daarmee overtroffen.

Duidelijk is, dat de stadswandeling de grootste
aantrekkingskracht heeft en daarmee nog steeds
de kern van onze activiteiten is. Het staatje hier
onder geeft een overzicht van de verdeling van de
aandacht over het aanbod.

Overzicht van alle activiteiten
Activiteit

Totaal
2010

Totaal
2009

Totaal
2008

Totaal
2007

Stadswandeling
Uiterwaardenwandeling
Wandeling Wageningen In Monte
Wandeling Tuin & Architectuur
Speciale wandeling
Fietstocht Landschap & Landbouw
Speciale fietstochten
Beeldenfietstocht
Twee voordrachten voor groepen

1801
283
146
97
44
0
59
0
63

1538
128
137
157
25
85
0
-

1484
140
75
203
50
25
0
-

1863
186
148
110
20
90
0
-

Totaal

2493

2070

1977

2463

De laatste jaren beperkte de belangstelling voor
de de vrije wandelingen zich tot ca. 100 perso
nen. In 2009 steeg dat aantal tot 195 en in 2010
tot 268.

In totaal zijn de gidsen 224 keer in actie gekomen,
gemiddeld 11 deelnemers per wandeling.

Speciale activiteiten
Fietstocht Middeleeuwen van Wageningen
Als opmaat naar het feest van 750 Jaar Stad Wa
geningen heeft Rondleidingen Wageningen - na
de fietstocht Prehistorie in 2009 - dit jaar de Mid
deleeuwen van Wageningen in een speciale fiet
stocht belicht. Daarvoor daagden 26 deelnemers
op.
Het ligt in de bedoeling de komende jaren met
dit project door te gaan. In 2011 zal onze aan
dacht gaan naar naar de Nieuwe Tijd [17e en 18e
eeuw] en in 2012 naar de Nieuwste Tijd [19e en
20e eeuw].
Het ligt in ons voornemen in 2013 alle vier de
tochten nog eens achter elkaar te verzorgen.

Duitse studenten diende gegeven te worden in
de Nederlandse taal, want ze waren al twee we
ken bezig met een intensieve cursus Nederlands.
Volgens één van de gidsen hadden die studenten
nog niet veel van die cursus opgestoken.
Op verzoek werden in Hotel De Wereld twee voor
drachten gehouden: één voor oorlogsveteranen
ouder dan 90 jaar en één over de geschiedenis
van Wageningen.

Verzoekplaatjes draaien
Ook dit jaar waren er weer verzoeken voor rond
leidingen in verband met speciale wensen. Een
kennismakingsfietstocht voor 33 aankomende

Publicaties
Acquirit, het lijfblad van de gidsen, verscheen dit
jaar één keer.
Er werden 2500 informatiefolders met ons jaar
programma gedrukt en binnen en buiten Wage
ningen verspreid.
Er verschenen nieuwe, geactualiseerde brochu
res: Een stadswandeling in Wageningen, Wage
ningen, a guided tour of the inner city en bijge
werkte stadsplattegronden.
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NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT
Museumagenda
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t/m 22 april 2011
Zeegers Installateurs 1928-1997, een Wagenings familiebedrijf
De geschiedenis van een gerenommeerd bedrijf, vanaf de oprichting tot het moment waarop het uit
Wageningen verdween.
27 maart 2011 t/m 14 augustus 2011
Synagogen van de mediene. De synagogen in de Nederlandse
provincies gefotografeerd door de gelauwerde cineast en fotograaf
Willy Lindwer, gecombineerd met vier thema’s over het joodse leven
in Wageningen.
2 en 3 april 2011
Nationaal Museumweekend. Gratis rondleidingen
mei t/m augustus 2011
Bevrijdingsborden
9 september 2011 t/m 19 februari 2012
De hertog komt. Een beeld van het rondreizende hof van de her
togen van Gelre in de 14e en 15e eeuw, met daaraan gekoppeld de
geschiedenis van het kasteel Wageningen en Grunsfoort.
10 t/m 25 september 2011
Ter gelegenheid van Open Monumenten Dag. Een expositie in het kader van het nationale thema
‘Herbestemming’.
30 september 2011 t/m 8 januari 2012
Buurtvereniging Juliana 75 jaar. Het verhaal van een van de oudste buurtverenigingen in Nederland
die in 2011 haar jubileum viert.
Permanent
De Vrede van Wageningen 1945
Hoe de oorlogshandelingen in Wageningen uitgroeiden tot nationale geschiedenis.
Permanent
De historie van Wageningen
De geschiedenis van Wageningen, van de prehistorie tot nu.

KUNSTAGENDA
t/m 3 april 2011
Henny van Daalen uit Valburg: schilderijen en Ankie Martens uit Ressen: tassen.
9 april t/m 17 april
Culturele Ronde: Zie ook www.cultureleronde.nl.
23 april t/m 15 mei
Kunstenaars Kontakt Wageningen 25 jaar: Zie ook www.kunstenaarskontaktwageningen.nl.
20 mei tot en met 21 juni 2011
Yanny Huisman sieraden en objecten, Ingrid Claessen schilderijen.
24 juni tot en met 28 juli 2011
Maddy Wackers collages en sculpturen, Bert de Turck fotografie
31 juli tot en met 1 september 2011
Araun Gordijn schilderijen, Laurens van der Zee teksten/gedichten.
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Heike Kamerling Onnes (1853 - 1926) was een
Nederlands fysicus. Hij is afgestudeerd te Gronin
gen en werd in 1878 assistent te Delft en was van
1882 tot 1924 hoogleraar te Leiden.
Vooreerst stonden de techniek van het bereiken
van zeer lage temperaturen en het onderzoek van
gassen bij deze temperaturen in het middelpunt
van zijn belangstelling. Met dit doel voor ogen
had hij in 1904 een speciaal koude-laboratorium
opgericht dat nog geruime tijd als het koudste
plekje ter wereld gold. In 1908 slaagde Kamerlingh Onnes er als eerste in om helium vloeibaar
te maken. Het lukte hem om een temperatuur van
minder dan één graad boven het absolute mini
mum te bereiken (0,9 K; dat is - 272,15 °C). Op dat
moment was de opstelling in zijn lab de koudste
plaats op aarde. Daarna verrichtte hij experimen
ten over het gedrag van materie bij zeer lage tem
peraturen. Tot 1923 zou Leiden de enige plaats ter
wereld zijn waar de temperatuur van vloeibare he
lium kon worden bereikt, en er kwamen dan ook
vaak buitenlandse wetenschappers die daar hun
theorieën wilden testen om te zien of deze bij lage
temperaturen nog steeds golden.

In 1911 ontdekte Kamerlingh Onnes dat zuivere
metalen - zoals kwik, tin en lood - bij extreem lage
temperaturen supergeleidend worden. Lange tijd
werd aangenomen dat deze ontdekking bij toe
val gebeurde, mede omdat de aantekeningen
uit deze periode verloren werden gewaand. Bij
de herontdekking in begin 2011 van Kamerlingh
Onnes’ aantekeningen uit deze periode werd dui
delijk dat de ontdekking van supergeleiding geen
toeval, maar het directe resultaat van gepland on
derzoek was.
Zijn werk is voor de natuurkunde van zeer grote
betekenis; als experimentator wist hij groot opge
zet en gecoördineerd onderzoek te verrichten. In
1913 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde
voor “zijn onderzoek naar de eigenschappen van
materie bij lage temperaturen, hetgeen onder an
dere leidde tot de productie van vloeibaar helium” .

HET JAN KOPSHUIS
Het Jan Kopshuis wordt gesloopt. Aan de Generaal Foulkesweg zijn al enkele weken slopers
ongenadig bezig. Elke dag wordt het gapend gat groter. Weer een blijvend gat? We hebben er
immers al een paar. Het ‘gat van Kirpestein’ is één van de vele flagrante voorbeelden.
In 1981 werd de Universiteitsbibliotheek van de toenmalige Landbouwhogeschool in dit toen
splinternieuwe pand gevestigd. Het kreeg toen de naam Jan Kopshuis.
(Janus) Jan Kops (1765-1849) was doopsgezind
predikant, botanicus en hoogleraar landhuishoud
kunde en kruidkunde in Utrecht.
Het hart van deze rijk getalenteerde en veelzijdige
wetenschapper lag echter bij de botanie.
Als weerslag van zijn botanisch onderzoek ver
scheen in 1800 het eerste deel van de Flora Batava, een standaardwerk dat na zijn dood door
anderen werd voortgezet. In 1803 publiceerde

Jan Kops de eerste uitgave van het eerste Ne
derlandse landbouwtijdschrift, het Magazijn van
Vaderlandschen landbouw.
Het Jan Kopshuis was architectonisch een inte
ressant gebouw. Gemeenschappelijke ruimten,
ontworpen als binnenstraten en kantoortuinen
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten; transpa
rante puien met zicht op buitenhoven. De diverse
ruimten, als aparte units herkenbaar, worden her-
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haald volgens een strakke geometrische orde
ning, waarin de bouwstructuur zichtbaar is.
Als deze omschrijving uit een artikel van Maarten
van den Wijngaart ergens voor geldt in Wageningen, is het wel in het Jan Kopshuis van de archi
tect J. Schrieke. Het kan gerekend worden tot de
stroming van het Structuralisme, waarover Aldo
van Eyck zei: “ Het gebouw wordt een tros plek
ken, waar overal wel iets te beleven valt.”
Alhoewel Jan Kops nooit in Wageningen heeft ge
werkt, was zijn naam toch jarenlang aan de stad
verbonden. Met de sloop van het karakteristieke
gebouw zal zijn naam straks ook in de vergetel
heid geraken.

y
j

De sloop van het Jan Kopshuis. (Foto: Gerard Olinga)

ZOEKPLAATJE
Recent werden twee andere zoekplaatjes gepubliceerd. Het betrof twee foto’s van dan nog twee onbe
kende panden. Dat was succesvol. Beide panden werden met de hulp van lezers van ons blad bekend.
De medewerkers van het foto- en prentenkabinet kregen van ons lid Pieter ten Brinke onderstaande
prachtige foto.

Op de achterzijde van deze foto staat de volgende tekst: Kinderen Vollgraff logeren bij burgemeester
Hesselink van Suchtelen.
Hesselink van Suchtelen was vanaf 1 april 1893 tot 1 november 1923 burgemeester van Wageningen.
Vermoedelijk is de foto tegen het einde van zijn ambtsperiode genomen.
Wie van onze lezers herkent de kinderen en/of de groenteboer?
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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
www.wageningenl 940-1945.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.
www.oudwageningen.nl
lnfo@oudwageningen.nl
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VAN DE REDACTIE
Na ruim elf jaar deel te hebben uitgemaakt van de redactie, heeft Wouter Bomer de redactie van OudWageningen verlaten. Kort daarvoor was hij ook al met zijn werk gestopt. Samen met zijn gezin hoopte
Wouter onbezorgd van zijn vrije tijd te kunnen genieten, maar in het voorjaar sloeg het noodlot voor
Wouter toe. Een operatie was noodzakelijk omdat bij hem een ernstige ziekte werd geconstateerd. De
operatie is goed geslaagd. Nog herstellend daarvan werd hij getroffen door een herseninfarct. Ander
maal werd hij in het ziekenhuis opgenomen, waarna een negen weken durende revalidatieperiode in
Doorn volgde. Gelukkig is hij weer thuis, waar hij verder hoopt te herstellen.
Wij bedanken Wouter voor zijn jarenlange werkzaamheden voor Oud-Wageningen. Bovenal wensen wij
hem de kracht toe om verder te kunnen herstellen.
Blijken van belangstelling stelt hij op prijs. Wouter woont in Wageningen, Tarthorst 803, 6708 JK, tel.
0317420892.
De redactie

KOPIJ voor het novembernummer 2011 ontvangt de redactie graag voor 21 oktober 2011.
Liefst digitaal, maar ook handgeschreven kopij is van harte welkom.
Het (kopij)adres van de redactie vindt u op de achterzijde van deze uitgave.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het nut van (het archief van) het Nut
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen, kort
weg: ‘t Nut, is in 1784 in Edam opgericht, met als
doel beter onderwijs voor het volk. Goed onder
wijs voor iedereen leidde volgens de oprichters
namelijk tot “vorming, verbetering en beschaving
van den burger” . In 1807 werd een Wageningse
afdeling, een “departement” , opgericht.
Het Nut is in de ruim twee eeuwen van zijn be
staan bekend geworden door tal van initiatieven.

Door het departement Wageningen werden lezin
gen en concerten georganiseerd, en werden o.a.
een bank, kleuterschool en bibliotheek opgericht.
Tussen 1835 en 1945 speelde het Nut een belang
rijke rol in de Wageningse samenleving. Oudere
Wageningers herinneren zich nog het grote Nutsgebouw dat tussen 1907 en 1966 in de Stations
straat stond en waarin o.a. de Nutsspaarbank
was gehuisvest (zie afbeelding).

Afb: gemeentearchief Wageningen

Na de oorlog raakte de traditionele rol van het
Nut langzaam overbodig doordat de overheid de
meeste taken had overgenomen. In 1979 werd het
departement Wageningen opgeheven. In 1984 is
het archief van het departement aan de gemeente
geschonken en sindsdien bevindt het zich bij het
Gemeentearchief Wageningen, waar het in 1988

werd geïnventariseerd. Later kwamen nog aanvul
lingen binnen, zodat het archief in totaal zo’n 19
meter beslaat. In die meters is van alles te vinden
over het Wageningen van de negentiende en tw in
tigste eeuw. De gemeentearchivaris, de heer P.M.
Kernkamp, zal daar deze avond over vertellen.
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BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 26 september 2011, aanvang 20.00 uur,
zal de heer P.M. Kernkamp een lezing houden, met als onderwerp:

de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
departement Wageningen.

,

TOEKOMSTIGE LEZING
Op maandag 21 november 2011 zal de heer Patrick Jansen een lezing houden over het verleden van
landgoederen op de Wageningse Berg, getiteld ‘In de voetsporen van Willem III’

BESTUURSMEDEDELINGEN
Overlijden van
dr. Reinier A.R. Elders
Op 28 augustus overleed ons trouw en actief lid,
dr. Reinier A.R. Elders. De historie van onze stad
was hem lief. In 2004 verscheen van zijn hand een
boek over de geschiedenis van de wijk de Hamelakkers (Sahara), waar hij zelf jarenlang woonde.
Zijn boek ‘Bouwen en bommen op de Wagen
ingse Berg’ werd opgenomen in de Historische
Reeks van onze vereniging. Reinier Elders werd
81 jaar. Hij werd op 2 september begraven in Put
ten. Het bestuur wenst zijn familie veel sterkte toe
bij dit verlies.

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de ledenvergadering van 18 april jl. namen
wij afscheid van onze voorzitter Gerard de Nijs,
onze penningmeester Peter van de Peppel en lid
archeologie Huig Pieter Lagerwerf. Wij mochten
Piet Woldendorp als nieuwe voorzitter verwelko
men en Jan Figge voor de functie van penning
meester.

Westberg
Door Huig Pieter Lagerwerf, tot mei bestuurslid
van onze vereniging, is het idee aangebracht voor
het realiseren van een tiende-eeuws boerderijtje
op de plek waar in die eeuw het dorp Wageningen-op-de-Berg lag. Hiervoor zijn gemeente en
WUR benaderd en kwam de fase van financiering
in zicht. Na informatie bij het bestuur van het mu
seum De Casteelse Poort voor eventuele deelna
me aan het project en oriëntatie naar sponsoren
en het te volgen ontwikkelingstraject is het ons
gebleken dat realisering van het plan voor ons
als vereniging en museum financieel niet haal
baar is. Wij hebben onze plannen bij de gemeente
en WUR neergelegd en ook doorgespeeld naar
de Stichting Wageningen 750. Laatstgenoemde
stichting is eventueel geïnteresseerd om het idee
op te pakken. Huig Pieter Lagerwerf heeft zich
bereid verklaard zijn kennis omtrent dit project
desgevraagd op persoonlijke titel beschikbaar te
willen stellen.

Webcommissie
Redactiereglement
Het redactiereglement is in de AB-vergadering
van 27 juni jl. besproken. Het bestuur gaat ak
koord met de inhoud. (zie verderop in Bestuurs
mededelingen)
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De leden van de webcommissie hebben de af
gelopen twee jaar hard gewerkt aan het opzetten
van een nieuwe en moderne website voor onze
Vereniging. Nu willen zij beiden echter een punt
zetten achter de werkzaamheden voor onze site.
Dat betekent dat wij twee nieuwe leden zoeken
voor de webcommissie, waaronder een webmas
ter / redacteur.

Stichting Publicaties
Wageningen 750
Bijna alle beoogde auteurs van het boek 750 jaar
Stad Wageningen hebben hun medewerking toe
gezegd. Er is een uitgever gevonden en er is een
budget gereserveerd. Tevens zijn alle hoofdstuk
ken bekend. Binnenkort beginnen de auteurs te
schrijven.

Week van de geschiedenis
De Week van de Geschiedenis is met ingang van
dit jaar omgedoopt tot Maand van de Geschiede
nis en vindt plaats gedurende de gehele maand

oktober. Het thema luidt “ Ik en jij” . De opening
van de Maand vindt in de eerste week van oktober
plaats in de bibliotheek. Helaas is de datum van
de openingsavond op dit moment nog niet be
kend. Jean Gardeniers zal daar uitleg geven over
de inhoud en de activiteiten van dit evenement.
Daarna volgt een historische quiz onder leiding
van Kees Gast m.m.v. Ottolien Haze. In het mu
seum De Casteelse Poort zijn in het kader van het
thema diverse activiteiten gepland. De informatie
daarover kunt u tijdens de openingsavond in de
bibliotheek vernemen.

Redactiereglement
De redactie heeft het bestuur geadviseerd om te komen tot een redactiereglement.
Een samenvatting van de belangrijkste bepalingen luidt als volgt:
De zittingsduur van elk redactielid is drie jaar en deze kan met maximaal drie jaar worden verlengd.
De zittingsperiode van elk redactielid wordt middels een rooster van aftreden vastgelegd, waarbij maxi
maal twee leden gelijktijdig kunnen aftreden.
Alle publicaties in het contactblad van Oud-Wageningen dienen raakvlakken te hebben met de geschie
denis van Wageningen en/of met haar (ex- en/of overleden) bewoners.
Alhoewel elke auteur verantwoordelijk is voor zijn/haar publicatie, kan een publicatie worden geweigerd.
Weigering kan in de volgende gevallen plaatsvinden:
- Indien er al iets eerder en soortgelijk over het beschreven onderwerp in het contactblad is gepubli
ceerd.
- Wanneer het artikel slecht leesbaar en/of te lang is.
- Indien door het artikel alsnog personen kunnen worden gecompromitteerd.
- Indien de inhoud of delen daarvan aantoonbaar onjuist zijn of vermoed wordt dat het artikel onjuist
heden bevat.
- Wanneer brononderzoek of bronvermelding ontbreken.
In al deze gevallen bespreekt de eindredacteur de bevindingen van de redactie met de betreffende
auteur.
Indien dit voor de auteur niet leidt tot een voor hem/haar aanvaardbare oplossing, kan de auteur in
beroep gaan bij het bestuur.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Dhr. H.J. Heinen
Dhr. W.J. Middelhoven
Mw. T. van Roekel-Jansen
Dhr. P.C.M. Scheerder

Overleden:
Mw. H.S. Dittrich-Blok
Dhr. R.A.R. Elders
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DE SCHERPE PEN VAN LOUIS RAEMAEKERS
Van berustende Wageningse tekenleraar tot beroemde oorlogscartoonist
Gert van Maanen

De Amerikaanse media noemden hem ‘de meest beroemde cartoonist ter wereld’ en oud-president Theodore Roosevelt bejubelde hem als ‘één van de dapperste mannen’. De betekenis van
karikaturist en politiek tekenaar Louis Raemaekers (1869-1956) tijdens de Eerste Wereldoorlog
was zeer groot. En dat voor een man die bijna twintig jaar lang tekenleraar was in het slaperige
Wageningen. Verspreid in dit numme is een aantal karikaturen van Raemaekers opgenomen uit
“Het schetsboekje van Pietje” (bron: archief WUR).
Dit vroege tekenwerk van Raemaekers is welis
waar in zwart houtskool uitgevoerd, maar toch
opmerkelijk luchtig als je het vergelijkt met zijn
latere politieke spotprenten en propagandisti
sche tekeningen, waar de felheid en dreiging vaak
vanaf spat. Het waren deze tekeningen die hem
in de Eerste Wereldoorlog wereldfaam bezorgden.
Na 1918 was zijn rol als politiek tekenaar vrijwel
uitgespeeld en was de erkenning voor zijn werk in
Nederland zeer gering. De tentoonstelling van zijn
werk die zijn geboortestad Roermond in 1949 ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag hield,
bracht hem eindelijk de erkenning in zijn vader
land waarnaar hij zo verlangde.

Afb. 1: Louis Raemaekers (bron: archief WUR)

Late erkenning
In Nederland kennen nog maar weinig mensen de
naam van Louis Raemaekers, die man die rond
de Eerste Wereldoorlog grote bekendheid kreeg
als politiek tekenaar en karikaturist. Zijn Wage
ningse jaren zouden waarschijnlijk al helemaal
niet zijn opgemerkt, als hij niet aan het begin van
de vorige eeuw 22 karikaturen had gemaakt van
toenmalige leraren en medewerkers van de Rijks
landbouwschool. Deze karikaturen - onder meer
van de grondleggers als Luitje Broekema, Adolf
Mayer en Jan Ritzema Bos, maar ook van de
bedrijfsboer Pieter “ Boer” Koning Pzn., zijn nog
steeds onderdeel van de historische collectie van
de universiteit.
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Afb. 2: Een karikatuur van Pieter “Boer" Koning Pzn.

Als tekenleraar naar Wageningen
Al op jonge leeftijd valt het tekentalent van Rae
maekers op. Hij maakt veel portretten, landschap
pen en stadstaferelen en denkt erover te kiezen
voor het vrije kunstenaarschap. Op aandringen
van zijn vader verkiest hij echter het beroep van
tekenleraar. Hiervoor volgt hij een opleiding in
Amsterdam en Tilburg.
Zo’n twintig jaar, ongeveer een kwart van zijn

J. van Dam, leraar in wis-, werktuig- en natuurkunde

Prof. dr. A. van Bijlert, hoogleraar in de tropische landbouw
kunde

leven, brengt Louis Raemaekers door in Wageningen. Zijn komst in 1895 naar de landbouwstad-in-wording heeft waarschijnlijk vooral prag
matische redenen. Een loopbaan als tekenleraar
biedt immers meer garantie op maatschappelijke
en financiële zekerheid dan het vrije teken- en
schildervak. Juist aan dit laatste leven had Rae
maekers toen net met veel voldoening kunnen
proeven als leerling in het Brusselse atelier van
de Franse portret- en landschapschilder Ernest
Blanc-Garin. Sinds 1894 geniet hij met volle teu
gen van het flamboyante leven in Brussel. Begin
maart 1895 keert hij echter abrupt naar Nederland
terug wegens ziekte van zijn vader. Die sterft de
dag na zijn thuiskomst en het lijkt waarschijnlijk
dat hij zich vervolgens min of meer noodgedwon
gen ontfermt over zijn directe familie.
Na enige omzwervingen vestigt hij zich in 1895
in Wageningen, waar hij directeur en tekenle
raar wordt aan de Avondteekenschool voor Am
bachtslieden. Een functie waarnaar overigens Piet
Mondriaan eerder tevergeefs solliciteerde.
In zijn memoires geeft Raemaekers aan dat hij
er aanvankelijk weinig voor voelde naar Wage
ningen te gaan en zich pas liet overhalen toen hij
‘het mooi gelegen kleine stadje’ had bezocht. ‘Ik
nam het aan omdat de streek zeer schilderachtig
was’. Op de avondschool onderwijst hij ‘natuurtekenen, vaktekenen en projectietekenen’. Een jaar
later wordt Raemaekers ook tekenleraar aan de
Rijkslandbouwschool voor ‘eene jaarwedde van
ƒ 1200’. Zijn beste vriend in Wageningen wordt
Paul Stricker, administrateur van de Rijksland
bouwschool, waarmee hij ook later nog een inten
sieve correspondentie zal voeren. Van deze mar
kante figuur in Wageningen, plaatselijk bekend
als ‘Oom Paul’, maakt Raemaekers een groot
aantal tekeningen. Stricker behoort ook tot de 22
docenten en andere medewerkers van de Rijks
landbouwschool die rond 1900 door Raemaekers
worden geportretteerd in het ‘Schetsboek van
Pietje’. Deze houtskoolschetsen zijn echte kari
katuren: de afgebeelde figuren hebben een groot,
fijn getekend hoofd op een veel kleiner, grof ge
schetst lichaam. De kleding of attributen die ze bij
zich hebben verwijzen naar hun beroep. Zo beeldt
hij Luitje Broekema - docent plantenteelt, veeteelt
en zuivelkunde - af met een twee koeien als kin
derspeelgoed.
Louis woont de volgende jaren op verschillende
adressen, meestal inwonend bij een gezin. De
Avondschool voor Ambachtslieden waaraan hij
verbonden is, zit in het dan net gebouwde Nuts-
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gebouw aan de Stationsstraat (zie afb. op blz. 75).
Dit Nutsgebouw, vanaf 1934 in gebruik als Land
bouwmuseum, is in 1966 gesloopt.
De Rijkslandbouwschool, waarvoor Raemaekers
vanaf 1896 tekenlessen verzorgt, is gevestigd in
het Bassecour. De bekende tuinarchitect Leonard
Springer is een van zijn mede-docenten. Rae
maekers trekt in die tijd tevens op met de Haagse
School-schiider Théophile de Bock, die van 1895
tot 1902 in Renkum woonde. De Bock is ook ge
tuige van het ongeluk dat Raemaekers treft tijdens
een ritje met de stoomtram van Arnhem naar Wageningen. Bij het uitstappen komt hij ongelukkig
ten val en wordt hij meegesleurd. Het bezorgt hem
breuken in zijn enkel, elleboog en enkele vingers,
waarvoor hij zes weken wordt opgenomen in het
Sint Elisabeths Gasthuis in Arnhem. Hij verliest
hierdoor een halve pink, wat hem later gelukkig
niet belemmert bij het tekenen.
In 1900 leert Raemaekers zijn latere vrouw ken
nen, Johanna Petronella van Mansvelt uit Haar
lem. Louis en Jo(hanna) trouwen in juli 1902. Ze
gaan wonen in een groot huis aan het Bowlespark,
waar hun drie kinderen worden geboren: Frédérique Louise, Margaretha Mathilde en Robert Louis.
De zorgen voor zijn gezin zijn voor hem een be
langrijke reden om lang aan zijn betrekking bij de
landbouwschool vast te houden. ‘Niet dat ik zoo
sterk aan de betrekking hecht, die zou ik zonder
leed vaarwel zeggen. Als ik kip nog (sic) kraai be
zat was 't iets anders en trok ik gaarne op goed
geluk de wereld in’, zo schrijft hij aan één van de
auteurs waarvoor hij illustraties verzorgt. Buiten
zijn werkzaamheden voor de school schnabbelt
Raemaekers ook flink bij als boekillustrator.

Politieke portretten
Toch is het juist aan zijn kinderen te danken dat er
meer vrijheid, spanning en opwinding in zijn leven
komt. De eenvoudige plaatjesboeken met versjes
die hij in zijn vrije tijd voor hen tekent, bewerk
stelligen zijn doorbraak als cartoonist. Ze vallen
in de smaak bij een uitgever, die ze in vier delen
uitbrengt onder de titel: ‘Guitenstreken van Pim,
Piet en Puckie’. Kunstcriticus en mede-hoofdredacteur Jan Kalff van het Algemeen Handels
blad vraagt hem vervolgens als cartoonist voor
zijn krant te gaan werken. Raemaekers is al bijna
37 jaar als dit keerpunt in zijn artistieke loopbaan
plaatsvindt. In minder dan vijf jaar zal hij defini
tief doorbreken als politiek tekenaar en karikatu
rist. Het werk als cartoonist valt steeds slechter
te combineren met zijn Wageningse baantjes.
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LA SERB1A. AUTUNNO I0IS.

Afb. 3: Met dergelijke cartoons haalde Louis
Raemaekers zich de woede op de hals van de Duitsers.

Om gezondheidsredenen vraagt hij begin 1910
ontslag als directeur van de Avondschool en beeindigt hij twee jaar later ook zijn tekenlessen op
de andere scholen. Raemaekers en zijn gezin ver
huizen op 25 juli 1912 naar Haarlem. Zijn taken
in Wageningen worden overgenomen door een
andere lokale bekendheid, beeldhouwer August
Falise, de maker van het boegbeeld van de Landbouwstad: de Zaaier.
Raemaekers krijgt vanaf dat moment steeds meer
aandacht voor de boodschappen die hij via zijn
politieke spotprenten uitdraagt. Zijn prenten die
sinds 1909 meerdere keren per week in De Te
legraaf verschijnen, zijn aanvankelijk nog niet zo
scherp.
Zowel Raemaekers als het dagblad waren in die
jaren politiek neutraal, waardoor zijn oeuvre veelzijdiger is dan dat van zijn tegenhanger, de bevlo
gen socialist karikaturist Albert Hahn.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bete
kende ook een ommekeer voor Raemaekers. Rae
maekers maakte vanaf dat moment naam als een
fel en productief tekenaar van spotprenten, pam
fletten en affiches, die een groot publiek bereikten.

Hij is diep geschokt door de inval van de Duit
sers in het neutrale België en kiest onverholen
partij tegen Duitsland en voor de geallieerden.
Een standpunt dat in het neutrale Nederland - en
ook in Raemaekers directe kennissenkring - niet
op veel waardering kon rekenen. Het maakt hem
al snel zeer geliefd bij de geallieerden en al even
zeer gehaat in Duitsland.
Volgens historica Ariane de Ranitz, die in 1989 aan
de Universiteit van Amsterdam promoveerde op
een proefschrift over Louis Raemaekers, was zijn
diepgewortelde haat tegen Duitsland ‘niet gericht
tegen individuen, maar tegen het militaristisch
systeem.’ Zijn anti-Duitse houding zou verder ook
moeten worden gezocht in zijn sterke pro-Belgische en pro-Franse sympathieën. ‘Vooral België
bezette een warme plaats in zijn hart’, aldus De
Ranitz. Het is volgens haar Raemaekers die de
eerste en belangrijkste stappen zet in de richting
van de opmerkelijke anti-Duitse positie die De Te
legraaf in de Eerste Wereldoorlog aanneemt. Zijn
tekeningen - die de gruwelen van de oorlog, de
bruutheid van de Duitse keizer en vooral het leed
van het Belgische volk in beeld brachten - maken
veel emoties los bij de lezers.

Internationale bekendheid
In politieke kringen worden de tekeningen ge
vreesd omdat ze de strikte neutraliteit van Ne
derland in gevaar brengen. De Duitse gezant eist
maatregelen tegen deze publicaties, maar de Ne
derlandse regering volstaat met terechtwijzingen.
In het najaar van 1915 krijgt Raemaekers te horen
dat de Duitsers een prijs van twaalfduizend mark
op zijn hoofd hebben gezet. Hij maakt hierover
een spotprent en zorgt dat het nieuwtje zich snel
verspreidt.
De tekeningen van Raemaekers worden al spoe
dig ook in Frankrijk en Engeland gepubliceerd en
in 1916 verhuist hij naar Engeland om van daar
uit de geallieerde pers beter te kunnen bedienen.
Ondersteund door het Britse War Propaganda
Bureau worden zijn albums, briefkaarten, affiches
en lantaarnplaatjes in tientallen landen verspreid.
Soldaten die naar het front gaan krijgen kleine
prentenalbums mee. Raemaekers wordt een in
ternationale bekendheid. Het hoogtepunt van zijn
roem is ongetwijfeld zijn bezoek aan de Verenigde
Staten in 1917. Hij gaat op audiëntie bij presi
dent Woodrow Wilson, zijn tekeningen verschij
nen dagelijks in een paar honderd kranten, en de
Amerikaanse pers noemt hem ‘the world’s most
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Afb. 4: Een foto van Raemaekers in een krantenartikel,
waaruit blijkt dat de Duitsers een prijs van twaalfduizend
mark op diens hoofd hebben gezet, (bron: archief WUR)

famous cartoonist’. De oud-president Theodore
Roosevelt roemt de moed van de Nederlander en
noemt zijn tekeningen de ‘krachtigste bijdragen
van neutralen aan het doel van beschaving in de
wereldoorlog’.
‘Een van de grootste verdiensten van de tekenaar
was het feit dat hij in Amerika wees op gebeurte
nissen uit een oorlog, die voor de meesten ver en
onwerkelijk leek’, schrijft De Ranitz in haar proef
schrift. De uiteindelijke deelname van de VS aan
de oorlog wordt mede op zijn conto geschreven.
Of zoals de Amerikaanse minister van Oorlog,
Newton D. Baker, het in 1918 verwoordde: „Deze
oorlog is niet alleen met het zwaard gewonnen,
maar ook met de pen.”
Bij het overlijden van Raemaekers in 1956 beves
tigt de New York Times dat Raemaekers de enige
privé-persoon was met grote invloed op het ver
loop van de Eerste Wereldoorlog. ‘Er waren onge
veer een dozijn keizers, koningen, staatsmannen
en legerleiders die overduidelijk beleid maakten
en leiding gaven bij gebeurtenissen. Buiten die
kring van groten was Louis Raemaekers de enige
die zonder medewerking, titel of departement, het
lot van volkeren veranderde.’
Het potlood dat in Wageningen nog vooral dienst
deed als hulpmiddel voor ambachtslieden, groei
de uit tot een geducht wapen in een mondiale
veldslag.
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Geraadpleegde bronnen:
• ‘Met een pen en potlood als wapen.’ Louis Raemaekers (1869-1956), schets van een politiek
tekenaar’, Ariane de Ranitz, Proefschrift UvA,
1989
• Twaalfduizend mark op het hoofd van de teke
naar’, artikel Dagblad de Limburger, 2006
• ‘Inventaris van archieven van het Departement
Wageningen van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen 1807-1960,1967-1979, R. Reckewell
/ Gemeentearchief Wageningen, 2009
Dit artikel verscheen eerder onder de titel 'Car
toons als wapens’ in beknoptere vorm als om
slagverhaal in Resource, weekblad voor Wagen
ingen UR (Resource #13, 23 november 2006)

Afb. 5: Een politieke spotprent:
Beter een levende Duitscher dan een doode Hollander?
uit De Telegraaf van 4 ju li 1916.

‘Zie JIJ, jij bent e en p ra c tisc h e H ollander, die de S achen nimt so
als se sein, maar daar unter d a s kruis ligt een dum m e idealist.'

Chronologie Louis Raemaekers
1869
1890
1895
1896
1902
1905
1906
1909
1910
1912
1916
1920
1922
1939
1945
1949
1953
1956

Geboren te Roermond op 6 april
Opleiding tot tekenleraar aan de Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers in Amsterdam
Directeur en tekenleraar aan de Avondteekenschool voor Ambachtslieden in Wageningen
Aanstelling tot tekenleraar aan de Rijkslandbouwschool
Huwelijk met Jo van Mansvelt en huisvesting aan het Bowles Park
Illustrator van het kinderboek ‘Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie'
Politiek tekenaar voor het Algemeen Handelsblad
Stapt over naar de Telegraaf
Neemt ontslag als directeur van de Avondschool
Beëindigt ook zijn andere tekenlessen in Wageningen en verhuist naar Haarlem
Vestigt zich in Londen en krijgt Franse onderscheiding Chevalier de la Légion d’Honneur
Belandt na enig omzwerven in Brussel als cartoonist voor Le Soir
Eredoctoraat van de Universiteit van Glasgow
Vertrekt via London naar de Verenigde Staten, naar Mamaroneck,
New York
Keert terug naar Brussel
Overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum
van zijn geboorteplaats Roermond
Keert terug naar Nederland
Overleden op 27 juli te Scheveningen

In 2012 zal in het museum De Casteelse Poort een tentoonstelling
gewijd worden aan het werk van Louis Raemaekers.
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WAGENINGEN DOOR DE BRIL
VAN EEN HISTORISCH GEOGRAAF
Toon Jansen in gesprek met Professor Jelle Vervloet

In zijn derde bijdrage interviewt Toon Jansen de historisch geograaf, Professor drs. J.A.J. Ver
vloet. Een man die niet alleen een scherp observerend oog heeft voor het verleden, maar ook een
duidelijke visie op de ‘geschiedenis van morgen’.

Historisch geograaf
Op 22 maart ontvangen Vervloet en zijn vrouw mij
gastvrij in hun met kunst gevulde woning. Veel
hiervan blijkt afkomstig van haar ouders die bei
den beeldend kunstenaar waren. Vervloet heeft
alle tijd voor het gesprek: op 8 maart is hij met
emeritaat gegaan (“ maar ik blijf nog 5 jaar gast
hoogleraar”). Aangezien er toch wat vragen over
bleven, hebben wij op 5 juli (na zijn afscheidssym
posium en onze vakanties) een vervolggesprek
gehad, dat deels de vorm van een (boeiend) hoor
college kreeg.

een unieke combinatie dus). Vanaf 1968 was hij
halve weken student-assistent, eerst bij de VU
en vervolgens bij de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amers
foort. Na enkele maanden militaire dienst werd
hij afgekeurd en was hij een zomer lang betrok
ken bij opgravingen van de ROB. Door de toen
heersende ‘bestedingsbeperking’ kon hij niet bij
de ROB blijven en koos hij voor een baan bij het
gemeentearchief van Amsterdam. Inmiddels was
hij benaderd om zitting te nemen in de Bolwerkgroep die zich toelegde op het in kaart brengen
van cultuurhistorisch belangrijke gebieden in Ne
derland. Per 1 februari 1973 werd hij als historisch
geograaf door het toenmalige CRM gedetacheerd
bij de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) in
Wageningen, waar hij kwam te werken onder su
pervisie van de historisch geografe mevrouw dr.
A.W. Edelman-Vlam. Stiboka was sinds 1967 ge
vestigd in het voormalige Staringgebouw aan de
Marijkeweg, een gebouw “dat niet warm te stoken
was” . Dit was een van de redenen waarom het
in 2002 werd afgebroken. De sloop van dit ge
bouw had, mede vanwege de aanwezigheid van
een atoomschuilkelder, vele voeten in aarde en
Vervloet vraagt zich af of resten van die kelder
niet onder het huidige parkeerterrein van Menzis
zijn blijven zitten.

Buitengewoon Hoogleraar
historische geografie
Afb.: Professor Jelle Vervloet
Bron: Communications Services WUR

Vervloet bracht vrijwel zijn gehele jeugd door in
Warmond, waar zijn vader politieman was. Hij
studeerde van 1964 tot 1972 sociale geografie
aan de Vrije Universiteit, de laatste vier jaar met
als specialisatie historische geografie bij profes
sor Heslinga. Als bijvakken koos hij fysische geo
grafie en prehistorie (“omdat niemand dat deed” :

Van de inventarisatie van waardevolle landschap
pen voor de ‘cultuurwaardenkaart’ van de Bolwerkgroep verschoof het accent geleidelijk naar
inventarisaties ten behoeve van de ruilverkavelin
gen die al sinds de jaren ’50 het Nederlandse plat
teland op de schop namen. In dat kader is het niet
ondenkbaar dat de ‘gele vlekken’ op de cultuur
waardenkaart die belangwekkende kavelpatronen
aangaven, bij de toenmalige Cultuurtechnische
Dienst vooral bekeken werden door de bril van de
herverkavelaar.
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In 1989 werden Stiboka, de landschapsarchi
tecten van de Dorschkamp en het ICW samen
gevoegd tot wat het Staringcentrum ging heten,
evenals Stiboka gevestigd in het Staringgebouw.
In 1998 verhuisde het naar een nieuwe locatie
op de Universiteitscampus aan de Droevendaalsesteeg. Na een fusie per 1 januari 2000 met het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) ont
stond hieruit een nieuwe instelling, Alterra gehe
ten: “de A is de eerste letter in het alfabet (handig
in de digitale wereld), ‘Al’ staat voor ‘all’ en ‘terra’
voor de aarde” . Kortom, Alterra bestrijkt de land
schappen van de gehele aarde!
Vervloet functioneerde een tijd lang als hoofd van
de afdeling Landschap, maar hij zag zich steeds
minder als ‘manager’ en werd ‘senior researcher’
bij deze afdeling. In 1988 was hij benoemd tot
bijzonder, later buitengewoon hoogleraar in de
historische geografie. Daarmee kreeg hij de mo
gelijkheid om de daarop volgende 23 jaar zijn ken
nis op het terrein van de landschapsgeschiedenis
over te dragen op de studenten van ‘Wageningen
University’.

Zoeken naar verklaringen
Na aanvankelijk enige tijd op en neer gereisd te
hebben vanuit zijn woonplaats Amsterdam, kwa
men Vervloet en zijn vrouw in 1974 naar Wagen
ingen (later verhuisden zij naar Bennekom). Van
daar fietste hij ook in de wat wijdere omgeving:
“fietsend zie je zoveel meer in het landschap” .
Maar het bleef niet bij kijken. “Je zoekt ook een
verklaring; waarom heeft die weg zo’n onver
wachte kronkel; waarom ligt dat weiland zo laag;
hoe komt dat rijtje bomen daar, etc. etc.”
Je begint met het bestuderen van topografische
kaarten; van 1850 tot heden. Hoe hangen de land
schappelijke patronen met elkaar samen? Kunnen
er bepaalde typen worden onderscheiden? Hangt
een en ander samen met het grondgebruik en de
bewoning? Welke verschijnselen behoren tot de
oudere en welke zijn daar de laatste anderhalve
eeuw aan toegevoegd?
De Historische Atlas van Gelderland met facsimi
le kaarten van omstreeks 1900 (zie bijvoorbeeld
kaart 489, Wageningen!) is heel geschikt voor een
dergelijke analyse. Maar een prachtige bron is ook
de kadasterkaart van 1832. Deze maakt het niet
alleen mogelijk te weten te komen welke stukken
land bij wie in eigendom waren, maar verschaft
ook inzicht in het grondgebruik en de kwaliteit van
de bodem en de waarde van de opstallen op dat
moment.
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Je kijkt natuurlijk ook uit naar boeken en artikelen
die eerder over dit onderwerp en over Wagenin
gen en omgeving zijn gepubliceerd. Dat maakt het
vaak mogelijk om nog verder in de tijd terug te
gaan. Vervloet was in zijn studententijd al begon
nen met het verzamelen van boeken en een van
de eerste die hij bij een Amsterdams antiquari
aat kocht, was het bekende Een Veluws dorp uit
1958. Daarin onderwierpen mevrouw EdelmanVlam en haar echtgenoot, Prof. Dr. C.H. Edelman,
de nederzettingsstructuur van Bennekom aan een
diepgaande analyse. “ Ik wist onmiddellijk dat dit
ook elders in ons land de manier moest zijn om
de opbouw en de ontstaanswijze van een ne
derzetting en het bijbehorende grondgebied te
doorgronden” . Erg aangesproken voelde Vervloet
zich ook door de nadruk die beide onderzoekers
legden op het gebruik van nederzettings- en veld
namen. Uit namen kan niet alleen globaal de ou
derdom van landschappelijke structuren en ele
menten worden afgeleid, maar ook het natuurlijke
landschap dat ontginners aantroffen. Ook allerlei
oude vormen van grondgebruik kunnen hieruit
soms worden afgeleid. Verder treedt volgens Ver
vloet in dit boek eens te meer de bruikbaarheid
van archivalia en, niet te vergeten, van archeologi
sche vondsten als kenbron voor het ontraadselen
van de landschapsgeschiedenis naar voren. De
schriftelijke bronnen zijn daarnaast nog van be
lang voor het ontdekken van de motieven van de
mensen die door de tijd heen voor de opbouw van
het landschap verantwoordelijk waren” .

De middeleeuwse occupatie van
Wageningen
Een belangrijke stimulans om “ meer in de diep
te te gaan” was het verzoek van de Historische
Vereniging “Oud-Wageningen” om in 1985 in de
bundel Brinken en Buurten in Wageningen samen
met mevrouw A.D.M. Veldhorst een publicatie te
verzorgen over de “ Middeleeuwse occupatie van
Wageningen, op basis van percelering en wegenpatroon” .
Bij al zijn gespeur werd Vervloet getroffen door de
regelmatige wegenpatronen die hij rond Wagen
ingen vond. Allereerst het patroon van op gelijke
afstanden en vrijwel evenwijdig lopende stegen in
het Binnenveld. Een dergelijk patroon was hem
bekend uit de polder Mastenbroek, waar de ge
mene koeweide in 1363 werd opgedeeld op aan
dringen van de bisschop van Utrecht. Het grote
voordeel voor de landsheer (hier dus de bisschop)
bij zulke opdelingen was dat hij hierdoor een deel

van de grond in eigendom kreeg, en dus kon ver
kopen of verpachten. Landsheren die o.a. regel
matig oorlog voerden, zaten immers constant in
geldnood. “ Eigenlijk opereerden ze als projectont
wikkelaars avant-la-lettre".
Vervloet denkt dat zo’n opdeling op instigatie van
de graaf van Gelre ook in het geval van het Bin
nenveld (ofwel het Wageningse Broek) gespeeld
heeft. Op de Eng (waar een viertal wegen parallel
het bos insteekt) en in de Nude (Haarsteeg, Lawickse Allee, Wageningse Afweg) vond dit mis
schien al kort na 1000 plaats. In het Binnenveld,
waar ook de afwatering speelde, wellicht pas na
1200. Met name archeologisch onderzoek zou
een verdere detaillering mogelijk kunnen maken,
want schriftelijke bronnen ontbreken veelal.
In het Binnenveld was naast een betere ontslui
ting (vanuit de diverse brinken) vooral ook de ont
watering van belang: “ Een grotere draagkracht
van de grond betekende meer beesten en dus (via
pacht en belasting) meer geld voor de grondbezit
ter” . Maar, naarmate die ontwatering verbeterde,
kwam er meer water op de stad af. Vandaar dat er
tussen de Nude-oeverwal en de Wageningse Berg
een dijk werd aangelegd waarop de Hoogstraat
kwam te liggen die de ‘oude’ stad ten zuiden van
de Hoogstraat scheidde van de Nieuwstad. Als
je op de kaart kijkt, blijkt die Hoogstraat precies
te “ passen” binnen het stegenpatroon tussen de
Rijnsteeg en de D ijkgraaf!
Kortom, “Al die regelmatigheden overziende lijkt
hier een meesterhand aan het werk geweest” , ie
mand die van bovenaf initieerde en coördineerde.
” Er is nog veel onderzoek nodig om dit precies te
begrijpen!”

Visies op jubileumboek
Ondanks zijn interesse voor het Wageningse landschap is Vervloet geen lid van Oud- Wageningen,
wel van Oud-Bennekom. “ Ik hield daar eens een
lezing en toen werd mij het lidmaatschap (voor
1 jaar) aangeboden. Ik ben daar nog steeds lid
van” . Met de viering van het 750-jarig bestaan
heeft hij geen directe bemoeienis, maar hij is
wel gevraagd om, zoals te verwachten viel, een
hoofdstuk te schrijven van het boek dat bij die ge
legenheid wordt uitgegeven. De bedoeling is dat
hij daarin vooral de ‘vroege’ tijd beschrijft, maar
hij heeft de vrijheid bedongen om af en toe uit
stapjes naar wat recentere tijden te maken. In het
algemeen is Vervloet van mening dat met name
de 17e en 18c eeuw er bij veel plaatselijke studies
bekaaid vanaf komen.
In het huidige tijdsgewricht heeft naar zijn mening
vooral het Food Valley concept een grote bete
kenis voor de stad en de geschiedenis van de
diverse landbouwinstituties en -instituten en zou
dan ook meer aandacht moeten krijgen. Het lijkt
hem ook een idee om aan een (jubileum) boek
over Wageningen ook een ‘module’ voor de ba
sisscholen toe te voegen met lesmateriaal over
de Wageningse geschiedenis en de positie van
Wageningen in (o.a. de historie van) Gelderland.
Vervloet vindt dat deze onderwerpen eigenlijk
permanent een plaats in het onderwijsprogramma
moeten krijgen (geheel in stijl met het “think globally, live locally”- principe. AJ)

VöW Ifaaudit' f i n
Prof. ir. L. Broekema, hoogleraar in de veeteeltwetenschap
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A.J. van Scherrenbeek, leraar in de houtteelt en cultuurtechniek
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VIER GENERATIES SLAGERIJ ELINGS
Van spekslager tot keurslager
Gerard Olinga

Ze zijn er bijna niet meer, van die echte Wageningse familiebedrijven. Bedrijven, die van vader op
zoon werden overgenomen, vaak generaties lang. Ze zijn misschien nog op de vingers van twee
handen te tellen. Bedrijven, die niet schuilgaan achter cryptische, fantasieloze of bijna nage
aapte firmanamen. De familienaam prijkt trots op hun uithangbord, op hun visitekaartje en staat
borg voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Ondanks dat deze ondernemingen zijn
uitgegroeid tot begrippen, maken we in deze en in een paar volgende uitgaven van ons vereni
gingsblad, nader kennis met enkele van deze familiebedrijven. In deze uitgave staat ‘Keurslagerij
Elings’ in de spotlights.

Spekslagerij
In het jaar 1875 richtten de gebroeders Evert en
Frans Elings een spekslagerij op. In de Wageningsche Courant plaatsten zij hun allereerste ad
vertentie, waarin zij zich beleefd in ieders gunst
aanbevelen.

De ondergeteekenden hebben de
eer te berigten, dat zij in OudWageningen, tegenover bet Hotel
Stjbdk. , ..eea H l * l ï l i > 3 C S E l t I J bebben
opgericbt en zich beleefd in ieders gunst
aanbevelen.

W a o e s in g e n .

© e b r. E L IS G S .

De gebroeders Elings zijn niet in Wageningen ge
boren, maar kwamen van de overkant, van de klei,
zoals de Wageningers de bewoners van de Be
tuwe vroeger regelmatig plachten aan te duiden.
De stamvader van dit familiebedrijf is Evert Elings,
want zijn broer Frans stapte na verloop van tijd
uit de zaak. Frans werd postbesteller. Evert werd
op 22 maart 1853 in Hemmen geboren. Met zijn
tweeëntwintig jaar was hij bij de oprichting van
de zaak dus een jonge ondernemer. Evert huwde
met een Wageningse, Everdina Ponsen, geboren
op 14 augustus 1851, met wie hij op 1 oktober
1880 in het huwelijk trad.
Zoals dat vroeger gebruikelijk was, deed het
adres er niet zo toe. Waar het om ging, was dat
men de zaak kon vinden: in Oud-Wageningen,
tegenover het Hotel Steuk. Ongetwijfeld zal elke
lezer van de Wageningsche Courant toen direct
begrepen hebben waar ze de spekslagerij van de
gebroeders Elings konden vinden. Nu is die loca
tie veel minder duidelijk, ondanks de navorsingen
in het gemeentearchief. Tegenover het hotel Steuk
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wil zeggen, dat de spekslagerij tegenover het ho
tel De Wereld werd gevestigd. Tot 1880 werd dat
hotel gehuurd door de gebroeders en gezusters
Steuk. Het enige aanknopingspunt dat daar een
slagerij was gevestigd, is de datum waarop Evert
Elings zich in Wageningen vestigde: 20 november
1867. Hij was toen nog maar veertien jaar oud en
liet zich inschrijven als slager. Waarschijnlijk was
hij toen een inwonende slagersknecht in perceel
Oud Wageningen B 101, een locatie in de directe
omgeving van het huidige hotel de Wereld.
Op de datum van zijn huwelijk (1-10-1880) ver
huisde Evert met zijn kersverse bruid naar de
Kapelstraat, perceel A 476, later gewijzigd in per
ceel A 512. Op deze plaats staat nu cafetaria Het
Passantje, perceel Kapelstraat 12. Evert werd niet
meteen de eigenaar van dat pand, maar pas in
1893. Wel dreef hij daarin de spekslagerij, doch
vreemd is dat er pas in 1894 een interne verbou
wing plaatsvond, waaruit voor het eerst blijkt dat
perceel Kapelstraat A 476 bestond uit huis, erf en
slachtplaats.
Evert en Frans Elings zullen het in het begin niet
gemakkelijk hebben gehad. Er was veel ‘concur
rentie’ van de burgerij. Net zoals overal in die tijd,
hadden ook veel Wageningers zelf een paar var
kens, die thuis vetgemest werden met maar één
uiteindelijk doel: slachten en opeten.
In het begin zullen daarom de autochtone Wage
ningers maar een beperkt deel van hun clientèle
hebben gevormd. Een jaar na de opening van de
spekslagerij werd de Rijkslandbouwhogeschool
opgericht en met de komst van deze school kwa
men er meer nieuwe Wageningers bij. Dat was het
begin van een allengs veranderend Wageningen.
Het luidde een periode in met positieve impulsen
voor neringdoenden in onze stad. Net zoals de
gebroeders Elings, grepen ook andere onderne-

mende Wageningers hun kans. Menig bedrijfje
werd in die tijd opgestart.
Boerenslimheid, gekoppeld aan handels- en on
dernemingsgeest en werklust, moeten aan de
wieg hebben gestaan van dit familiebedrijf.

Bijna een eeuw aan de Kapelstraat
De familie Elings is honkvast. Tot 1979 was de
slagerij gevestigd aan de Kapelstraat, bijna een
eeuw lang dus. Bovenstaande prachtige foto is
gemaakt tussen 1875 en 1900. In de deuropening
staat Evert Elings en op straat zijn vrouw, Everdina Ponsen met hun dochter.
Evert heeft het uitbeenmes nog in zijn rechter
hand. Dat het een spekslagerij is, is te zien aan de
varkenskop aan de gevel.
Rond deze tijd werd ook de opvolger van de sla
gerij geboren. Hij heette ook Evert, geboren op
3 juli 1889 in Wageningen. In het begin van de
vorige eeuw nam hij de zaak van zijn vader over,
een zaak waar naast varkensvlees inmiddels ook
rundvlees over de toonbank ging.
De slacht vond decennialang plaats in de eigen
slachterij. Een gemeentelijke verordening maakte

daar een einde aan. Er kwam een gemeentelijk
slachthuis aan de Pabstsendam waar de Wageningse slagers nog wel zelf mochten slachten. Dit
slachthuis werd in 1967 opgeheven. Slachten in
eigen huis betekende dus ook dat het vee bij de
slagerij, gelegen in de nauwe binnenstad, werd
aangevoerd. We kunnen ons dit nu nauwelijks
meer voorstellen, echter toen was het de nor
maalste gang van zaken.
Inmiddels werkte de derde generatie (Hendrik
Elings [Henk], geboren op 21 augustus 1927) ook
al in de zaak. Hendrik wilde eigenlijk geen slager
worden maar veel liever veeboer. Toch werd ook
hij slager omdat hij het niet langer kon aanzien hoe
hard zijn vader moest buffelen. Hendrik volgde
zijn vader Evert dus op, maar samen hebben ze
nog geruime in de zaak gewerkt. In die tijd werd
ook de volgende foto genomen, die is gemaakt in
de jaren vijftig van de vorige eeuw. De varkens
kop, die tijdens de oorlog werd gestolen, heeft in
middels plaats gemaakt voor een koeienkop. Op
zijn beurt werd de koeienkop gestolen door een
paar dronken studenten. Kennelijk kregen ze er
spijt van. Korte tijd later hing de kop er weer. Bei-
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wachten, maar met als resultaat dat vanuit de sla
gerswinkel altijd eerlijke en kwalitatief hoogwaar
dige producten konden worden verkocht.

de hoorns bungelden echter aan touwtjes naast
de kop. Links op de foto staat Evert Elings, die
- blijkens de tekst op de etalageruit - nog steeds
de eigenaar is. Rechts staat de derde generatie,
Hendrik Elings.
In de tijd dat het slachten in eigen slagerij al lang
voorbij was, werd het vee van Elings nog één
keer per jaar (lopend) vanuit de uiterwaarden bij
de Wolfswaard naar de Kapelstraat gebracht. Dat
moet een hele happening zijn geweest. De huidi
ge eigenaar weet zich dat nog goed te herinneren.
Tegen Pasen werd al het vee van slagerij Elings
op een rij voor de winkel gezet. Niet om geslacht
te worden, maar om te worden tentoongesteld.
De Paasveemarkt was in Wageningen een traditie,
waarnaar de Wageningers elk jaar weer uitkeken.
Op deze marktdagen werd het vee, waaronder
dat van slagerij Elings, niet alleen tentoongesteld
maar ook gekeurd. Het vee van Elings sleepte me
nige keren prijzen in de wacht. Het vee werd op
die marktdagen ook verhandeld en als klap op de
vuurpijl was er jaarlijks een verloting, waarbij de
hoofdprijzen bestonden uit een koe en een kalf.

Eigen vee
Toen Hendrik Elings aan het roer van de slagerij
stond, was deze niet alleen slager maar stak hij
daarnaast zeer veel tijd in het kopen van- en het
fokken met rundvee. Dat was in feite zijn passie.
Op diverse landelijke tentoonstellingsdagen be
haalde hij veei prijzen voor de beste koe. Door
gaans had hij zo’n vijftig roodbonte vrouwelijke
vleeskoeien van het Maas-Rijn-IJssel ras. Deze
hadden een goed leven en graasden op eigen
weilanden, onder andere in de uiterwaarden van
de Rijn. De liefde voor zijn dieren en zijn grote
vakmanschap resulteerden in perfecte vleeskoei
en. Want dat lot stond het vee van Elings altijd te
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Op bovenstaande foto staat Hendrik Elings in zijn
weiland ten zuiden van de Grebbeberg, temidden
van zijn eigen vleeskoeien. Het was hard werken,
soms dag en nacht. Ooit werd hij ’s nachts door
de politie in zijn auto staande gehouden met de
vraag waar hij zo laat nog naar toe ging. De ver
baasde agenten zagen een in pyjama geklede
Elings, die op weg was naar één van zijn koeien
die op het punt stond om te kalven.

De huidige generatie
In 1974 kwam de huidige eigenaar, Hendrik Evert
(Henk) Elings, bij zijn vader in de zaak, bijna een
eeuw nadat de spekslagerij aan de Kapelstraat
werd opgericht. Hij is nu 52 jaar. In de keuken van
zijn zaak aan de Hoogstraat vertelt hij enthousi
ast over de historie van zijn bedrijf. Hij is nog niet
van plan om er mee op te houden. Hij vertelt me
dat hij de zaak van zijn vader niet direct overnam,
maar dat zij samen nog een tijdlang als Henk en
Henk Elings, keurslagers van een rund- kalfs- en
varkensslagerij, hebben samengewerkt. Van deze
samenwerking was nog steeds sprake toen ze in
1979, in de voormalige kaaszaak van Meijer, een
ruimer pand aan de Hoogstraat betrokken.
Henk Elings jr. heeft nog steeds zijn eigen koeien.
Het fokken en mesten van zijn vleeskoeien (nog
altijd van hetzelfde ras) heeft hij moeten uitbeste

den, maar het zijn nog steeds buitenkoeien. De
meeste daarvan lopen in weilanden in de buurt
van de Valkseweg in Lunteren. ’s Zomers lopen er
ook enkele achter zijn woning in de Wageningse
Eng. “Het is te tijdrovend geworden," zegt hij,
doelend op de dubbele baan van zijn inmiddels
overleden vader.
Als keurslager van zijn florerend slagersbedrijf
moet hij keihard werken en opboksen tegen de
moordende concurrentie van de supermarkten.
Deze zijn niet alleen zeven dagen in de week
open, maar knallen ook met stuntaanbiedingen,
waaronder de verfoeilijke kiloknallers.
“Eerlijke en kwalitatief hoogwaardige producten
en snel kunnen inspelen op de seizoensinvloeden
zijn de pijlers van ons bedrijf," aldus Henk Elings jr.

Bronnen:
Het verhaal kon worden opgetekend naar aanlei
ding van een gesprek met Hendrik Evert Elings jr.
De personalia en de verdere familiegegevens van
de eerste drie generaties Elings werden gevonden
in het gemeentearchief van Wageningen.
Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit het fotoalbum
van Hendrik Evert Elings jr.

Dr. A.H. Berkhout, leraar in de houtmeetkunde, bosrente-

Bovenstaande foto toont ons Henk en Henk Elings. De
vierde generatie staat aan het begin van het slagersvak.
De foto werd genomen op 11 juni 1974.

Op mijn vraag of zijn vak een uitstervend beroep
is, antwoordt hij: “Veel collega’s hebben door de
concurrentie van de supermarkten het veld moe
ten ruimen. Mijn vader herinnerde zich nog dat er,
na de oorlog, zo’n twintig slagers in Wageningen
waren. Nu zijn het er nog maar drie. Toch zal het
vak niet uitsterven. Er zal behoefte blijven aan
slagerswinkels, waar eerlijke kwaliteitsproducten
worden verkocht. ”
De slotvraag is of er een vijfde generatie Elings
klaarstaat om het stokje over te kunnen nemen.
Dat blijkt niet het geval te zijn. Henk Elings jr. heeft
geen zoon en zijn twee dochters hebben gekozen
voor andere loopbanen. Toch is er - op termijn wel een opvolger. Conrad Vink, die al jarenlang bij
hem werkt, zal de zaak overnemen. Aan de naam
zal hij echter niets veranderen. De naam ‘Keursla
gerij Elings’ zal dus aan Wageningen verbonden
blijven.

rekening en bosbedrijfsregeling

Prof. dr. E. Giltay, hoogleraar in de plantkunde
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 43)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 43 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid
van ons ‘Wagenings geheugen.’

Kerkzilver in 1726
Het Silver tot gebruijck van des Heeren Heijligh Avontmaal, toebehorende de Kerck van Wageningen
bestaat in
Voorwerp
gewicht1
in gram
waarde2
Een Schenckbordt weeght
23% loot
366,7 gram
35-12-8
Het broot backije weeght
20% loot
320,4 gram
31-2-8
Den grootten becker weeght
22% loot
351,3 gram
34-2-8
Den middelsten becker weeght
20% loot
320,4 gram
31-2-8
Den kleijnsten becker weeght
161/4 loot
250,9 gram
24-7-8
Tsamen 3 lb 8% loot
1609,4 gram
156-7-8
neffens een wijnkan* met een silver lit daarop
'deze wyn kan met een zilver lid is niet meer onder de kerke-eigendommen
Aldus door mij onderss. gewogen, en gemerckt met de letters K:V:W 3: den 26sle April 1726.
Verklaare ick onders. Kerckmeester van Waegeningen het voors. Silver in myn bewaringe te hebben:
actum Waegeningen den 3de Meij 1726.
W: V: Baak k: mester.
De w aarde van zilveren v o o rw e rp e n w a s to e n 30
stuivers, d.i. f 1 -1 0 -0 p e r lootje. H ierop heb ik de
w aarde van de b o v e n s ta a n d e vo o rw e rp e n b e 
paald.
Bron: Archief van de Kerkvoogdij, inv. nr. 242. Notitie
van het Silver tot het gebruijck van des H: H: Nachtmaal.
Op het document staan nog de volgende coderingen N
XXVIII, N 20 en N8. Deze aanduidingen zullen oudere
coderingen van plaats van bewaring zijn.
Noten
1 Een Amsterdamse loot weegt 15,44 gram, en een Am
sterdamse pond 494,09 gram. Door afrondingsfouten
zijn de gewichtstotalen niet helemaal gelijk. Opvallend
is de nauwkeurigheid tot Vi lood, dat is dus ca 4 gram.
We mogen concluderen dat de Kerkvoogdij ca 1610
gram aan kerkzilver bezat. Helaas is de wijnkan met het
zilveren deksel verloren geraakt.
2 De waarde van 1 loot zilver heb ik gehaald uit de inboedellijst, gepubliceerd in J.C. Bierens de Haan. 1994.
Rosendael, Groen Hemeltjen op Aerd. Zutphen. 352p.
3 K:V:W betekent Kerk van Wageningen
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Onder de mantel
Wageningen 17 september 1731 is de soen van
docter van Setten onder de mantel By avont be
graven, daervor f 3-0-0.
Ik weet niet wat onder de mantel hier betekent. Is
dat misschien een deel van de kerk? Zo ja, welke
dan? Bij een huwelijk, waarbij reeds voorkinderen
aanwezig waren moesten deze ‘onder de mantel’
van de bruid meelopen. Zodra het huwelijk geslo
ten was, mochten zij als het ware geboren worden
door onder de mantel vandaan te komen. Ze kon
den dan geëcht en gedoopt worden.
By avont begraven was in een bepaalde periode
chic. Uiteraard moest ervoor betaald worden. Had
men brandende flambouwen bij zich dan werd het
nog mooier, en ook daaraan hing een prijskaartje
van de kerk.
Bron: Archief van de Kerkvoogdij. Inventarisnr vergeten
te noteren.

Kosten, waaronder verhuiskosten van Hellevoetsluis naar Wageningen
Lijst der gemaakte Onkosten bij het vertrek en transport van P. Molenaar van Heivoetsluis naar de Stad
Wageningen.
Betaald aan:
Ds Fouade predt te NieuwHelvoet voor mijn losmaking
ƒ 6-11Classieal- en Ringskosten ter dimissie (ontslag)
134-16een vrij geleibriev van Gecomm: Raden
6 -0 het oppakken en scheepbrengen van mijne goederen
20-16vragt voor 6 kisten van Wageningen
3-10transport met een schip naar IJsselmonde
6-11aan een Rijtuig van IJsselmonde en naar Wageningen
38-0onkosten op Reis
15-17Schipper Jakob Lammers de scheepsvragt
1 3 0 -0 & zijn verschot aan Tollen
3 0 -0 De karlieden voor het rijden van mijne goederen van het
Leksjens veer hieraan Hu ijs
14-16Het terugzenden van geleende kisten aan den Admiraliteidswerf te Rotterdam
9-11ƒ 416-8De datum is mij niet bekend, omdat die niet op de
rekening staat. Maar het jaar van benoeming van
dominee P. Molenaar staat natuurlijk wel in een
ander document. Deze rekening betreft zijn ver
huiskosten, toen hij van Hellevoetsluis naar Wa
geningen verhuisde.
Hij reisde dus van Hellevoetsluis per boot naar
IJsselmonde. Daar stapte hij in een rijtuig, dat
hem naar Wageningen bracht. Zijn inboedel was
verpakt in zes kisten, die hij van de Admiraliteitswerf in Rotterdam had geleend. Die moes
ten natuurlijk teruggebracht worden. Deze kisten
werden van Hellevoetsluis ook per schip naar
Wageningen gebracht. Niet naar de haven, maar
naar Lexkesveer, waar ze werden uitgeladen om

naar de Tweede Pastorie in de Riemsdijkstraat
gebracht te worden. De eerste kosten, de beta
ling aan Ds Fouade, samen 141 gulden 7 stuivers,
zullen wel te maken hebben met zijn vermoedelijk
vroegtijdig verlaten van Hellevoetsluis en het ver
breken van een contract. Hierover kunnen lezers
beter oordelen.
Molenaar - zijn voornaam ken ik niet - wordt (op
internet) in verband met een ondertrouw te Wage
ningen op 4 juli 1790 genoemd, en in 1807 woon
de hij met zijn gezin in de Tweede Pastorie in de
Riemsdijkstraat (Wie woonden waar — ).
Bron: Kerkvoogdij archief inv. nr 9. Ordonnantiën op den
kerkmeester, 1781-1809, etc.

Bombam
Wageningen, 14 oktober 1726. Betalt an Gerret
Cornelese Bombam so[mm]a van 19 gl ingevolgh
ordenansie van de 14ae 8br 1726 No 5. f 19-0-0.
Betreft: het graeven van hondert en negentich
roeden aen het Kerckelandt, de roede aengenoomen voor twee sf[uiver],
Gerret C. Bombam tekent met een +.
Een roede kan zowel een lengtemaat van 3,75 m,
als een oppervlakte maat van een vierkante roe
de zijn. Een vierkant roede is ca 14 m2. Ook nu
zeggen we wel dat bijvoorbeeld een winkel een
oppervlakte van 200 meter heeft, waarbij we dan
200 vierkante meters bedoelen.

Ik denk dat hij het Kerkeland heeft omgespit. Het
totaal oppervlak is dan 190 x 14 is 2660 m2. De
Ned. Herv. Kerk bezat in het schependom van
Wageningen landerijen, die verpacht werden.
Welk perceel in bovengenoemd geval toentertijd
als Kerkeland werd aangeduid, weet ik niet. Bom
bam is een ongebruikelijk achternaam. Misschien
was hij van Waalse oorsprong of was het op een
of andere manier zijn bijnaam geworden. Ordinansie = ordonnantie = verordering.
Bron: Archief van de Kerkvoogdij inv. nr 50.
Kerckrekeningen 1724 tot 1732.

91

Tafelkleden
Wageningen 28 Meij 1760. T’ Tafelkleet op
t ’Raadhuijs oud & slegt, ook die op de Secretarije geheel versleeten sijnd, is verstaan een nieuw
groen lakens kleet door de Rentmr. voor de Raadcamer te doen besorgen, & t ’oude klet te emplijeeren (gebruiken) tot de Tafel van de Secretarije.
Bron: Oud-Archief, inv. nr 11. Register van resoluties e.
d. van de magistraat,.1751 juli 1 - 1760 november 16.

Dus de secretaris, die de notulen van de raad
vastlegde, heeft misschien op eigen gelegenheid
vermeld dat het tafelkleed van zijn tafel ook oud en
versleten is. Hoe dan ook hij moet zich tevreden
stellen met het oude kleed dat door hem als oud
en slegt beschreven was. Het is natuurlijk moge
lijk dat de tafel waaraan hij zat aanzienlijk kleiner
was, dan die waaraan de leden van de Magistraat
zaten, en dat Tafelkleet op 't Raathuijs verkleind
kon worden door de slechte stukken eraf te knip
pen. Maar, waar hebben we dat meer gehoord en
gezien dat afdankertjes van de kamers van ho
gere ambtenaren nog geschikt worden bevonden
voor die van lagere collega’s.
Misschien had men de smaak te pakken gekre
gen, want op 30 juli 1760 meldt de Secretaris dat
't Kleet leggende op de Tafel van de Kerkeraads
Camer, soo veroudert & versleeten was dat t ’ daar
toe niet wel meer dienen konde - het zal opnieuw
geverfd worden - en aan de Diaconie aangeboden
worden, want die was eigenaar.

Afb. De plaats waar de in de stad geëxecuteerde perso
nen naar toe werden gebracht, omdaar te vergaan. Be
neden de weg onderlangs de Wageningse Berg met de
afslag naar het Lexkesveer.

ingse Berg, de vernietiging ervan en de herbouw
van het hotel de grond teveel verstoord.
Na de executie in de stad werd het lijk naar de
galgenplaats gebracht om daar na onthoofding
op het rad gelegd te worden of na ophanging op
nieuw opgehangen te worden. De “ kraaien” en
de tijd zorgden voor het verdwijnen van het lijk.
De persoon werd niet begraven en moest daarom
eeuwig dolen.
Bron: Archief van de Kerkvoogdij inv. nr. 10. Rekeningen
tot laste van de kerck, 1713-1728.

Bron: Oud-Archief, inv. nr 11. Register van resoluties e.
d. van de magistraat,.1751 juli 1 - 1760 november 16.

De Waag
De galg
Op 14 Julij 1724 heeft Jan Wouters een kar metselsant bij de galg aen de kerck gebrogt. Een jaar
later - op 23 meij 1725 gevoert hij 5 karren sant bij
de galg. Met nog andere door hem voor de kerk
vervoerde zaken stuurt hij op 20 maart 1726 een
rekening naar de Kerkvoogdij.
De galg en raderen stonden ongeveer waar nu
hotel “de Wageningse Berg” staat. Daar was ken
nelijk zand dat geschikt was om te metselen. Be
tekent dit dat daar een plek was waar zand min
of meer vrij van grind te vinden was? Dan zou die
plek misschien nu nog terug te vinden zijn. Maar
misschien is door de bouw van hotel de Wagen-
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Wageningen 7 juni 1675. Ontfangen van Neef de
Burgemr Amerongen De Somme van ses hondert negentich guldens twaelff stuijver sijnde het
geene De Waegh vo[o]r het Jaer 1674 heeft opge
bracht gl 690-12-0.
En bij de Uitgaeff:
Aen Neef De Burgemr. Amerongen betaelt De
Somme van ses hondert achtentich gulden Derthich stuijver acht penningen volgens Ordonnantie
van Dato Den 7 Junij 1675 680-13-8.
Het woord neef betekent in het huidige nederlands de zoon van een broer of een zuster van
één van de ouders, of een oomzegger. Om toch
onderscheid te maken gebruiken we volle neef en
oomzegger. In het Engels en in het Frans is er wel

een duidelijk onderscheid: cousin & nephew, en
cousin & neveu. Hetzelfde geldt voor het woord
nicht, dat nu ook nog een derde betekenis heeft
gekregen.
In vroegere eeuwen werd het woord neef ook
gebruikt in de betekenis van zwager. Voor stam
boomonderzoek is het dus een lastig woord. Anthonij van der Horst, die de rekening opmaakt,
noemt burgemeester (Peter van) Amerongen zijn
neef. Onderzoek in het archief zal uitsluitsel geven
hoe de familierelatie is geweest. En dan kon zwa
ger ook nog schoonzoon betekenen.
Bron: Oud-archief 318. Rekeningen van rentmeester
Anthonij van der Horst 1674/1677.

Pruimenjaar 1758
9 Augustus 1758. Laatstelyk hebben de HWEd. &
Achtb. - dat door overmatig eeten van Pruimen,
waar van dit Jaar een overvloed gewassen zijn,
de loop en andere aansteeckende siektens zou
den kunnen ontstaen - daarom mogen - pruimen
niet verkocht worden. Indien het wel gebeurt en je
wordt gesnapt, dan is de boete ƒ 3-0-0 en worden
de pruimen verbeurd.

Er staat niet wat er na de inbeslagname met de
pruimen gebeurt; men kan ze moeilijk verkopen
of aan de armen geven. Loop betekent diarree,
en aansteeckende siektens zullen besmettelijke
ziekten zijn.
Ik herinner mij een krantenbericht van tientallen
jaren geleden, waarin verteld werd dat, ik dacht
in Limburg, ook een pruimenjaar was. Er waren
zoveel pruimen, dat ze niet meer geraapt werden.
Koeien vonden de gistende pruimen hartstikke
lekker. Zij aten er met hartelust van. Het gevolg
werd dat ze dronken waggelend door de wei lie
pen. Maar misschien was het wel een komkom
mertijd verhaal.
Een dergelijk verhaal wordt ook in Afrika verteld.
Het zijn hier apen, die zich ongans aan rijpende,
gistende vruchten van een bepaalde boom eten.
Het schijnt zo, dat je dan in dat gebied apen ziet
liggen die hun roes uitslapen. Maar misschien is
dit wel een bananentijdverhaal. Toch aardig voor
een verhaal onder een klapperboom. Toch?
Bron: Oud-Archief, inv. nr. 11. Register van resoluties e.
d. van de magistraat,.1751 juli 1 - 1760 november 16.

S. Lako, leraar in de landbouwwerktuigkunde, het landbouwProf. dr. J. Ritzema Bos, hoogleraar in de plantenziektekunde

boekhouden, de grondverbetering en de bijenteelt
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OPROEP OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING ILPENDAM
Wageningse kinderen naar llpendam, ju li 1940
Ben Treijtel

Bij mevrouw Hennie Slotboom-Bitter van Wageningen 1940-1945 kwam het verzoek binnen van
de Oudheidkundige Vereniging llpendam om het volgende artikel in ons blad te plaatsen.
Begin juni 1940 ontstond in llpendam het idee om
de kinderen van het door oorlogsgeweld getroffen
Wageningen een vakantie van zes weken aan te
bieden in llpendam en omgeving.
Een damescomité werd opgericht om de be
volking te informeren en logeerplaatsen voor de
kinderen te vinden. Het aanbod van de inwoners
van llpendam was royaal, er konden 65 kinderen
geplaatst worden.
De burgemeester van llpendam de heer W.A. van
Oorschot stelde zich daarop in verbinding met de
burgemeester van Wageningen ir. M.J. Ijzerman
om het aanbod te bespreken.

Door het Wageningse gemeentebestuur werd dr.
ir. W.S. Smith van het Centraal Genootschap voor
kinderherstellings- en vacantiekolonies uitgeno
digd deze aangelegenheid op zich te willen ne
men.
Na een oproep via de scholen en de plaatselijke
courant zijn uiteindelijk 18 kinderen vanuit Wa
geningen naar llpendam vertrokken. Volgens de
Oudheidkundige Vereniging llpendam zijn er meer
Wageningse kinderen in die periode in andere
Noord-Hollandse plaatsen, o.a. Hoorn, bij gast
gezinnen ondergebracht.

Afb.: De Wageningse kinderen zijn zojuist in llpendam gearriveerd.
Bron: Oudheidkundige Vereniging llpendam
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Een citaat uit de Noord-Hollandse Courant van 26
juli 1940:
“Donderdagmorgen 25 juli 1940 zijn 18 jongens
en meisjes uit het getroffen Wageningen in llpendam aangekomen om in gastvrije gezinnen vijf we
ken te worden opgenomen. De kinderen werden
bij de tramhalte opgewacht door burgemeester
van Oorschot, dokter Donker, pastoor Simons, het
Damescomité dat voor de huisvesting heeft zorg
gedragen en de heer Hazelhoff met de kinderen
van de openbare school. Laatstgenoemden kon
den dus meteen kennismaken met hun a.s. kame
raadjes (zie foto).
Na aankomst werden de kinderen uit het Geldersche stadje in café Willig op melk onthaald. Nadat

dokter Donker medische controle had gehouden
werden de meisjes en jongens per paardenwagen
naar hun pleegouders aan de Kanaaldijk en in de
Purmer gebracht.
Donderdag 29 augustus 1940 vertrokken de kin
deren weer naar Wageningen."
De Oudheidkundige Vereniging llpendam is op
zoek naar de namen van deze kinderen en hun
gastgezinnen.
Redactieadres: Reigerstraat 6,1452 XR llpendam.
Reacties kunnen eveneens worden gezonden
naar de redactie van Oud-Wageningen.

WAAROM SINT VICTOR IN WAGENINGEN?
Anton C. Zeven

In het archief van de Kerkvoogdij vinden we een
rekening van bakker Evert Bosch, die in de jaren
1725 en 1726 brood aan de Ned. Herv.-kerk heeft
geleverd tot gebruijck van des HEEREN: H: Avontmaal.
Dit heilige avondmaal werd vier keer per jaar ge
houden, nl. Op Paschen, Op St. Jan, Op St. Victor
en Op Kers[\]mis. Men zal gekozen hebben voor
een min of meer gelijke spreiding over het jaar.
Pasen in de lente, St. Jan op 24 juni in de zomer,
en Kerstmis in de winter. In deze reeks moest nog
een dag in de herfst ingevuld worden.
Vermoedelijk al voor de hervorming heeft de
rooms-katholieke kerk voor Sint-Victorsdag op
10 oktober gekozen om het Heilige Avondmaalin-de-herfst te vieren. Maar wat kan hiervoor de
reden geweest zijn?
Wie was deze Sint Victor? Er zijn zeker 14 SintVictor-personen. De belangrijkste twee vieren hun
naamdagen op 21 juli en op 10 oktober. Van St.
Victor van “21 juli” is veel op internet te vinden.
Hij is de beschermheilige van de korenmolenaars.
Hij valt af, omdat zijn naamdag in de zomer valt.
De tweede met naamdag op 10 oktober zal de ge
zochte Victor zijn. Dit is Sint Victor van Xanten. Hij
was een Christen-soldaat in het Romeinse leger.
Hij en mede-Christen-soldaten stierven te Xan
ten de marteldood, omdat zij weigerden eer aan
de Romeinse keizer te betonen. Dit kostte hun

de kop. Zij werden in Xanten ter dood gebracht.
Voor zijn standvastigheid aan het Christelijk ge
loof werd hij heilig verklaard. Misschien was St.
Victor van Xanten in loop der tijd een streekheilige geworden, of had zijn faam zich vanuit Xanten
langs de Rijn verspreid? Was het daarom logisch
om voor een dag voor de viering van het Heilige
Avondmaal-in-de-herfst voor zijn naamdag te kie
zen, en niet voor een heilige, bijvoorbeeld met een
naamdag in september? Na de reformatie is deze
keuze, net als die van de naamdag van Sint Janin-de-zomer onveranderd gebleven.
Vanwege zijn belangrijkheid voor de rooms-katho
lieke kerk in Wageningen is het zeer aannemelijk
dat ook een altaar in de kerk aan hem gewijd was.
Bronnen:
Het archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Ge
meente te Wageningen, inv. nr. 10. Rekeningen tot laste
van de kerck, — 1713-1728.
Schuldigh de Kerck aen my E:Bosch wegens Leverantie
van Broot tot het gebruijck van des HEEREN: H: Avontmaal. Wageningen, 19 Meij 1727.
Internet:> Sint Victor van Xanten; idem > Heiligenkalen
der.
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HERINNERINGSSTEEN VOOR BOWLESPARK 2
A.G. Steenbergen

De Stichting Joods Erfgoed Wageningen heeft
het voornemen in onze stad zo’n 30 a 40 herinneringsstenen te plaatsen op plekken waar Joodse
families gewoond en gewerkt hebben. Joods le
ven was er al ca. 1570 in Wageningen. Hoewel
klein in aantal, speelde de Joodse gemeenschap
soms een opvallende rol binnen de Wageningse
samenleving.
Het bovenomschreven doel wijkt enigszins af
van dat in Duitsland, waar de Stolpersteine van
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig worden ge
bruikt als herinnering aan de verdrijving en ver
nietiging van de Joden. In Wageningen zullen
granieten stoeptegels met inscriptie geplaatst
worden. Voor de Wageningse Joden, die in 19401945 omgekomen zijn, is er het monument aan
de Walstraat met in de kluis van het gedenkteken
een perkament met hun namen. Bovendien wor
den ze in het museum De Casteelse Poort met
een namenlijst geëerd en in het Memorboek met
hun levensschetsen.

gemeester G. van Rumund en prof. M.S. Elzas
onthuld door het weghalen van een plank met het
gemeentewapen.
De plechtigheid werd bijgewoond door een aantal
genodigden w.o. de familie van Rachel Krasner,
die met haar man Jacobus Westland in Bowlespark 2 woonde, en leden van de familie Westland.
Daarnaast gaf een aantal belangstellenden acte
de presence.

Jacobus Westland
1902 - 1944

Rachel Westland-Krasner
1903 - 1977

Joods verzet
Het echtpaar Jacobus Westland en Rachel Kras
ner bezorgden in de oorlogsjaren 1940-1943 vele
Joodse lotgenoten een veilige schuilplaats. In
1943 moesten zijzelf onderduiken. Jacobus West
land werd door verraad vanwege zijn activiteiten
in het verzet opgepakt en geëxecuteerd. Rachel
Krasner overleefde de bezettingsjaren. In 1955
keerde zij naar Londen terug.
Na afloop van de plechtigheid, die om 16.00 uur
begon, was er nog een informeel samenzijn.

Afb.: De onthulling van de herinneringssteen aan het
Bowlespark door burgemeester G. van Rumund en
professor M.S. Elzas.
(Foto: Arie de Koning)

De eerste herinneringssteen werd op woensdag
29 juni 2011 voor Bowlespark 2 geplaatst en
onthuld. Na een informatieve toespraak door de
voorzitter van de Stichting Joods Erfgoed Wage
ningen, werd deze herinneringssteen door bur-
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A.G. Steenbergen
Lid Stichting Joods Erfgoed Wageningen

WIE KENT ZE NOG?

Bovenstaande foto is afkomstig uit het fotoalbum van Hendrik Evert Elings jr. (zie elders in deze uitgave).
Rechts op de foto staat Hendrik Elings, de derde generatie van Keurslagerij Elings. De foto is in de jaren
vijftig gemaakt, waarschijnlijk tijdens veemarkt aan het Emmapark. De prachtige koe van Elings heeft
net een prijs in de wacht gesleept.
Maar wie herkent de overige personen op deze foto? De man met hoed (6e van rechts) staat eveneens
afgebeeld op de foto, samen met Evert en Hendrik Elings voor de slagerij aan de Kapelstraat. Hendrik
Evert Elings jr. heeft echter geen idee wie het is.
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RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers reageren op artikelen en gebeurtenissen

TWEE BIJZONDERE FOTO’s

GROETEN UIT WAGENINGEN (4)

(O-W 39-2, blz. 60)

(O-W 39-2, blz. 54 en 55)

Geachte redactie.
Als trouw lezer van uw bijzonder aantrekkelijk
contactblad heb ik twee personen herkend op
de foto op pagina 60. De namen staan er wel bij,
maar één van die namen is verkeerd gespeld.
Staand, derde van links, is volgens mij inderdaad
“Sib” Zijlstra, van de winkel in huishoudelijke ar
tikelen aan de Bergstraat. Zittend, uiterst links, is
Jan Lauer, wonende aan het Bowlespark en toen
getrouwd met Pien Sprenger. Hij was later nog lid
van de gemeenteraad (voor de W D?).

Graag wil ik reageren op het artikel in het blad
39-2 van april 2011.
Op pagina 54 staat het verhaal over Pension de
Keyser.
Ik kan vertellen dat inderdaad de uitbaters van dit
pension zelf op het terras zitten.
De staande dame en de zittende heer zijn mijn
overgrootouders, de familie Mulder.
De zittende dame is Mien Mulder, mijn oma, ook
wel genoemd Mieneke de Keyser.
De kinderen die bij mijn overgrootmoeder staan
zijn
• Eddy Mulder (mijn moeder), gehuwd met Her
man Beijer
• Jan Mulder
• Arie Mulder
Mijn moeder (4-7-1921) vertelde dat inderdaad op
het gras rond het pension een koe werd ‘uitgela
ten’ omdat de houder geen weide had. De naam
van het meisje bij de koe kan zij zich niet meer
herinneren.
Hans Beijer

Niek Rengers
Kortenaerstraat 15
Enschede.

STRAATNAMEN
(EIJKMANSTRAAT)
(O-W 39-2, blz. 45)
Wellicht is interessant te weten dat het instituut
van Eijkman in Batavia, nu Jakarta, het Lowondo
Eijkman Instituut heet. Het heeft als twee hoofd
onderzoeksthema’s: 1. Nieuwe ziekten, zoals de
vogelgriep, en 2. Forensisch/rechtskundig gene
tisch onderzoek, bijv. DNA-identificaties.
Anton C. Zeven

GROETEN UIT WAGENINGEN (4)
(O-W 39-2, blz. 53)
De laatste rit van Bello bracht niet de reünisten
van de Landbouwhogeschool naar Wageningen,
maar de reünisten van het WSC “Ceres” . In 1968
werden nog geen “terugkomdagen” door de nu
WUR georganiseerd. Zie verder Oud-Wageningen
11 (1983 blz. 62: De laatste Rit (door ACZ).
Anton C. Zeven
H.C. Reimers, leraar in de anatomie en fysiologie en kennis van
de ziekten- en geneesleer der huisdieren
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NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT

9 september 2011 t/m 18 maart 2012
De hertog komt
Een beeld van het rondreizende hof van de hertogen van Gelre in de 14e en 15e eeuw, met daaraan
gekoppeld de geschiedenis van het kasteel Wageningen en Grunsfoort.
10 t/m 25 september 2011
Open Monumenten Dag
Ter gelegenheid van Open Monumenten Dag een expositie in het kader van het nationale thema ‘Her
bestemming’.
30 september 2011 t/m 8 januari 2012
Buurtvereniging Juliana 75 jaar
Het verhaal van een van de oudste buurtverenigingen in Nederland die in 2011 haar jubileum viert.
Oktober 2011
Maand van de Geschiedenis
In samenwerking met de BBLTHK en Oud-Wageningen. Het programma heeft alles te maken met het
thema ‘Jij en ik’.
22 oktober 2011
Gelders Open Museumdag
Op deze dag zijn alle musea in de provincie Gelderland gratis toegankelijk.

BOEKBESPREKINGEN
DOOR DE VRIJHEID GEROEPEN
In de eerste drie jaar van de bezetting vertoonde
het verzet in Nederland een langzaam opgaande
lijn. De context van dat verzet bleef de bezetter,
die zich in Nederland weinig behoefde aan te trek
ken van de directe dreiging van de geallieerden.
Het verlenen van steun aan de geallieerden door
middel van het verstrekken van informatie over al
les wat met de Duitse bezetter te maken had, had
geen direct in Nederland merkbare invloed op het
handelen van de geallieerden. Dat werd anders
toen in juni 1944 het Duitse leger in West-Europa
direct werd bedreigd door de geallieerden en het
Verzet nieuwe moed kreeg omdat alles wat de
bezetter kon benadelen, de bevrijding van Neder
land zou bespoedigen.

Die verandering van de context van het verzet in
1944 klinkt duidelijk door in de levens- en verzetsbeschrijving van negen personen die hun verzets
daden in en rondom Ede uitvoerden. Ze maakten
daarbij deel uit van groepen die elkaar vaak over
lapten. Dat laatste is merkbaar als de levensbe
schrijvingen met elkaar worden vergeleken. Tot
1940 hebben die betrekking op een aantal perso
nen, die min of meer een doorsnede vormden van
de locale bevolking. Vanaf 1940 en vooral vanaf
1944 gaan de activiteiten van deze personen in
het verzet evenwijdig lopen en op den duur raken
ze met elkaar verstrengeld. De synchrone opzet
van het boek heeft tot gevolg gehad dat een aan
tal gebeurtenissen en de gemeenschappelijke ge
schiedenis meerdere keren worden beschreven.
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De auteur laat merken dat de wereld van het ver
zet niet ophield bij Ede. Bennekom en Wageningen worden enige malen genoemd. Men moet
zich realiseren dat Ede sinds de Slag om Arnhem
tot april 1945 bewoond was, terwijl Wageningen
uiterlijk sinds 1 oktober 1944 door de bewoners
was verlaten. Dat verklaart enerzijds waarom Wa
geningen in 1943 de primeur kon hebben van de
aanslagen op de bevolkingsregisters (in het boek
niet als zodanig vermeld), maar in het laatste be
zettingsjaar verzetsmatig een niemandsland is
geweest.
Het boek voegt niet zoveel nieuws toe aan de
bekende feiten, maar geeft wel een goed beeld
van het waarom van het verzet. Vrijwel alle deel
nemers werden in de dertiger jaren van de vorige
eeuw geconfronteerd met het in 1933 in Duitsland
aan de macht gekomen nationaal-socialisme en
met de weerslag daarvan in Nederland, met als
belangrijkste groepering de NSB. Vanuit uiteenlo
pende achtergronden hebben zij die bewegingen
beoordeeld en er stelling tegen genomen. Tijdens
de oorlog trokken ze de praktische consequen
ties van hun afwijzende houding en gingen in het
verzet. Geen van hen heeft het overleefd, want de
meesten werden terechtgesteld in maart 1945.
Twee anderen kwamen in januari 1945 om tijdens
een oversteekpoging naar het bevrijde Zuid-Nederland.
Verduijn, Ben, Door de vrijheid geroepen
(BDU; Barneveld 2011) 320 blz; ill. Lit. ISBN
9789087881368
Jan van den Burg
EEN LINT VAN WANHOOP
Volgens een vaak aangehaalde uitspraak blijft
voor de Nederlanders de Tweede Wereldoorlog
bestaan als verleden en wordt geen geschiede
nis. Daarmee bedoelt men dat deze oorlog en de
daarin plaatsgevonden hebbende gebeurtenissen
nog steeds deel uitmaken van het collectieve ge
heugen, als actueel worden ervaren en nog niet
zijn teruggebracht tot wat feiten tot geschiedenis
maakt: materiële bronnen en overleveringen, die
we moeten bewerken om wat vroeger is gebeurd,
voor het heden duidelijk te maken. Een van de
oorzaken van het persisteren van dat als heden
ervaren verleden is de systematiek en de omvang
die de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoor
log hebben gekenmerkt. Die kenmerken maken
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dat individuele gevallen van Jodenvervolging niet
als geïsoleerde gebeurtenissen maar als symp
toom van de toepassing van een demonisch
stelsel worden gezien. Elk nieuw relaas van wat
Joden is overkomen in de Tweede Wereldoorlog
houdt dat verleden levend en laat dat verleden
waarschuwen.
Op 20 april 1943 werden in de Rijn bij het Opheusdense Veer de lichamen gevonden van twee
Joodse vrouwen, Esther en Betje Cohen. De Wageninger Jaap Meijer heeft onlangs hun levensge
schiedenis vastgelegd. Het leven van deze zus
ters speelde zich tot het jaar 1940 onopvallend af
in Renkum. Dan worden de Joodse Nederlanders,
die tot dan toe een van de vele groeperingen
vormden waaruit het Nederlandse volk bestond,
kunstmatig afgescheiden van de rest van de be
volking. Het gevolg voor de gezusters Cohen was
dat ze eerst moesten verhuizen en daarna onder
duiken.
Het einde kwam als een hel. Op de voorlaatste
dag van hun leven (19 april 1943) is het de zus
ters Cohen na een razzia niet gelukt, een onder
duikadres te vinden: Doorwerth, Renkum en zelfs
Wageningen (in een krantenbericht) worden in dit
verband vermeld. De werkelijke gang van zaken
heeft Meijer niet geheel kunnen achterhalen. Wel
is zeker dat de zusters geen uitweg hebben ge
zien. Uit het onderzoek bleek dat zij met een lint
met elkaar waren verbonden en zichzelf om het
leven hadden gebracht. Ze werden op de Joodse
begraafplaats aan de Oude Diedenweg te Wage
ningen begraven, zonder steen.
De activiteiten van Jaap Meijer hebben tot gevolg
gehad dat op 4 mei 2011 grafstenen zijn opgericht
op het graf van de gezusters Cohen en van hun
moeder, die in 1941 was overleden en toen zon
der grafsteen was begraven.
Meijer, Jaap, Een lint van wanhoop. Herinnerin
gen aan Esther en Betje Cohen (BDU; Barneveld
2011) 103 blz.; ill. lit. genealogie; ISBN 978-908788-142-9
Jan van den Burg
MARKANTE VEENENDALERS
De geschiedenis van Nederland in de laatste
eeuwen wordt hoofdzakelijk onderwezen vanuit
nationaal - voor kniesoren: hollandistisch - ge
zichtspunt. Dat uitgangspunt heeft een grote hoe
veelheid publicaties opgeleverd over de nationale

betekenis van personen, ongeacht hun plaats van
herkomst. Maar zeker voor de bewoner van Ne
derland van voor het tijdperk van de vrijwel onbe
perkte reismogelijkheden, de democratie en de
nieuwsvoorziening waren plaatselijke grootheden
veel belangrijker dan Haagse heren. De tijd dat de
dokter, de dominee en de notaris een belangrijke
stem hadden in het reilen en zeilen van een dorp of
een niet al te grote stad en een stempel drukten op
het dagelijks leven, ligt nog niet zover achter ons.
Wie iets wil begrijpen van dat vroegere dagelijkse
leven in plaatsen als bv. Veenendaal en Wageningen kan niet om die magistraten, notabelen en an
deren heen. De Historische Vereniging Oud Veen
endaal heeft zich deze betekenis gerealiseerd. Ze
heeft ter gelegenheid van haar 25jarig bestaan
een boek uitgegeven waarin levensbeschrijvingen
van 31 locaal belangrijke Veenendalers vanaf de
zestiende eeuw zijn opgenomen. Die personen lo
pen uiteen van burgemeester L.H.J.M. van Asch
van Wijk (ambsperiode 1888-1902) tot ‘de bruid
van Christus’ Jannetje Hootsen (actief ca. 18801919). De godsdienst speelde in Veenendaal een
rol van betekenis, hetgeen tot uiting komt in het
aantal biografieën, gewijd aan dominees, nl. acht
van de 31 artikelen.
De lezing van de verschillende artikelen leidt
soms tot verrassingen. Dominee Hoedemaker
is er vooral om bekend dat hij eerst medestan
der was van Abraham Kuyper. Maar hij verzette
zich tegen Kuypers standpunt over de kerk, aat
volgens Hoedemaker inhield dat Kuyper de kerk
opvatte als een soort sekte, waarvan niet iedereen
lid kon zijn. Hoedemaker bleef in de Hervormde
kerk, die hij beschouwde als volkskerk. Veel min
der bekend is dat hij in Veenendaal actief was op
het sociale vlak en probeerde iets te doen voor
de jeugdigen van het opkomende fabrieksproletariaat.
De biografieën hebben een leesbare lengte. On
danks het feit dat het alleen Veenendalers betreft,
zijn de overlappingen tussen de teksten gering,
zodat men zich niet behoeft af te vragen ‘... wat ik
nu lees, stond dat ook al ergens anders’? Wageningen zou in het kader van het te schrijven boek
over de Wageningse geschiedenis de opname van
een vergelijkbaar hoofdstuk kunnen overwegen.
Veld, H. van ’t, ed., Markante Veenendalers. His
torische Vereniging Oud Veenendaal (Veenendaal
2010) 192 blz.; ill. bronnen; auteursregister; ISBN
978-94-90715-01-4
Jan van den Burg

RONDOM DE STILTE
Volgens een variant van een bekende uitspraak,
kan men de stad Rome het beste leren kennen
door deze drie dagen of drie jaar te bezoeken. In
het eerste geval verkrijgt men een afgerond over
zicht, niet gehinderd door allerlei details die we
gens de korte bezoektijd toch niet zinvol kunnen
worden uitgewerkt. Een lange bezoektijd levert
veel en onderling samenhangende informatie op,
maar ... waar wordt de benodigde tijd vandaan
gehaald? De eerste procedure wordt hier toege
past op een lijvig werk over het hoe, waarom en
wanneer van de herdenkingen op resp. 4 en 5
mei. Die manifestaties van wat wordt genoemd de
herdenkings- en herinneringscultuur ontstonden
direct na 1945 en ze vinden nog steeds plaats.
Sinds 1946 worden in Nederland de bezettingspe
riode en het einde ervan herdacht. In de loop van
de tijd zijn als herdenkingsmomenten toegevoegd
de nagedachtenis van de gesneuvelde militairen
in de periode 1945-1962 en van militairen in de
in internationaal verband uitgevoerde vredesmis
sies. Een opvallend verschijnsel is dat de herden
king van de bevrijding op 5 mei is gekoppeld aan
de dodenherdenking op 4 mei, maar ook de ver
binding van de naoorlogse militaire expedities aan
die twee data. In het oog lopend is ook dat in de
laatste decennia het aantal monumenten, gewijd
aan locale gebeurtenissen, aanmerkelijk is toege
nomen.
Het hoe, het waarom en het waar komen in dit
boek uitvoerig aan de orde. Het zou van arrogan
tie getuigen, de besprekingen die aan het boek
zijn gewijd, nog eens over te doen. Die besprekin
gen zijn eerder en beter gedaan en ik verwijs daar
om als voorbeeld naar een bespreking in NRC
Handelsblad van 28 april 2011 (‘Liever het heden
dan het verleden’, http://home.medewerker.uva.
nl/r.j.vanginkel/bestanden/NRC-28-4-2011.p d f).
Waarom is dit boek aangeschaft en wordt het hier
in het kort ingeleid en besproken? Wageningen
is niet alleen de plaats waar op 5 en 6 mei 1945
de overgave van de Duitse troepen in Nederland
werd geregeld, maar waaraan ook de datum 5
mei is verbonden, de datum die kan gelden als
die waarin alle gebeurtenissen in Nederland tus
sen 12 september 1944 en 9 mei 1945 zijn gecon
centreerd. Het boek van Van Ginkel geeft uitvoe
rige informatie over alles wat met de herdenking
in Wageningen van de bevrijding van Nederland,
vanaf 5 mei 1945 tot en met april 2011. Vrijwel al
les van wat zich in Wageningen heeft afgespeeld
rond deze herdenking tot bijna aan de officiële
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plaatsing van de erezuil voor Bernhard van LippeBiesterfeld, komt in het boek ter sprake. Verder is
informatief de weergave van de discussies over
de duurzaamheid en de aard van de 5-mei-herdenking en de verbinding met naoorlogse gebeur
tenissen op militair gebied, een discussie die de
laatste jaren ook in Wageningen een rol begint te
spelen. De 4-mei-herdenking blijkt daarentegen
geen onderwerp van discussie te vormen, die

heeft een vaste plaats gekregen in het belevingspatroon van de Nederlanders.
Ginkel, Rob van, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland (Bert Bakker; Amsterdam
2011) 844 biz.; ill. lit. registers (personen en plaat
sen) ISBN 978 90 351 3440 9
Jan van den Burg

PAS VERSCHENEN
In het pas verschenen boek “Wij zijn arm en toch
rijk” (Een Wageningse tiener in oorlogstijd, 19401945), beschrijft de auteur Jan van Raalten zijn
belevenissen en die van zijn familie in oorlogstijd.
Aan de orde komen de mobilisatie en de evacua
ties van 10 mei 1940 en 1 oktober 1944, waarbij
zij samen met hun buren tijdelijk onderdak kregen
in Haastrecht, Veenendaal, Overberg en Waarder.

Ook komt hotel De Wereld uitgebreid aan de orde.
De auteur overleefde het bombardement van Nij
megen op 22 februari 1944.
Het boek telt 74 pagina’s en is verkrijgbaar bij de
H.V. Oud-Wageningen, in het museum De Casteelse Poort of te bestellen via de auteur: e-mail
jraalten@xs4all.nl

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 aan
wezig. De boeken zijn uitleenbaar, foto’s en prenten niet. H et tijdschriftenrek in de Jan J. de
Goedezaal is te raadplegen wanneer het museum en /o f de bibliotheek geopend zijn. Kopieën
van artikelen uit tijdschriften zijn ter plaatse te bestellen. De openingstijden van het museum
vindt u op de binnenzijde van de achterpagina van dit tijdschrift.

VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
Na een rustig verlopen vakantie hebben wij de
draad weer opgepakt. Wij hopen dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad.
Er is in de afgelopen periode veel fotomateriaal
binnengekomen, o.a. van de heren J.W Veenman,
Hans van der Beek en Jan van Orden. Door ons
zijn bovendien diverse fo to ’s aangeschaft via het
internet. Het gaat hier om oude ansichten van
Wageningen die nog niet in onze collectie zaten.
Door de kleindochter van de heer Bos, die aan
het Spijk woonde, kregen we foto’s die in een veel
betere conditie zijn dan wat we zelf hadden. Bep
van Pluuren kwam een knipsel/fotoboek aanbie
den waarin veel informatie staat over het wel en
wee van de stad.
Helaas is de welbekende journalist/fotograaf Pim
Abrahamsz overleden. Via zijn dochter Maria zijn
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wij in het bezit gekomen van een omvangrijke col
lectie foto’s. Het uitzoeken is een grote klus. Er zijn
ook veel negatieven bij die eerst gescand moeten
worden door Arie de Koning. Al met al zal het on
geveer een jaar gaan duren voordat we hiermee
klaar zijn. Maar waar slaan we dit allemaal op? Er
is veel te weinig ruimte in ons archief.
Er is een vraag binnengekomen over foto’s van
panden in de Nieuwstraat en Kapelstraat, waar
aan voldaan kon worden.
Buurtvereniging Juliana heeft om foto’s en/of
oude ansichten gevraagd om het 75-jarig bestaan
te kunnen opluisteren. Indien er een DVD of een
boekje van wordt gemaakt, dan krijgt Oud-Wageningen ook een exemplaar zoals te doen gebrui
kelijk.

Voor de Open Monumentendag zijn diverse foto's
geleverd om het uit te geven boekje te kunnen il
lustreren.
Met de cameraclub Wageningen is overleg ge
weest met betrekking tot Wageningen 750 jaar

stad om te onderzoeken wat wij samen kunnen
betekenen voor dit feest. Zoals iedereen zegt is
het oorverdovend stil omtrent de activiteiten in
2013 en dat is het al heel snel!

Op bovenstaande foto staat Gerard Slotboom, die te gast is bij o.a. de enige echte Bromsnor van de
destijds populaire televisieserie Swiebertje. Mogelijk is die foto genomen tijdens de festiviteiten van Wa
geningen 700 jaar stad (1963), maar zeker is dat niet. Ook weten we niet waar deze foto werd genomen.
Weet u het juiste antwoord? Laat het ons even weten, graag per e-mail naar oudwageningen@planet.nl
of bellen met 0317 411508.
Willem Ruisch

Prof. A. Mayer, leraar in de
landbouwscheikunde

Prof. O. Pitsch,
buitengewoon hoogleraar in
de plantenteelt
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ZOEKPLAATJE

Bovenstaande foto is andermaal afkomstig van ons lid Pieterten Brinke. De foto is in 1927 als briefkaart
verzonden. Uit de tekst op de achterzijde blijkt dat de afzender drie weken heeft verbleven in “ rusthuis
Wageningsche Berg” . Wie herkent het huis op deze foto?
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♦ Huijgen, Peter, Grebbelinie, in: Ko Bosma, Cor Wagenaar ed., Een geruisloze doorbraak. De ge
schiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland
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♦ Jaarverslag Archeologische Werkgroep Wageningen (AWW) 1995 (Wageningen z.j.) 10 blz. [W_0775]
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de wildwal aan de oostzijde van de Eng van Wageningen (Wageningen 2005) 30 blz.; ill. lit. 4 kaartbijlagen (2e ex.) [W_0579a]
♦ Kraanen, Ch.J.M., Bodem en Landschap. Excursie rond Wageningen. Rapport Stichting voor Bodemkartering (Wageningen z.j.) 46 blz.; ill. tab. krtn. [W_0777]
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tog van Limburg; met bijlagen: A (akte van 1288 betreffende De Rouwenhof), B (overdracht van Wageningen van
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J Kol.-gen. Johannes Blaskowitz op 6 mei 1945 in zijn hoofdkwartier te Hilversum
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♦ Oort, Frans van, ‘Een plan voor fietspaden op de heide’, De Zandloper (2005) 2: 9-16 [TEDE;
W_0780]
♦ Oud-Veenendaalse Kroniek 1. No 1. Historische Vereniging Oud Veenendaal (Veenendaal 2010) 40
biz.; ill. (geschenk van HV Oud Veenendaal) [VEE_0011]
♦ Pepplinkhuizen, Coen, De Vrede van Wageningen. Hotel de Wereld, 5 mei 1945 [manuscript] (Wijkbij-Duurstede 2010) 4 blz. [W_0781]
♦ Prooije, L.A. van, De houtvlotterij en Dordrecht in de 17e en 18e eeuw, Oud-Rhenen 24 (mei 2005) 2:
12-25; ill. lit. [RHEJD022]
♦ Raalten, Jan van, Wij zijn arm en toch rijk. Een Wageningse tiener in oorlogstijd 1940-1945 (eigen
uitgave; Doesburg 2011) 74 blz.; ill. (aanschaf) [W 0782]
♦ Renes, Hans, De Wageningse Eng. Geschiedenis en waarden van een bedreigd cultuurlandschap,
Eemvallei 2 (1993) 2: 61-80 (2e ex.) [W_0308a]
♦ Roekel, E. van, De “Landstorm Nederland” als militaire organisatie en terreureenheid, Wereld in
Oorlog 18 (juni 2010): 25-29; ill. [NEDJD053]
♦ Roessingh, H.K., Inlandse tabak. Expansie en concentratie van een handelsgewas in de 17e en 18e
eeuw in Nederland. Landbouwuniversiteit, Afdeling Agrarische Geschiedenis. AAG-Bijdragen 20
[fragment] (Wageningen 1976): 160-171, 320-327, 481-497; ill. tab. lit. (2e ex.) [NED_0003a]
♦ Salomons, Anne, Er is geen sprake van stoppen, Checkpoint. Maandblad voor Veteranen 12 (maart
2011)2: 10-12; ill. [W_0783]
♦ Schennink, W., Lubbert Adolf Torck. Een 18e eeuws Gelders staatsman in zijn verhouding tot Willem
Bentinck, 1741-1756 [fragment] Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre. Deel LXXII (1980):
127-153; ill. lit. [W 0784]
♦ Van Niftrik tot Est(e)rik - van 1684 Dodewaard tot 1985 Ingen. Een familie geschiedenis van 300 jaar
in de Betuwe (z.p. z.j. [± 1984]) 68 blz.; lit. genealogische tabel (losbladig) [GEN_0015]
♦ Veld, H. van ’t, ed., Markante Veenendalers. Historische Vereniging Oud Veenendaal (Veenendaal
2010) 192 blz.; ill. bronnen auteursregister; ISBN 978-94-90715-01-4 (geschenk van HV Oud Veen
endaal) [VEEJD012]
♦ Verduijn, Ben, Door de vrijheid geroepen (BDU; Barneveld 2011) 320 blz; ill. lit. ISBN
9789087881368 (geschenk van de uitgever) [RE_0033]
♦ Verweij, René, Hinkeloord, een gebouw met een verleden. Jubileumnummer De Nynkelnymf 20 jaar.
Bosbouwperiodiek Hinkeloord 20 (juni 1993) 2: 47; lit. [W_0771c]
♦ Vijverberg-Jessen, M.F.G., Een sociologisch onderzoek in de Rooms-katholieke gemeenschap te
Wageningen (eigen uitgave; Wageningen z.j. ([1964]) 48 blz.; lit. tab. 2 bijl. (geschenk van RK paro
chie Wageningen) [W_0785]
♦ Wageningen-Gödöllö (Wageningen; juli 1966) 15 blz.; ill. [W_0786]
♦ Wageningse Kalender 2011. Bijzondere locaties vroeger en nu (Verweij; Wageningen 2011) ill. (ge
schenk van de uitgever) [W_0787]
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Documentatie
♦ Geschiedenis van Wageningen: krantenartikelen februari 1966 t/m december 1977 [DOC_019]
Ton Steenbergen
Jan van den Burg
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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
www.wageningenl 940-1945.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.
www.oudwageningen.nl
lnfo@oudwageningen.nl

BESTUUR
R Woldendorp
Mw. D. van Vliet

voorzitter
secretaris

J. Figge
Mw. O. Haze
C.D. Gast
W.J.P. Steenbergen

penningmeester
lid
lid
lid

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET
W. Ruisch

RM. Kernkamp
D.A. de Wit
L.A.A.J. Eppink

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

Bennekomseweg 182, 6704 AL Wageningen
tel: 0317 411508

WEBCOMMISSIE
H. Schols

REDACTIE
G.L. Olinga

Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen
tel: 0317 423515

Hazekamp 2B, 6707 HG Wageningen
tel: 0317 426929

eindredactie
en kopij
lid
lid
lid/adviseur

Generaal Foulkesweg 18, 6703 BR Wageningen
tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl

LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD
Mw. Z. van den Burg-Teunissen
Van der Waalsstraat 9, 6706 JL Wageningen
tel: 0317 416361, e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl
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
Mw. M. Slebos
p/a Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen

DRUK: Verweij het Jonk, drukkers en printers

ISSN: 1384-7678

39-4

n o v e m b e r 2011

lontactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen

INHOUD
VAN DE BESTUURSTAFEL

111

HOOFDARTIKELEN
- Kees Gast: Het verhaal van een huis (Niemeijerstraat 4)
- H.R Lagerwerf: De restauratie van de kelder aan het Bowlespark
-Gerard Olinga: Groeten uit Wageningen (5)
-Anton C. Zeven: De Nudebarrière
-A.G. Steenbergen: Slager Van Thijn
-Anton C. Zeven: De straatnaamgeving van Wageningen-Hoog (west)

113
117
120
126
129
131

EN VERDER IN DEZE UITGAVE
-Anton C. Zeven: Uit het gemeentearchief (44)

135

RE-ACTIE
- Nu te zien in de Casteelse Poort

139
140

VARIA
-Boekbespreking
-Aanwinsten bibliotheek en documentatiecentrum
-Van het foto- en prentenkabinet

141
141
142

VAN DE REDACTIE
Dit is al weer de laatste uitgave van 2011. Jaargang 40 van ons verenigingsblad staat voor de deur.
Vanaf de oprichtingsdatum, 17 april 1973, zijn er tal van artikelen geschreven over de geschiedenis van
onze stad. Sommige auteurs van ‘het allereerste uur’ zijn nog steeds actief.
In komende uitgaven zal worden teruggeblikt op de geschiedenis van onze vereniging en met name hoe
ons verenigingsblad zich in deze periode heeft ontwikkeld.

De oude laan Kortenburg op het tegenwoordige land
goed Oranje Nassau’s Oord, genomen vanuit de richting
van de Hartenseweg. (foto: Gerard Olinga)

KOPIJ voor het februarinummer 2012 ontvangt de redactie graag voor 13 januari 2012.
Liefst digitaal, maar ook handgeschreven kopij is van harte welkom.
Het (kopij)adres van de redactie vindt u op de achterzijde van deze uitgave.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de voetsporen van Willem III
Het verleden van de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Oostereng en Keijenberg
Het Renkums beekdal vervult een belangrijke eco
logische corridorfunctie van de Veluwe naar de
uiterwaarden van de Rijn en verder. Veel minder
bekend is dat het beekdal zeer rijk is aan histo
risch erfgoed. Het beekdal vormt de grens tussen
het hoge, droge land en het vochtige, voedselrijke
land, waardoor het al zeer lang een geschikte plek
is om te leven. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat we nu nog sporen vinden van beschavingen
van voor de jaartelling, bijvoorbeeld grafheuvels,
celtic fields en karresporen. De bijzondere voor
werpen die bij opgravingen in 1891 zijn gevonden
zijn nu pronkstukken in Museum Het Valkhof te
Nijmegen. Vanaf die tijd vinden we allerlei histo
rische elementen die het gebied een bijzondere
uitstraling geven. Het gebied staat bekend om zijn
sprengen, maar er is zoveel meer te bewonderen
dat het gebied zijn bijzondere karakter geeft, zo
als doelebomen, bezandingsgreppels, lanen, bospoelen en natuurlijk talloze sporen uit de tijd dat
er in en rondom het Renkums beekdal gevochten
werd tussen de Duitser en de geallieerden in de
Tweede Wereldoorlog. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan resten van loopgraven en mitrailleursnesten.
Een bijzondere tijd is zonder twijfel geweest toen
koning Willem III, na lang aandringen, eindelijk
in staat was het huidige landgoed Oranje Nas
sau’s Oord te kopen. Hij liet er een prachtig paleis

bouwen, dat helaas door een voltreffer in WOII is
vernietigd en niet weer is opgebouwd. Maar we
vinden uit die tijd nog veel sporen terug, zoals de
resten van het arboretum, de ijskelder en de inrijzuilen.
Ik heb zoveel mogelijk sporen uit het verleden op
de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Ooste
reng en Keijenberg proberen te achterhalen en te
beschrijven. Hierbij is veel nieuwe informatie over
de gebiedsgeschiedenis toegevoegd. Ik probeer
zo het landschap, maar vooral ook de historische
elementen, zoals we die nu zien, te verklaren. Ver
schillende van deze historische elementen zijn de
afgelopen jaren opgeknapt. Begin 2012 zal er een
boek van mij verschijnen, waarin ik de lezer mee
neem op diverse wandelingen in het gebied. Ik be
schrijf niet alleen de geschiedenis van het histo
risch erfgoed en het ontstaan van het landschap,
maar ook mijn zoektocht naar deze informatie.
Hierbij dwaal ik regelmatig af naar persoonlijke
associaties en mijn vak: bosbeheer. In deze lezing
krijgt u een voorproefje. Ik zal u meenemen op een
‘wandeling’ door het gebied en u vertellen over
mijn zoektocht naar informatie en de soms ver
rassende, schokkende of ontroerende resultaten
hiervan.
Patriek Jansen

BIJEENKOMST
In De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 21 november 2011, aanvang 20.00 uur,
zal Patrick Jansen een lezing houden, met als onderwerp:

In de voetsporen van Willem III
Het verleden van de landgoederen Oranje Nassau’s Oord, Oostereng en Keijenberg.

Op maandag 20 februari 2012 zal Jacobus Tijsburg een lezing houden voor Oud Wageningen.
De titel van zijn voordracht is: “De Hertog komt... Het reizende leven van de hertogen van
Gelre in de veertiende en vijftiende eeuw.”
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Molenmarkt

Bibliotheek, documentatiecentrum
en foto- en prentenarchief

Op zaterdag 10 september stond de Historische
Vereniging Oud-Wageningen met een kraam op
de Molenmarkt. Het thema van dit jaar was: “ Eten
uit je stadstuin, vroeger en nu.”
Naast de verkoop van boeken en prenten hadden
wij enkele fo to ’s ter inzage, die naar onze mening
een relatie hadden met dit thema. Mede dankzij
het mooie weer werd de markt druk bezocht. Wij
mochten dan ook niet klagen over belangstelling.
Dit jaar hebben we geen nieuwe leden kunnen in
schrijven maar wel een heel behoorlijk aantal boe
ken verkocht.

De vrijwilligers, die op dinsdag- en donderdag
ochtend in het museum aanwezig zijn om de bi
bliotheek en documentatie op orde te houden en
fo to ’s en dia’s te scannen, komen langzamerhand
handen en ruimte te kort. Regelmatig worden do
zen en boeken met foto’s en dia’s aangeboden,
die, als ze nog niet in het archief aanwezig zijn,
gescand en gedocumenteerd moeten worden.
Dat geldt ook voor de aangeboden boeken.

Oktober:
Maand van de Geschiedenis
Het thema van de Maand van de Geschiedenis
luidt: “ Ik en wij” . Op 19 oktober jl. hebben Kees
Gast en Ottolien Haze, in samenwerking met de
medewerkers van het museum De Casteelse
Poort en de bibliotheek, een geschiedenisquiz
georganiseerd. De tribune zat bomvol.
Na de inleiding door Jean Gardeniers, voorzitter
van het museum De Casteelse Poort, volgde de
quiz, gepresenteerd door Kees Gast. Een vijftig
tal vragen werd in een rap tempo aan het publiek
voorgeschoteld. Men had de keuze uit drie ant
woorden. Naast vragen over de geschiedenis van
Wageningen was er ook een aantal van algemene
aard. Desalniettemin was het in veel gevallen nog
knap moeilijk om het juiste antwoord te kiezen.
Er is waarschijnlijk veel geraden. Ook de winnaar
had nog 11 foute antwoorden.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden:
Fam. O.L.M. Tiemessen
Dhr. P.M. Schaper
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Overleden:
Dhr. D. Kloen
Dhr. j de |_eeuw
Mw. G. van der Weel-van der Hek
Dhr. C.J.C.W. Westland

HET VERHAAL VAN EEN HUIS
Geschiedenis van Niemeijerstraat 4 te Wageningen
Kees Gast

De Niemeijerstraat, het Emmapark en de Dijkstraat vormen samen een wijkje dat in de jaren ze
ventig en tachtig van de 19de eeuw is ontwikkeld door de in 1874 opgerichte maatschap ‘NieuwWageningen’. Het gaat om een associatie van een groepje plaatselijke notabelen onder aan
voering van notaris G. Hondius. Hun doel is grond aan te kopen, die in kavels te verdelen en als
bouwterrein met winst van de hand te doen. Daarvoor moesten straten aangelegd worden. Het
stratenplan is een ontwerp van de architecten Frederik Willem en Gerlach Jan van Gendt, broers
uit een bekend architectengeslacht, waarvan hun broer, Adolf Leonard van Gendt, bouwmeester
van het Concertgebouw in Amsterdam, de beroemdste is. Wellicht hebben de tekenaars van het
stratenplan een aantal huizen in Nieuw-Wageningen ontworpen, maar dat kan bij gebrek aan
bouwtekeningen niet bevestigd worden. Het plan behelst onder meer de aanleg van een nieuwe
straat van de Markt over de Boterstraat en het Rijnbolwerk naar de stadsgracht. Over een nog
aan te leggen brug loopt het traject met een boog tot aan de Nudestraat. Deze straat kennen wij
nu als de Niemeijerstraat. Tot 1955 had zij twee namen: Marktstraat van de Markt tot de brug over
de stadsgracht en Parkstraat van de brug tot de Nudestraat. Het bouwjaar van Niemeijerstraat 4
is niet precies vast te stellen, het moet omstreeks 1878 liggen.

Afb. 1. Het stratenplan van Nieuw-Wageningen uit 1875. De cijfers 1 t/m 6 geven de loop van de nog aan te leggen
Niemeijerstraat aan. Het zwarte blokje geeft de plaats aan waar omstreeks 1878 Niemeijerstraat (dan Marktstraat 1)
gebouwd zal worden.
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Een fraai hoekpand
Over het verloop van de verkoop van de kavels en
de bouw van de huizen is weinig bekend. Bouw
tekeningen en documenten over de afzonderlijke
huizen zijn niet bewaard. Zodoende weten we niet
precies wie de architect van het huis Niemeijerstraat 4 is geweest. De architect is mogelijk een
van de twee hiervoor genoemde broers van Gendt
geweest, die het stratenplan tekenden. Het huis
moet omstreeks 1878 zijn verrezen.
Aan de grootte en de architectuur van de huizen
aan de Niemeijerstraat en van die aan het Emmapark is te zien dat ze voor welgestelden zijn
gebouwd. De situering aan een plantsoen beves
tigt dat eens te meer. Voor Niemeijerstraat 4 geldt
dit zeker. De ontwerper heeft bijzondere aandacht
besteed aan de voorgevel. Die staat aan het Emmapark, terwijl de ingang in de zijgevel aan de
Niemeijerstraat is gemaakt. Kennelijk heeft hij
het evenwicht in de voorgevel niet willen versto
ren door er een ingangspartij in te tekenen. Het
huis bestaat uit twee woonlagen, een zolder met
twee dakkapellen en een souterrain, dat door drie
smalle ramen van daglicht wordt voorzien. Boven
deze kelderverdieping ligt de eerste woonlaag,
die de functie van bel-etage heeft. Hier bevinden
zich de woon- en de eetkamer. De slaapvertrek
ken liggen op de tweede woonlaag.
Het huis staat sinds 1985 op de gemeentelijke
monumentenlijst. Daarop wordt het beschreven
als een bakstenen hoekpand uit de tweede helft
van de 19de eeuw met licht getoogde vensters met
schuiframen en een stucomlijsting. Ook de plint,
de hoekpilasters en de waterlijst zijn in stucwerk
uitgevoerd. De gevel aan de Niemeijerstraat heeft
een vooruitspringend gedeelte, met vlak gestucte
blindnissen. De architectonische kwaliteiten en de
beeldbepalende plaats van het huis op de hoek
van het Emmapark en de Niemeijerstraat zijn ge
noeg redenen geweest om het op de monumen
tenlijst te plaatsen.

/Aft). 2. De voorgevel aan het Emmapark, ca. 1900.

ook studenten in het huis. De meest prominente
eigenaar-bewoner is Jan Marinus van Schuppen,
compagnon in de sigarenfabriek van Geurts en
Schuppen aan de toenmalige Tramweg, nu de
Stadsbrink. In de jaren dertig van de vorige eeuw
is het bedrijf verhuisd naar het grote leeggekomen
fabrieksgebouw van de leerlooierij van de gebroe
ders Roes aan de Stationsstraat. Hier worden
de bekende Schimmelpennincksigaren gemaakt
(‘Schimmelpenninck...fijn, die ken ik!’). Het gezin
Van Schuppen - man, vrouw en vier kinderen heeft van alle bewoners verreweg het langst in
het huis gewoond, namelijk van 1928 tot 1973.
Na het overlijden van het gezinshoofd, in 1971,
blijft mevrouw van Schuppen nog twee jaar in het
huis wonen. Na 45 jaar verlaat zij haar huis aan de
Niemeijerstraat 4 en verkoopt het aan de Stichting
Vrijmetselaarsloges in Wageningen.

Vrijmetselaars onder dak
Het zal geen verwondering wekken dat het huis
lange tijd bewoond is geweest door welgestelde
burgers. Daaronder vinden we achtereenvolgens
een rentenier, een leraar aan de Rijkslandbouw
school, een graanhandelaar, een rentenier, de
bedrijfsleider van een machinale tabaksstripperij in Wageningen, weer een rentenier en ten
slotte een sigarenfabrikant. Zij hebben een voor
die tijd klein gezin van hooguit vier kinderen. Bij
sommigen wonen een of twee dienstboden in.
Vanaf 1946 wonen er nagenoeg ononderbroken
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Deze stichting behartigt de belangen van de twee
vrijmetselaarsloges, te weten ‘De Korenschoof’
en ‘De Rechte Verhouding, opgericht in 1956 en
1969. De perikelen van de huisvesting van de lo
ges in de periode voor de overgang naar Nieme
ijerstraat 4 vallen buiten het bestek van dit ver
haal, maar zeker is wel dat de verwerving van het
eigendom van hun huidige onderkomen de Wageningse vrijmetselarij heel goed uitkwam.
Na de aankoop door de Stichting kan het pand
niet onmiddellijk door de beide loges betrokken

worden. De gemeente maakt bezwaar dat er een
‘vergaderruimte c.q. verenigingsgebouw’ komt in
een pand dat in een woongebied staat.

vertrek waar niet-rituele bijeenkomsten - verga
deringen, voordrachten en andere activiteiten
- plaatsvinden. Rituele bijeenkomsten voltrek
ken zich in de aangrenzende Tempel. In het pas
verworven logegebouw aan de Niemeijerstraat
omvat de tempel de eetkamer en de vierzijdig
beëindigde serre. De nagenoeg halfronde ach
terwand van de serre vormt in het interieur een
stijlvolle afronding van de tempel waar tijdens de
rituele bijeenkomsten de voorzitter en een aantal
belangrijke functionarissen zitten. De tempel en
de voorhof zijn aanvankelijk elk via een deur in de
hal bereikbaar. De deur naar de tempel is bij de
bouw van de nieuwe tempel later dichtgemaakt.

G*ïlOME>
Afb. 3. Opmetingstekening van de begane grond (bel
etage), april 1973.

Omdat de woonfunctie door de verhuur van vijf
kamers aan studenten intact blijft en de woonbe
stemming nog niet in een geldig bestemmingsplan
vastligt, geeft de gemeente de Stichting het voor
deel van de twijfel en verleent haar in april 1973
toestemming om de begane grond (de bel-etage)
en het souterrain voor haar verenigingsdoeleinden
te gebruiken. De officiële opening van het logegebouw vindt plaats op 10 september 1973.
De Wageningse vrijmetselaars hebben eindelijk
een eigen gebouw. Het is een mooi, maar be
scheiden begin. Als de loges erin trekken bestaat
de bel-etage, waar het verenigingsleven zich moet
gaan afspelen, uit een woonkamer aan de straat
zijde en een eetkamer aan de tuinzijde. Deze ver
trekken zijn van elkaar gescheiden door een tus
senwand met schuifdeuren. De achterwand van
de eetkamer is de achtermuur, grenzend aan de
tuin. Dubbele, openslaande deuren in deze muur
geven toegang tot de serre, die, via een aanslui
tend kort rechthoekig stuk, eindigt in een vierzij
dige afsluiting.
De Voorhof in een vrijmetselaarsgebouw is het

Afb. 4. De tempel in de periode 1973-1979.

Gescheiden gebruik
De nieuwe huisvesting doet de loges kennelijk zo
goed, dat zij al na enkele jaren uit hun nieuwe jas
groeien. Al in 1976 neemt de Stichting dan ook het
initiatief om een nieuwe tempel in de tuin te laten
bouwen. Bouwkundige J. de Jong, lid van de loge
De Rechte Verhouding, tekent het ontwerp. Zijn
plan voorziet in een lang, rechthoekig tempelge
bouw, dat op de achtermuur van het huis aansluit.
De serre moet daarbij sneuvelen. Overigens blijkt
bij onderzoek naar de brandveiligheid van het lo
gegebouw dat de oude stucplafonds nog onder
de nieuwe aanwezig zijn. De officiële ingebruik
neming van de nieuwe tempel vindt plaats op 10
september 1979.
Door een nieuwe tempel in de tuin te laten bou
wen, wordt de voorhof veel langer. Die ruimte
beslaat voortaan de volle lengte van de vroegere
woon- en eetkamer, met inbegrip van het voorste
deel van de serre. De vergroting van de voorhof
biedt ook de gelegenheid om een keuken aan
te leggen. Die komt links (van binnenuit naar de
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raampartij kijkend) vooraan in de voorhof, waar
die ruimte zich verbreedt. Daar is ongetwijfeld
een zijkamertje geweest. In het souterrain is op
dezelfde plaats een bijkeuken en ook op de eerste
verdieping is op de vergelijkbare plaats een klein
zijvertrek.

maakt. Die voorziening bevindt zich namelijk een
trap hoger, niet ver van de studentenkamers. Het
gezamenlijk gebruik daarvan met de logeleden
en hun bezoek hebben de studenten als hinder
lijk ervaren. De bouw van een toilet naast de hal
is weliswaar een verbetering maar betekent wel
verkleining van het keukentje in de voorhof. Op de
bouwtekening van 1978 (afb. 6) komt die kleine
wijziging nog niet voor.
De volledige scheiding van keuken en toilet is
voor beide partijen voordelig. De studenten zijn
voortaan vrij van vreemden in hun gedeelte van
het huis, wat hun woongenot ten goede komt. De
vrijmetselaren kunnen het zich niet veroorloven in
onmin met hun huurders verkeren, want zonder
hun huurpenningen zouden de loges niet in het
huis kunnen blijven. Voorlopig eind goed al goed
dus.

Bronnen:

Afb. 5. De Voorhof in de periode 1973-1979.

Door de aanwezigheid van de ‘pantry’ op de be
gane grond, krijgen de inwonende studenten het
alleengebruik van de keuken in het souterrain.
Voortaan lopen de studenten en de vrijmetsela
ren elkaar daar niet meer in de weg. Dat zal ook
niet meer gebeuren sinds er op aandringen van
de studenten een toilet op de begane grond is ge

Gemeentearchief Wageningen, Nieuw Archief der
gemeente, 1816 - 1942, diverse bevolkingsregis
ters uit de periode 1880-1940
Gemeentearchief Wageningen, bouwdossiers
Niemeijerstraat 4
Archief van de vrijmetselaarsloge De Rechte Ver
houding te Wageningen
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Afb. 6. Ontwerptekening voor de bouw van de nieuwe tempel in de tuin, 1978.
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DE RESTAURATIE VAN DE KELDER AAN HET BOWLESPARK
H.P. Lagerwerf

Op 10 mei was het eindelijk zo ver. Na jaren van wachten en aandringen van zeer veel kanten, is
er eindelijk begonnen met de restauratie van de kelder aan het Bowlespark. De gemeente heeft
voor deze klus een zeer ervaren restauratiebedrijf ingehuurd. Jörg Soentgerath en ik mochten
op de bouwplek aanwezig zijn om, met onze kennis van het gebouw en van de omgeving, met de
restaurateurs mee te denken.

Eeuwenlang onberoerd
Voordat het aarddek werd verwijderd, werden op
de meest kwetsbare plekken in de kelder stem
pels geplaatst. Daarna werd voorzichtig begon
nen om het aarddek te verwijderen. De aarde was,
op wat boomwortels na, verder helemaal schoon.
Een bewijs dat de kelder de afgelopen jaren onbe
roerd werd gelaten. Als de leeftijd van de spaanse
aak daarvoor een graadmeter is, dan kan dat wel
eens eeuwen zo zijn geweest. Wat er tevoorschijn
kwam viel niet tegen. De spaanse aak had wel de
gelijk ondergrondse sporen achtergelaten. Welis
waar ging dat ten koste van een deuk in het eerste
gewelf, maar de wortels hebben de structuur van
dat gewelf niet al te zeer aangetast.

In het tweede transept (de dwarsbeuk) waren en
kele stenen losgeraakt en naar beneden gevallen.
Deze schade valt eenvoudig te restaureren, waar
door de gewelven weer structureel intact worden.
De zuidelijke keldermuur (aan de zijde van het
Bowlespark) was echter danig aan het afbrokke
len. Restauratie daarvan zal veel meer tijd gaan
vergen. Het is noodzakelijk om daar een nieuwe
steunmuur te bouwen, alvorens de gewelfkoepel
weer met kloostermoppen opgebouwd kan wor
den tot aan deze zuidelijke zand kerende muur.
Ondanks de vroegere gemetselde steunberen
was deze keldermuur voor de helft ingestort.

Afb. 1: Interieur van de gewelfkelder voor de restauratie (Bron onbekend).
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De ‘beroemde’ tunnel
Met het blootleggen, is het mogelijk om te bestu
deren wat er allemaal is verbouwd aan het oor
spronkelijke gebouw aan het Bowlespark, waar
van deze kelder deel uitmaakte. De kern van dat
gebouw, uit 1527, werd zichtbaar door de bloot
gelegde gewelven en hieraan is na de bouw niet
veel veranderd. De rare schuine noordmuur is
vanaf de bouw zo geweest en latere veranderin
gen hebben niet plaatsgevonden.
Het gewelf in de noordwesthoek is anders af
gewerkt, wat nodig was vanwege de afwijkende
vorm. De kleine verschillen in de andere gewelven
zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan verschil
lende metselaars die iets anders afwerken. Wat er
te zien is, is trouwens de bovenkant van het ge
welf. Hierop is waarschijnlijk een zandbed gestort,
waardoor er op de verdieping (begane grond) een
plavuizenvloer gelegd kon worden. Ook is duide
lijk geworden dat het oorspronkelijke huis het op
blazen van de torens in 1673 niet heeft overleefd.
De zeer massieve muren van dit gebouw zijn van
af het maaiveld terug gehakt tot een één steens
muurtje ter hoogte van de bovenkant van het ge
welf. Dit is aan beide zijden van de kelder gedaan,
waarna er door Torck rond 1700 een nieuw ge
bouw bovenop is gezet.

Aan de oostzijde van de kelder is deze nieuwe
muur nog intact met de originele afwerking uit die
tijd. Ter vergelijking: het zag er uit als de Roosendaalse huizen aan de Heerenstraat en de (oude)
Bassecour. Bij het vervangen van de riolering in
het Bowlespark, zal er meer duidelijkheid komen
over de omvang van het originele kasteel.
Er zijn twee fundamenten gevonden die ook uit
1527 lijken te zijn, maar die veel lichter zijn uit
gevoerd dan de fundamenten van het Drosthuis.
Voor zover deze fundamenten te volgen waren, en
aan de hand van oude tekeningen, lijken ze op
die van het gebouw dat het poortgebouw met het
Drosthuis verbond.
Ook zijn er, in een wat vreemde hoek aan de west
zijde, fundamenten gevonden die niet vast zaten
aan het Drosthuis, maar er los tegenaan waren
gemetseld. Op een paar plekken zat er wat stuc
werk tegenaan, wat doet vermoeden dat er een
tweede kelder is geweest die tegen de westzijde
van de kelder heeft gestaan. Ze zouden uit de tijd
van de eerste herbouw door de familie Torck (in
1700) kunnen komen. Op de tekeningen in het
museum staan twee aanbouwen op deze plek, die
het Drosthuis verbinden met wat nu het gebouw
van de Casteelse Poort is.

Afb 2.: Schetsen gemaakt bij het eerste onderzoek van de kruisgewelfkelder: Bron W. Angenent
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Dan is er aan de westzijde van de kelder nog een
fundament gevonden, dat waarschijnlijk uit 1821
stamt, toen het gebouw van Torck door Roosenik gesloopt is. Kleine vondsten, als pijpenkopjes,
scherven van wijnflessen en vensterglas onder
steunen de dateringen die hierboven zijn gegeven.
Dan is ook de beroemde tunnel terug gevonden.
Aan het noordwestelijke gewelf is in de negentien
de eeuw een tunnel gemetseld van het museum
naar de kelder, die toen als ijskelder in gebruik
was. Het ijs kon dan via de gang ondergronds
naar de Villa gesleept worden zonder dat de kel
der geopend hoefde te worden, waardoor het ijs
langer goed bleef. De stenen die gebruikt zijn voor
de onderaardse gang zijn dezelfde als die ge
bruikt zijn voor het afvoerputje van de ijskelder. Dit
putje is gevonden, samen met een afvoerkanaaltje dat het smeltwater naar buiten afvoerde. De
fundamenten uit 1821 zijn van een andere, oudere
steensoort gemaakt. De ingang van de ijskelder
lag aan de oostzijde. De huidige ingang is uit de
twintigste eeuw. Aan de oostzijde zijn in de tw in
tigste eeuw ook twee extra kastjes bijgebouwd,
waarvan de functie niet bekend is. Ook was er,
middels een gresbuis, een verbinding tussen de
kelder en een eigenaardige tuinarmatuur, waarvan
de functie eveneens niet bekend is.

Beperkt budget
Al met al is er veel duidelijk geworden over de ver
bouwingen en de ongelukken die de kelder de af
gelopen 500 jaar heeft moeten doorstaan. Op dit
moment heeft de gemeente slechts een budget
om de kelder te restaureren en niet om de kelder
weer in volle glorie aan Wageningen te laten zien.
De kelder wordt daarom weer reversibel afgedekt
met een speciaal soort zand en een antiworteldoek, waarna de deklaag weer beplant kan wor
den met struikjes.
Ondanks Torcks inspanningen is de muur aan
de westzijde, bij de aansluiting op de gewelven,
dusdanig dun geworden dat alleen een zeer ingrij
pende verbouwing garant kan staan om de kelder
weer als zichtbaar bouwelement terug te krijgen.
Natuurlijk hoop ik dat het geld dat daarvoor nodig
is, nog tijdens mijn leven ergens gevonden gaat
worden. Tot die tijd is de conservatie door deze
verbouwing goed voor het behoud van de kelder
tot de volgende eeuw.
Bron: W. Angenent. Wagvene - Archeologie. 2008.

Afb: De blootgelegde kelder aan het Bowlespark met zicht op de westzijde. (Foto: Jörg Soentgerath)
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GROETEN UIT WA GENINGEN(5)
Uit de rijke collectie van E.J. Jansen
Gerard Olinga

In deel vijf van Groeten uit Wageningen draait het bijna allemaal om molens, en tot slot ook om
een klein beetje (tol)geld. Wageningen is nog een van de weinige plaatsen in de omgeving waar
de wieken van een molen nog regelmatig draaien. Vroeger kende Wageningen veel meer molens.
Sommige straten herinneren ons daar nog aan. Zo stond er tijdens de Tachtigjarige Oorlog aan
de Molenstraat een rosmolen en leidde de Eekmolenweg ooit naar de eekmolen, die op de hoek
van de huidige Otto van Gelreweg en Generaal Foulkesweg heeft gestaan.
In de rijke collectie van wijlen E.J. Jansen vond ik enkele mooie ansichtkaarten, waarop nog drie
Wageningse molens staan afgebeeld. Over deze drie molens: De Vlijt, De Eendracht en De Ooie
vaar, gaat dit verhaal.

Molen De Vlijt
Wageningen kent nog een echte molenaar. Het
molenaarsbestaan hangt af van de windvang
van zijn molen. Molens werden daarom vroeger
gebouwd op plaatsen waar men verzekerd was
van wind. Onderstaande foto (afb. 1) uit 1920, laat
zien dat De Vlijt toen nog weinig last had van al
te veel bebouwing rondom het molenterrein. Maar
hoe anders is dat nu.

Afb. 1: Molen De Vlijt aan de Harnjesweg in 1920.
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Duidelijk is te zien, dat de molen hier nog aan de
rand van de bebouwde kom staat. De boerderijen
aan de Grindweg (nu Churchillweg) stonden er
nog. Ook de mouterij is te herkennen, evenals de
lintbebouwing langs de Harnjesweg. De schoor
steen hoort bij de zuivelfabriek Concordia.

De Wageningse Eng reikte nog tot aan de Grind
weg. Een deel van het land op de voorgrond moet
eigendom zijn geweest van de weduwe HoltiusVan de Broeke uit Ede. Zij had in de omgeving van
de plaats waar de molen zou worden gebouwd,
tabaksland en een tabaksschuur. De weduwe
tekende beroep aan tegen het bouwplan van de
molen, dat in de Wageningsche Courant van 24
april 1879 bekend werd gemaakt. Het plan was
ingediend door de Heelsumse molenaar Hendrik
Hulshuizen voor diens zoon Jan.1
Mevrouw Holtius was bang dat haar tabaksschuur:
“meerder blootgestelt zou worden aan onweder. ”
Ook vreesde zij dat haar tabaksland meer water
zou ontvangen in geval van slagregens, waardoor
haar grond in waarde zou dalen. Haar bezwaren
redden het niet. Op 22 oktober 1879 prijkt de al
lereerste advertentie van Jan Hulshuizen in de
Wageningsche Courant: “De ondergeteekende
opgericht hebbende eene nieuwe wind-korenmoien, beveelt zich door deze minzaam in U Ed.
gunst, belovende eene nette en accurate bedie
ning. M et achting, Wageningen 22 october 1879,
U Ed. Dw. Dienaar, Jan Hulshuizen. ”

Verval
Het voortbestaan van De Vlijt heeft meerdere ma
len aan een zijden draadje gehangen. De eerste
molenaar kon het zich kennelijk nog permitteren
om reeds op zijn 53ste jaar te gaan rentenieren.
Misschien was het hem wel voor de wind gegaan.
Daarna nam zijn broer Hendrik het van hem over,
die in 1915 overleed. Zijn weduwe verkocht de
molen vervolgens aan Gerrit van Rijn uit Haarlem.
Van Rijn kampte met een slechte gezondheid. In
1924 deed hij de molen over aan Chris van Veen
uit Harskamp. De zaken gingen in die tijd slecht
en met veel kunst- en vliegwerk wist men de mo
len draaiend(e) houden.
De Tweede Wereldoorlog liet de molen ook niet
onberoerd. Granaatscherven brachten ernstige
schade toe aan de kap en aan de wieken. De
schade was zo ernstig, dat de toenmalige eige
naar, Wouter van Veldhuizen, in 1946 met serieuze
plannen rondliep om de molen maar te slopen. De
Vlijt heeft zijn voortbestaan toen waarschijnlijk te
danken aan de molenredder Max van Hoffen uit
Bennekom. Diens enthousiaste bemiddeling leid
de tot herstel, waarna de nieuwe molenwieken in
februari 1952 weer draaiden.
Van Velthuizen overleed in 1966 en al gauw daar-

Afb. 2: De Vlijt in 1976, ontdaan van de wieken en de
stelling.

na stonden ook de wieken stil. Het verval trad snel
verder in nadat de gemeente in 1972 de eigenaar
was geworden. Toen de molenmaker Coppes uit
Bergharen in 1976 met de restauratie kon begin
nen, stond alleen de stenen romp nog overeind.2
De molen had zijn gezicht verloren (zie afb. 2).

Een nieuwe wind
Tijdens deze restauratieperiode diende zich een
nieuwe, jonge en enthousiaste molenaar aan,
Hans Dobbe. Hij werd niet de nieuwe eigenaar,
dat bleef de gemeente. Precies honderd jaar na
de opening van De Vlijt, op 20 september 1979,
draaiden de wieken weer en werd er weer graan
gemalen in De Vlijt. Ook Dobbe heeft natuurlijk
tegenwind ervaren, maar dankzij zijn liefde voor
het molenaarsvak en zijn grote inzet om De Vlijt te
behouden, kan Wageningen nog steeds genieten
van een molen die nog beroepsmatig in gebruik is.
En niet te vergeten: ook van zijn rijk gesorteerde
eindproducten die vanuit de molenwinkel worden
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verkocht. In 2009 ontving Dobbe uit handen van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, de Evert Smit
Biotoopprijs 2009.3 Hij kreeg deze prijs omdat
hij zich in de daaraan voorafgaande jaren enorm
had ingezet om de biotoop van molen De Vlijt te

Straatweg.

behouden. Zijn inzet heeft geleid tot aanpassing
van de bouwplannen op het inbreidingsterrein ten
noorden van de molen. De windvang en de zicht
lijnen naar de molen blijven daardoor in stand.

I I ai/c'vuifi

Afb. 3: De Rijksstraatweg (nu Generaal Foulkesweg) voor 1908. De eerste twee grote panden staan er nog. In het eer
ste pand (nu Generaal Foulkesweg 5) zijn de woning en het kantoor van de architect H. van Weringh gevestigd. In het
grote pand daarnaast zit nu het administratiekantoor van Jan Bakker. Op de plaats van het derde pand (verbouwd of
opnieuw opgetrokken) staat nu het makelaarskantoor van Barten-Tiemessen. De zuidgevel van de molenaarswoning
staat direct aan de “Straatweg” en daarachter hebben we dan de eekmolen De Ooievaar.

Eekmolen De Ooievaar
De Eekmolenweg liep vroeger anders dan nu. In
het noorden sloot deze weg ooit aan op de Grind
weg, ongeveer tussen de mouterij en de Geertjesweg. Wanneer we de lichte kromming van de Eek
molenweg, vlak voor de aansluiting op de huidige
Otto van Gelreweg wegdenken, liep de Eekmolen
weg in het zuiden door tot aan de tegenwoordige
Generaal Foulkesweg. Aan de stadszijde van het
huidige notarishuis, sloot de Eekmolenweg aan
op de vroegere weg over de Berg naar Arnhem.
Daar stond de eekmolen De Ooievaar.
Aan de oostgevel van het notarishuis is nog altijd
een gevelsteen bevestigd, waarop de oude eek
molen De Ooievaar staat afgebeeld.
De eekmolen moet een begrip zijn geweest, want
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reeds in 1831 werd de Eekmolenweg al naar deze
molen vernoemd. De eigenaar uit die tijd was ene
Jacob Pauw, die ook aan de overzijde van de
weg, vlak voor de Israëlitische begraafplaats, een
erf en schuur bezat.
In een eekmolen werd eikenschors (ook wel eekschors genoemd) gemalen. De gemalen schors
werd vermengd met water en het eindproduct van
de molen was de zogenaamde run, die looizuur
bevatte en die gebruikt werd in de leerlooierijen.
De eekmolen De Ooievaar werd in 1908 gesloopt.
De toenmalige eigenaar, molenaar Rutgers, liet
aan de overzijde, waarschijnlijk op eigen grond,
een huis bouwen dat later de naam Why Not
kreeg.4 Waarom ook eigenlijk niet...

Molen De Eendracht, gebouwd als
standerdmolen5
Reeds in 1383 schijnt er, buiten de stad, op de
hoek van de Veerstraat en de Generaal Foulkesweg (in Oud-Wageningen), een windkorenmolen
te hebben gestaan. Toen deze molen in 1582 af
brandde, besloot men het iets hogerop te zoeken.
De nieuwe molenplaats kwam ten zuiden van de
huidige Generaal Foulkesweg te liggen, vlak ten
westen van de huidige Wilhelminaweg.
Op deze nieuwe, toen nog open en hoger gelegen
plek, moet de windvang ideaal zijn geweest. Men
bouwde daar een zogenaamde standerdmolen.
Een standerdmolen of standaardmolen was het
oudste houten type windmolen in de Lage Lan
den. De eerste molen hield het ruim twee eeuwen
vol. In 1785 ging deze molen echter ook door
brand verloren. Twee jaar later stond er een nieu
we stenen beltmolen.

de huidige Generaal Foulkesweg loopt. Het is de
oude Weg van Utrecht naar Arnhem. Ongeveer
vanaf de Holleweg liep deze iets ten zuiden van
de nieuwe, bijna kaarsrechte, weg. Waar nu de
Hesselink van Suchtelenweg ligt, boog deze naar
rechts af, om vanaf dat punt, pal ten noorden van
de nieuwe verbindingsweg, verder bergafwaarts
te gaan. Ter hoogte van de voormalige begraaf
plaats, waar tot voor kort nog het Jan Kopshuis
stond, sloot de weg weer aan op de nieuwe
hoofdroute, vlak voor De Eendracht. Dit laatste
deel van deze weg wordt op deze kaart aange
duid als Molenweg.6

Belt-baliemolen
Kennelijk was de hoogte nog niet genoeg. Beltmolens werden op een belt (heuveltje) gebouwd.
Dit is heel mooi te zien op afb. 4. In de negentien
de eeuw werd in deze stenen molen, naast graan,
tevens eikenschors voor de leerlooierij gemalen.
Op 30 juli 1906 brak er brand uit in de machine
kamer. De motor was warm gelopen. De mole
naarsknecht zag het onheil en wist de brand in
de kiem te smoren. Een dag later ging het echter
alsnog mis. De molen brandde geheel uit. Men liet
zich andermaal niet uit het veld slaan. Op dezelfde
plaats werd de nieuwe Eendracht gebouwd. De
molen kreeg een geheel andere gedaante dan
zijn voorganger. Het werd een belt-baliemolen
(steltmolen), voorzien van een stelling (zie afb. 4).
Het was een vrij uniek type molen, waarvan er in
Nederland maar een paar geweest zijn. Ook werd
de molen veel hoger opgemetseld. Dat had een
andere reden.
Wageningen raakte namelijk in trek bij steeds
meer welgestelden, die zich in het Rijnstadje ves
tigden. Tegen het einde van de negentiende eeuw
geraakte de molen steeds meer ingesloten door
kapitale villa’s en hoge herenhuizen, (zie afb. 5).

De aftakeling
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Afb. 4: Molen Eendracht aan de Rijksstraatweg (nu Ge
neraal Foulkesweg), begin 20s,e eeuw.

Op een kadastrale kaart van Wageningen uit 1832
staat nog een oude weg aangegeven die, welis
waar een beetje slingerend, aardig parallel aan

Tijdens de meidagen van 1940 kwam De Een
dracht geheel ongeschonden uit de strijd. Een half
jaar later ging het alsnog mis. Niet door granaatvuur, maar door een zware storm, die op 14 no
vember 1940 over West-Europa raasde. In Neder
land werden tijdens die storm 24 molens verwoest
of zwaar beschadigd, zo ook De Eendracht. De
kap werd van de molen gevaagd, waarbij een
neervallende roede zich in de slaapkamer van
de aangrenzende villa van de familie Costerus
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W A G E n i n GEN, — Bergweg.

Afb. 5: Molen De Eendracht ingesloten door de behuizing, doch de wieken torenden er nog bovenuit. De huizen
(rechts) staan er nog allemaal, van rechts naar links: een rij herenhuizen (Generaal Foulkesweg 16 t/m 26, waarvan de
laatste twee zichtbaar zijn); de huidige studentensociëteit SSR en de kolossale villa van de familie Costerus.7 Links
van de trambaan naar Arnhem lag het terrein van het voormalige ziekenhuis Pieter Pauw. Op de achtergrond valt de
vroegere H.B.S. nog duidelijk te herkennen

boorde. De onttakelde romp werd nooit meer her
steld. De eigenaar, de firma Van Rooijen, heeft in
1943 nog een poging ondernomen om de molen
in oude luister te herstellen. Het bleef echter bij
die poging. Tijdens de Slag om Arnhem boden de
dikke molenmuren en de belt een goede schuil
plaats aan de burgers. Het schijnt dat er toen zelfs
een baby in de molen werd geboren, die daar ook
werd gedoopt.
Nog tot het midden van de jaren negentig van de
vorige eeuw is De Eendracht in gebruik geweest
bij de firma Van Rooijen. Voor de definitieve sloop
is er door de Archeologische Werkgroep Wageningen archeologisch onderzoek gedaan. Diver
se onderdelen van de oude molen worden nog
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steeds bewaard. In 1996 viel het doek voor De
Eendracht, waar nu een appartementencomplex
staat.

Afb. 6: De kaart van Wageningen (1832), sectie E, De Berg Enk.
Op deze kaart is niet alleen de oude loop van de, toen nog veel langere, Eekmolenweg te zien, maar is de oude
weg over de Berg naar Arnhem eveneens goed te volgen. Van deze oude verbindingsweg is zelfs nu nog een klein
gedeelte aanwezig. Wanneer men vanaf de Generaal Foutkesweg de Hesselink van Suchtelenweg opgaat, ligt zo’n
dertig meter verder, aan de linkerzijde, een inrit die naar een paar villa’s leidt (nrs. 7 en 9). Het is nu een “eigen weg”,
maar ooit liep deze weg door tot voorbij de Holleweg. Naar het schijnt, zou dat stukje weg door sommigen frequent
gebruikt zijn om de tol aan de nieuwe weg te omzeilen...

Noten
1
2
3
4
5

H. Dobbe; Jubileum De Vlijt; O-W, 32-4; november 2004; blz. 94-96.
Internet; http://www.molendevlijt.nl
Persbericht van het Gilde van Vrijwillige Molenaars; O-W, 38-1; februari 2010; blz. 34.
Leo Klep; Historie buurtwerkgroep Veluvia, Geschiedenis van de Veluviabuurt.
E. van Dorland; Archeologische Werkgroep Wageningen; Bouwhistorisch onderzoek Windkorenmolen “De Een
dracht”; WJ3513; Documentatiecentrum H.V. Oud-Wageningen.
6 Gemeentearchief Wageningen (NAW); Bijlage Kadastrale Atlas Gelderland; Wageningen-1832; Sectie E; blad 4;
De Berg Enk.
7 Tot slot nog een aardige anekdote. De steenrijke Costerus had zijn villa “ Hestia” genoemd. Lange tijd woonde
een vrijgezelle zuster bij hem in. Costerus vond het tijd worden dat zij op haar zelf ging wonen en liet voor haar,
omstreeks 1907, een veel kleiner herenhuis bouwen (huidig perceel Generaal Foulkesweg 18). Dat huis moest
ook een naam hebben. Om haar te plagen heeft het huis altijd “ Klein Hestia” geheten. Deze benaming prijkt nog
altijd aan de voorgevel. Dit verhaal werd mij verteld door de notaris, toen mijn vrouw en ik in 1993 “ Klein Hestia”
kochten. Om de vijfjaar voorzie ik het grapje van Costerus nog altijd van een nieuw verflaagje.
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DE NUDEBARRIÈRE
en het ‘Wageningse hek’ van de Wildenborch te Vorden
Anton C. Zeven

Gerda Rossel, de archivaris van de Wildenborch, attendeerde me op het volgende: In 1916 schreef
H. Krebbers in het tijdschrift Buiten (7 oktober 1916) over Het Huis de Wildenborch. Krebbers
schrijft op blz. 486: “Aan de rechterzijde is het bekende ijzeren hek, der voormalige poort der stad
Wageningen, dat toegang g a f tot het majestueuze Bosch [van de Wildenborch].”
De Wildenborch is vooral bekend geworden door de bewoners, de familie Staring.

De Nudebarrière:
een veronderstelling
Welk hek kan ooit in Wageningen aanwezig ge
weest zijn om bij de Wildenborch aangeduid te
worden met het ‘Wageningse hek’? Omdat ik
slechts één groot hek te Wageningen ken, denk
ik dat het ‘Wageningse hek’ oorspronkelijk ge
bruikt werd om de zogenaamde Nudebarrière
af te sluiten. Na afbraak van de Nudepoort in ca
1828 bleef het betalen van poortgelden. Dat was
vreemd, want bij Koninklijk Besluit (KB) van 28 juli
1823 waren poortgelden in Nederland afgeschaft.
Misschien besluit daarom het gemeentebestuur
om de nu overbodige poorten af te breken. Men
begint met de Nudepoort. Omdat later wel weer
poortgelden worden geheven, is klaarblijkelijk het
KB van 1823 niet van kracht geworden of inge
trokken. Maar voor de Nudepoort was het te laat.

Om dan toch de poortgelden te kunnen innen
werd een hek, de Nudebarrière gebouwd.1
De hoogte van het poortgeld werd vastgelegd in
het Reglement op het sluiten en openen van de
poorten of barrières der Stad Wageningen. Dit
reglement werd door de Raad op 15 april 1844
goedgekeurd en ontving in december (datum niet
ingevuid) koninklijke goedkeuring.2 Dit reglement
is soortgelijk aan dat van het huidige pontveer
het Lexkesveer. Een wagen met twee paarden
bespannen kost meer dan een chaise met één
paard.
In 1839 staat de Bergpoort er nog, want er wordt
gesproken over de portier van de Bergpoort, en
de portier van de Nudepoort (thans Nude Barri
ère). Omdat het poortgeld in 1852 was afgeschaft
denk ik dat het hek niet meer nodig en verwijderd

Afb. 1 (links) en 2 (rechts):
De Nudebarrière
Links een afdruk van het be
schadigde cliché, en rechts
de natekening van het linker
gedeelte door Ad Rietveld.
De Nudepoort is verdwenen,
maar door het sluiten van
het hek kon men toch het
in- en uitgaande verkeer
controleren.
Bron: Links Anton C. Zeven.
2004. - Rechts Ad. Rietveld.
1995.
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was. Maar op 1 mei 1859 wordt nog over de Nudebarrière geschreven.3 Betekent dit dat wel het
poortgeld was afgeschaft, maar dat de hekken ’s
avonds nog wel werden gesloten? Wanneer de
Nudebarrière is afgebroken heb ik (nog) niet ge
vonden.

te zien. We mogen aannemen, dat de smallere
openingen links en rechts door voetgangers,
handkarren en kruiwagens e.d., ruiters, koeien
en aangelijnde en aangestaarte4 paarden werden
gebruikt, terwijl voor wagens de grotere hekken
opengedaan konden worden.

De Nudebarrière: een afbeelding

Het Wageningse hek
van de Wildenborch

Van de Nudebarrière is één slechte afbeelding
bewaard gebleven. Oorspronkelijk moet er een
cliché gemaakt zijn, dat na gebruik door middel
van krassen onbruikbaar is gemaakt. Toch is dit
beschadigde cliché afgedrukt. Op de afdruk zijn
de beschadigingen duidelijk te zien. Of het onbe
schadigde cliché ooit voor het afdrukken van de
prent is gebruikt is niet bekend. Voor zijn artikel
over de klepperman in de Veluwepost van 20 ok
tober 1996 maakte Ad Rietveld een natekening
van het linker en beneden deel van deze afdruk.
Hij tekende ook de beschadigingen (zie afbeeldin
gen, 1 en 2).
Wanneer wij het hek op de afdruk bekijken dan
zien we van links naar rechts een smallere ope
ning, een ijzeren pilaar waarop een lantaarn (afb.
3), een openstaand hek, meer naar rechts, weer
een soort pilaar waarop iets onduidelijks staat
(een lantaarn?) en dan weer een open stuk. Het
openstaande rechter grote hek is slechts vaag
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Op 4 oktober 2011 gingen mijn vrouw Nineke en
ik naar de Wildenborch. De bewoners waren niet
thuis, maar tuinlieden wisten ons feilloos het be
doelde hek uit te duiden. Het bleek te grenzen aan
de rijweg, zodat we het ook hadden kunnen berei
ken zonder het privé terrein voor het huis te betre
den. We vonden een hek met op de pilaarplaatsen
een versteviging en een voorwerp erboven. Links
een openstaand hek voor voetgangers en fietsers,
die vrijelijk door het majestueuze Bosch mogen
gaan. Naast dit hek de twee grote gesloten ‘wagenhekken’ en rechts weer een poortje voor voet
gangers en fietsers. Deze laatste was ook geslo
ten. Aangezien dit hek lijkt op de afbeelding van
het hek van de Nudebarrière en gezien de naam
ervan, concludeerden wij dat dit Wageningse hek
oorspronkelijk voor de Nudebarrière was gebruikt.

Afb. 3 (boven): Uitsnede van het hek.
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Toekomstig onderzoek

Bronnen

Aangezien het niet bekend is wanneer de Nudebarrière werd opgeheven en wanneer het hek
verkocht werd, is het lastig zoeken in de oude re
keningen van de stad en die van de Wildenborch.
Ik bekeek tevergeefs de ingekomen stukken, be
sluiten e.d. over de periode 1858-1861. Als er
toestemming wordt verleend voor de verkoop van
bomen, dan zal er ook toestemming verleend zijn
voor de verkoop van een groot hek. Misschien dat
in de toekomst een archiefbezoeker meer gege
vens tegenkomt.

Gerda Rossel, e-mail mei 2011.
Ad. Rietveld. 1995. Klepperman bewaakte de
nachtrust van Wageningen, Veluwepost 20 okto
ber 1995.
Anton C. Zeven. 2004. Wie woonden waar in de
binnenstad van Wageningen. Wageningen.
Gemeentearchief, Nieuwarchief inv, nos 522-524,
587-580, en 2572.

Noten
1 In 1838 kende de particulier H. Kleijn dit oude Besluit
en daarom daagde hij de gemeente Wageningen voor
de rechter om 102% cent terug te krijgen. Dit bedrag
was samengesteld uit 2 V2 cent poortgeld en ƒ 1,00
kosten voor de koetsier en koets, die buiten de Bergpoort moesten overnachten. Hoe zijn rechtszaak is
afgelopen is in andere archieven, mits bewaard, terug
te vinden.
2 Hieruit blijkt dat het KB-1823 betreffende poortgeld
was ingetrokken.
3 Nieuw-Archief inv. nr. 523. No. 505, betreft de vervan
ging van de houten Nudebrug door een stenen brug
op de plaats van de Nude barrière. Was het niet het
moment om dan ook de Nudebarrière af te breken?
Ik heb het niet in het archief gevonden.
4 Een aangestaart paard is een paard, waarvan de teu
gel aan de staart van een voorgaande paard is ge
bonden.
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Afb. 4: Het Wageningse hek van de Wildenborch. Foto: Nineke Zeven, 2011.
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SLAGER VAN THIJN
Collega van slager Elings

AG. Steenbergen

Eigenlijk is het verhaal over “vier generaties Elings”1 niet compleet zonder dat van Lodewijk
van Thijn. Hij was tot aan zijn overlijden op 14 februari 1931 niet alleen de buurman maar ook
collega-slager van Elings. Van Thijn hield het bij koeien, schapen en geiten. Hij woonde toen in
de Kapelstraat nr. 14 (zie afb. 1).

Goede verhouding
Lodewijk was nog niet getrouwd toen hij in 1884
Krommenie verliet. Hij was er op 24 juni 1862 ge
boren. In december 1884 vestigde hij zich in Wageningen. Waarom juist hier? Twee jaar later kreeg
hij vergunning om er een slagerij te beginnen. In
een advertentie in de Wageningsche Courant van
donderdag 26 augustus 1886 liet hij weten in de
Kapelstraat (hoek Heerenstraat) een slagerij te
openen, in Wageningen leerde hij Betje van der
Horst, geboren te Wageningen op 6 december
1862, kennen. Zij was een dochter van Mozes van
der Horst en Sara Meijer en was, evenals Lode
wijk, van Joodse afkomst.
Zij trouwden op 13 juni 1890.2 Op 4 mei 1891
werd een tweeling geboren, twee zoons: Maurits
(Mau) en Salie, die een maand later overleed. In
1894 zou Salomon (Sam) begroet worden. Mau
koos het slagersvak, Sam werd architect.3
Omstreeks 1900 verhuisde Lodewijk van Thijn
naar een pand in de Kapelstraat, tussen de Vij-

zelstraat en de Hoogstraat, en werd de buurman
van de familie Elings. Het pand werd in tweeën
bewoond: in 1922 woonde op 14a metselaar A.
Haar en in 1930 timmerman M. van de Peppel.4
Achter de winkel had Van Thijn zijn slachterij. Toen
de Joodse gemeente nog een voorganger en te
vens tot 1921 een ritueel slachter had, werd deze
voor het ritueel slachten van de dieren gehaald.
De verhouding tussen spekslager Elings en Van
Thijn was over het algemeen goed. Of Van Thijn
een goede boterham verdiende, betwijfel ik. In
1916 had hij een belastbaar inkomen van f 200,-.

Orthodox
Het gezin Van Thijn leefde orthodox. De knecht
van de buurman-loodgieter Maassen kwam op
sjabbat o.a. het gas aansteken en uitdoen. Kort
voor 1930 werd Van Thijn voorzitter van de Jood
se Gemeente Wageningen, waar geen leven meer
in zat. Meermalen waarschuwde de Permanente
Commissie van het NIK (Nederlands-lsraëlitisch
Kerkgenootschap), zorg te dragen voor Joods on
derwijs. Interessant is het te weten dat Van Thijn
lid was van de Wageningse St. Jorisschutterij.5
Op 27 juni 1923 overleed zijn vrouw Betje, 60 jaar
oud. Op 14 februari 1931 sloot Lodewijk zelf voor
goed zijn ogen. Beiden liggen begraven op de
Joodse begraafplaats aan de Oude Diedenweg.
Op de steen van Lodewijk staat: “Zijn leven was
bescheidenheid” . De stenen zijn gebroken.

Laatste tevensteken

Afb. 1: Kapelstraat, richting Hoogstraat, voor 1940.
Tweede pand van links, na het grote hoekpand, de
slagerij van Van Thijn. (Foto: Collectie H.V. Oud-Wage
ningen).

Dochter Sara (Saartje), geboren in 1901 in Wage
ningen, trouwde op 17 februari 1937 te Wagenin
gen met Leonardo Benina, geboren op 1 oktober
1901 in Rotterdam. Het echtpaar vestigde zich
aan de Prinsengracht 350-I te Amsterdam. Het
winkelhuis in de Kapelstraat is in 1939 verkocht,
de slagerswinkel werd een groente- en fruitzaak.
De familie Elings bleef contact houden met Sara
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en haar man. In de oorlogsdagen zocht de familie
Elings hen in Amsterdam op en stelde hen voor in
Wageningen onder te duiken, maar zij wilden niet.
Bij een bezoek in 1944 bleken Sara en haar man
gedeporteerd te zijn. Een briefkaart, geadresseerd
aan de familie Elings en die bij Wolfheze uit de
trein werd gegooid, was het laatste levensteken.
Sara kwam op 9 juli 1943 in Sobibor om, Leonardo in Auschwitz op 14 september 1942.
Er bestaat een grote groepsfoto uit 1913, geno
men in de Kapelstraat.6 Sara staat erbij met haar
neef Michael van der Horst (afb. 2).
Het is goed te weten dat de familie Elings in de
oorlogsjaren Joodse onderduikers een schuil
plaats gaf.

Noten
1 Gerard Olinga, Vier generaties slagerij Elings, OudWageningen 34 (september 2011) 3: 86-89.
2 Genealogie Van der Horst en Van Crevel (A.G.
Steenbergen).
3 Genealogische gegevens Vsn Thijn (H. SlotboomBitter).
4 Adresboek Wageningen 1922; idem 1930.
5 Gegevens over Elings en Van Thijn zijn o.m. ontleend
aan de aantekeningen ‘Slagerij Elings 100 jaar’,
verzameld door wijlen W. Straatman, juni 1975. Ook
is gebruik gemaakt van: A.G. Steenbergen, Een
eerlijcke plaets, Memorboek van joods Wageningen
en omgeving (Wageningen 2002), hoofdstuk V: Her
inneringen aan de vroegere jodenbuurt, blz. 85-87.
6 A.G. Steenbergen, Kent u ze nog... de Wageningers
(Zaltbommel 1973), blz. 65.

Afb. 2: Detail van een foto, genomen in 1913 in de Kapelstraat, met Sara van Thijn en haar neef Michael van der Horst.
(Foto: Collectie H.V. Oud-Wageningen).
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STRAATNAAMGEVING WAGENINGEN-HOOG (West)
Anton C. Zeven

Deze bijdrage behoort tot de serie straatnaamverklaringen van Wageningen.
Om een huis en de bewoners ervan te vinden heeft de straat, weg, laan, steeg of pad, waar
dat huis aan staat, een naam gekregen. Sommige straatnamen zijn al zeer oud. Ik denk hierbij
bijvoorbeeld aan de Nieuwstraat, die in de 15de eeuw als Nieuwesteeg is aangelegd. Deze ligt
tegenover een straat, waarvan later de ingang door de bouw van een huis (nu Kniphorst Boek
verkopers) werd afgesloten.
Daarnaast moet een naam van een straat geen verwarring met een straat met een soortgelijke
naam scheppen. Daarom verzochten de bewoners van de Berglaan in het Hamelakkerplan in
1946 deze naam te veranderen in Dokter Boeslaan. Er was te veel verwarring met de Bergstraat.
Zo ook was er een bosweg ten zuidoosten van Wageningen-Hoog met de naam Dasseniaan. Op
een kaart van ca 30 jaar geleden wordt die laan foutief aangeduid als Dassenboslaan. Maar ook
in de negende editie van de gemeenteplattegrond is dezelfde fout terug te vinden. U begrijpt dat
een bezoeker van de Dassenboslaan de wanhoop nabij was, toen hij aan het begin van het onver
harde deel van het Papenpad door een balk zijn (auto)weg versperd zag. Gelukkig hielp iemand
hem op en naar de goede weg.

Wageningen-Hoog
In het onderstaande behandel ik de namen van
straten van Wageningen-Hoog. Onder deze na
men noem ik ook enkele straatnamen, die op ontwerpkaarten voorkomen. Of de straat kreeg een
andere naam, of de straat werd niet aangelegd.
Verder gebruiken we de algemene term straatna
men, hoewel de meeste namen die van lanen zijn.

In het relatieve jonge Wageningen-Hoog waren
ook straat - of liever laannamen nodig. De oudste
namen waren er al: Ik denk aan Hollandschesteeg/
Hollandseweg, Hartenseweg, Papenpad, Zoomweg en de Keijenbergseweg. Bij de ontwikkeling
van Wageningen-Hoog ten westen van de Hol
landseweg, in het begin van de 20ste eeuw had
men nieuwe laannamen nodig. De toenmalige
projectontwikkelaar legde toen drie wegen aan:
1. de Dassenbos(ch)laan, lopende van de Keijen
bergseweg tot aan de Dennenweg;
2. de Dennenlaan, lopende van de (nieuwe) Das
senboslaan tot aan de Hertenlaan,
3. de Hertenlaan van de leemkuil aan de Keijen
bergseweg tot de (nieuwe) Dennenlaan.
Deze leemkuil was dus een ander dan het gebouw

De Leemkuil, dat nu een AZC is. Eén straatnaam
refereert naar vegetatie (bos), de tweede naar een
boom en de derde naar een dier. Op welke gron
den deze drie namen gekozen zijn weet ik niet.
De bovengenoemde laannamen werden door de
gemeenteraad op 1 december 1922 vastgesteld.

Door uitbreiding van Wageningen-Hoog (west)
waren meerdere nieuwe namen nodig. In de
raadsvergadering van 12 december 1934 werd
het volgende vastgesteld:
De Eekhoornlaan; de projectontwikkelaar liet de
Eekhoornlaan vanaf het Papenpad met de bocht
mee naar de Dassenboslaan lopen, waardoor de
naam Dennenlaan verdween. Dit kon niet, want de
naam Dennenlaan was voor een stuk al vastge
steld.
Daarnaast werd Hollandsche Steeg de Hollandscheweg. Deze liep toen vanaf de Grindweg tot
aan de Hartenseweg. De weg tussen de Har
tenseweg en Keijenbergseweg noemde een pro
jectontwikkelaar de Ginkelseweg, want hij vond
dat deze weg naar de Ginkelse Heide doorliep. De
gemeente nam deze naam niet over, maar noem
de het verlengde stuk eveneens Hollandscheweg.
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In 1968 is de schrijfwijze Hollandseweg en deze
schrijfwijze werd in 1968 (zie beneden) gebruikt
en zonder nadere toelichting vastgelegd.
Projectontwikkelaars kozen wel meer andere na
men. Zo veranderden zij het Papenpad in het Ha
zenpad. Dachten zij dat de naam Papenpad even
tuele kopers zou afschrikken?

Op 28 maart 1947 gaf de gemeenteraad een
vergunning af voor de bouw van de zogenaam
de “ Oostenrijkse” (houten) huizen. De vergun
ninghouder, Drukkerij Zomer en Keuning, moest
hiervoor wel een eigen weg aanleggen, zodat het
personeel hun huizen kon bereiken. Dit werd de
Marterlaan (tussen Dennenlaan en Hollandse
weg). Deze weg was dus oorspronkelijk eigendom
van de drukkerij; later werd hij door de gemeente
overgenomen.

Intussen was ook de Hullenberglaan ontstaan.
Deze liep van de Keijenbergseweg schuin naar
de Dennenlaan. Wellicht om verwarring met de
Hullenberglaan in het nabijgelegen Bennekom te
voorkomen werd in de raadsvergadering van 5
september 1951 de Hullenberglaan omgedoopt
tot Oostinglaan. Men realisere zich dat tot mis
schien 1960 het postadres van WageningenHoog, Wageningen-Hoog post Bennekom was.
De Hullenberglaan werd veranderd in de naam
van de vroegere bewoner, wijlen Dr. Ir. Willem Adriaan Johan Oosting (Dordrecht 1898-Wageningen
1942), en dat ter herinnering aan zijn activiteiten
als bodemkundige, als grondlegger van de mo
derne bodemkartering van Nederland, en samen
met Prof. Dr. Ir. C.H. Edelman, als grondlegger van
de historische geografie. In eerste instantie werd
de naam Dr. Ir. W.A.J. Oostinglaan, daarna Ir. Oos
tinglaan en tot slot de Oostinglaan.
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Oude Z o o m w e g
Papenpad
Verbindingswegen tussen het westelijk en het
oostelijk deel van Wageningen-Hoog waren de
Keijenbergseweg, de Hartenseweg, de Marter
laan, het Papenpad en de Zoomweg. Bij de verde
re ontwikkeling van Wageningen-Hoog ontwierp
men een nieuwe “verbindingsweg” . Dit werd de
Hugo de Vrieslaan.
In 1968 werd het westelijk deel van WageningenHoog verder met nieuwe lanen ingevuld en had
men nieuwe laannamen nodig. Deze werden aan
de gemeenteraad voorgelegd. We kennen het
gedeelte van de Zoomweg beginnende bij de
Buissteeg en eindigend bij de Dassenboslaan.
Het nieuwe gedeelte werd meer naar het zuiden
verlegd. Het oude gedeelte liep op de huidige
noordelijke berm en over de percelen aan de Konijneberglaan, om via de oprit van perceel Das
senboslaan 2 (met een bocht) om op het onver
anderde deel aan te sluiten. Dit nieuwe gedeelte
kreeg de oude naam Zoomweg en het oude on
veranderde deel tussen de Dassenboslaan en Ke
ijenbergseweg kreeg de naam Oude Zoomweg. In
dezelfde tijd werd ook het Papenpad ten oosten
van de Dassenboslaan enigszins naar het zuiden
verlegd, waardoor het nieuwe gedeelte niet meer
recht aansluit op het oudere gedeelte( ten westen
van de Dassenboslaan). Men zou nu verwachten
dat het oude gedeelte van het Papenpad, dus ten
westen van de Dassenboslaan, Oude Papenpad
zou gaan heten. Dat gebeurde echter niet.

De reeds bestaande diernamen zullen de be
stuurders aangemoedigd hebben om deze trend
te vervolgen bij het benoemen van de straten. De
volgende namen van in het bos levende zoog
dieren borrelden op: spitsmuis, hermelijn, hinde,
egel, mol, bever (een bosdier?), konijn, haas, we
zel, wolf, moeflon, hamster, ever, reebok, woelrat,
bunzing en fret. In dit rijtje staan ook de hagedis

en de salamander; beide wel bosdieren, maar
geen zoogdieren. Men vond ook dat vogels be
noemd moesten worden. En zo werd een kaart
van het westen van Wageningen-Hoog getekend
met, naast de voorgestelde zoogdiernamen, ook
die van de vogelnamen: havik, goudvink, bosuil,
nachtegaal, houtduif, sperwer, fazant en merel.
In de gemeenteraad werd toen gediscussieerd
over de voorgestelde namen. Vele raadslieden, die
een eitje meenden te moeten leggen, gaven toe,
dat zij geen bioloog waren. Ze hielden zich dus
gedekt in het struweel. Wel deed iemand krach
tige uitspraken als: “een ree is een hert, maar een
hert hoeft geen ree te zijn. En een hinde is een
vrouwelijk hert.” Hij had nog kunnen opmerken
dat een reebok een mannelijke ree is. Vervolgens
vlogen de vogels echter uit de bomen, want deze
groep dieren wilde men bij nader inzien voor de
namen van de straten van een nieuwe wijk, een
vogelwijk, gebruiken. Dus werden de namen van
de lanen van dit deel van Wageningen-Hoog, in
plaats van met vogelnamen, gewijzigd in zoog
diernamen. De beide amfibieën haalden ook de
eindstreep niet.
Tot slot werd door de gemeenteraad goedge
keurd: de vier verlengde of verlegde lanen met
de oude namen Dennenlaan (die later naar ten
westen van de Dassenboslaan verlengd is, besluit
16 februari 1982), Hertenlaan, Eekhoornlaan (tot
aan de Marterlaan), Reeënlaan, Dassenboslaan
(tot aan de (nieuwe) Zoomweg) en Papenpad. De
naam Vossenlaan was al in 1934 goedgekeurd.
De Zoomweg en de Oude Zoomweg noemde
ik reeds. Tevens werden de volgende nieuwe
namen vastgesteld: Konijneberglaan (in plaats
van Spechtlaan), Hindelaan (i.p.v. de Haviklaan),
Hamsterlaan (i.p.v. de Houtduiflaan), Hermelijnlaan (i.p.v. de Goudvinklaan), Reeboklaan (i.p.v.
de Nachtegaallaan), Vleermuislaan (i.p.v. de Sperwerlaan), Wezellaan (i.p.v. de Fazantlaan), Mollaan
(i.p.v. de. Bosuillaan), Everlaan (i.p.v. de Merellaan, de naam Everzwijnlaan werd doorgestreept),
en het verlengde van de Hugo de Vrieslaan. Men
heeft nog even gedacht om de Hindelaan de Hazelegerlaan te noemen. Niet nader wordt aange
geven waarom Hazeleger het hazenpad moest
kiezen. En waarom het Konijneberglaan is gewor
den en niet Konijnlaan.

In het noordwesten van Wageningen-Hoog werd
de meervoudsvorm van dieren gebruikt: reeën,
herten en vossen. Deze meervoudsvorm werd, in
tegenstelling tot de Reeënlaan, niet voor de Eek
hoorn- en Marterlaan en andere lanen gebruikt.
Een hinde is, zo als al vermeld, een vrouwelijk
hert. Toch sprong het dier onze wijk binnen. De
Reeboklaan ligt vlakbij, zodat er nakomelingen te
verwachten zijn. Of niet?
Als een vreemd element ligt de Dennenlaan (een
boom dus) in het dierengebied, maar het past wel
een beetje bij de DassenBOSIaan.
Men mag veronderstellen dat straatnamen zo ge
kozen zijn dat er geen verwarring kan ontstaan,
maar hoe zit dat dan met de Reeënlaan en Ree
boklaan? Ook kan je je afvragen waarom het wel
DasseNboslaan is en niet ook KonijneNberglaan.
Of is dit een gevolg van de in 1922, respectieve
lijk 1968 geldende spellingen? Eigenlijk zijn beide
namen geen diernamen. En de Hamsterlaan? Zo
ver ik het begrepen heb is een hamster een gedo
mesticeerde korenwolf, en indien dit het geval is
en omdat de lanen naar wilde dieren heten, had
de Hamsterlaan Korenwolflaan moeten heten.
Niet aangegeven is waarom de naam Everlaan de
voorkeur boven de Everzwijnlaan kreeg. Wie praat
eigenlijk over evers op de Veluwe als everzwijnen
bedoeld worden?
Oosting en Hugo de Vries zijn de enige persoons
namen. Oosting kreeg niet zijn academische ti
tels. Het is de enige laan in het westelijk deel van
Wageningen-Hoog, die naar een Wagenings inge
nieur genoemd is.
Het is natuurlijk schitterend dat de gemeenteraad
niet getornd heeft aan de aloude naam Papen
pad, ondanks dat elders straatnamen eindigend
op steeg werden veranderd in weg.
Op de toponiem Hullenberg kom ik terug.
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Een ree in de Dassenboslaan

Bronnen:

We wonen in een prachtige omgeving, ’s Winters
spiegelgladde hellende wegen, die uitnodigen om
de bocht uit te vliegen. En dan op 5 december
2010: reeënsporen in de sneeuw in de voortuin
van Dassenboslaan 6.

De voornaamste bronnen
- Gemeentearchief Wageningen. Secretarie. Inv.
nrs. 255-263, Stukken betreffende straatnaamgeving 1942-1986.
- N.H.A. Greve. 1994. Geschiedenis van Wageningen-Hoog. Wageningen. 11 pag. en drie
kaarten.
- PM. Kernkamp, z.d. Ingang op bovengenoem
de archiefstukken (in wording).
- Zeven, A.C. De toponiem Hullenberg op de
grens van Wageningen en Bennekom. (in wor
ding).

Opmerking
Op kaarten van projectontwikkelaars zijn meer
straatnamen te vinden. Ik heb deze hier weggela
ten, omdat deze namen werknamen van de ont
wikkelaars waren en verwarrend zouden werken.
Zo gaf het Bouwbureau G. van den Brink in 1937
de naam Wezellaan aan een laan, die evenwijdig
aan het Papenpad gepland was, en de naam Marterlaan voor een laan die evenwijdig aan de Hollandseweg liep.
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF (deel 44)
Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 44 wil ik opnieuw uw aan
dacht op uw gemeentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid
van ons ‘Wagenings geheugen.’

De terechtstelling van
Aart Peters Keijser

Schuren van de kroonluchters in
de kerk

Wageningen, 26 April 1739. De Magistraat besluit
de boeren van Harten en Laekemond te laten bo
den (ontbieden) door de Schutters om aanstaan
de Woensdagh, als wanneer Aart Peters Keijser
sal geex[e]cuteerd worden de Kringh te sluijten als
van outs gebruijckelick is geweest.
Wageningen, 28 April - De magistraat besluit mor
gen bij de executie van Aart Peters Keijser weder
om deselve ordre te stellen als geschiet is bij de
executie van Simon Albregt op de 16de Meij 1731.

Bekenne ick Onderschreven ontfangen te hebben
ut handen van de kerckmeester Daetselaer van 5
Jaere de kronen te schuieren het eerste Jaar voor
den brandt en het schuieren 6 gl (gulden) ende het
twede Jaer van 1663 4 gl 4 st ende het Jaar van
1664 4 gl ende het Jaer van 1665 - 4 gl ende het
Jaer van 1666 4 gl, bedanck mijn diens goeder
ontfanck

J.S. van Veen heeft ook over dit vonnis gepu
bliceerd en heeft in zijn artikel de volledige tekst
gegeven. Het stuk is gedateerd 20 april 1739 en
wordt beschreven onder de ‘losse stukken’. Hij
schrijft over de bovengenoemde kring dat De
kringh op de merckt te formeeren, als men siet,
dat der wat volck begint te komen, —. En dat na
voltrekking van het vonnis het doode lichaem nae
den galgenbergh sal gebracht worden, een ser
geant met twaeiff man mede sal gaan en daar
blyven tot soo langh het op het rat geset is,
Helaas schrijft van der Veen niets over de ach
tergrond waarom de boeren van Harten en Lakemond die kring om het schavot, waar Art Pe
ters Keijser zal worden onthoofd, moeten sluiten.
Waarom zij?
Een afbeelding van de Galgenberg staat in O-W
39-3; 2011; blz 92.
Bronnen: Oud Archief inv. nr 9. Register van resoluties,
publicaties e.d. van de Magistraat. 1739 maart 11-1746
juli 20. J.S. van den Veen. 1917. Eene terechtstelling te
Wageningen in 1739. Bijdr. & Meded. Geire 20: 236.

Dit merckt heeft henders van
stenbergen met ijgerner handt
geteijckent
In het origineel heeft de hori
zontale streek een lengte van
11 mm.
Hendrik van Steenbergen ontving totaal 22 gul
den 4 stuivers 0 duiten, zijnde in 1662: 6-0-0, in
1663: 4-4-0, in 1664: 4-0-0 en in 1665 4-0-0. De
stadsbrand vond plaats in 1662. Na deze brand
moest klaarblijkelijk het koper extra geschuurd
worden. En misschien was er in 1663 nog wat ex
tra schuurwerk te doen.
Het (zeer fijne) schuurzand werd gebruikt om de
koperen voorwerpen te schuren. Dit zal wel een
krassend effect op het oppervlak van elk voor
werp hebben gehad. Klaarblijkelijk was schuur
zand het enige bruikbare middel.
Misschien werd dit fijne zand verkregen door zand
te zeven. Hetzelfde type zand zal gebruikt zijn om
op pas geschreven tekst te strooien om de over
tollige inkt op te nemen. Hierna werd het zand van
het papier geschud. Toch vinden we in de archiefmappen nog vaak wat zandkorreltjes, die nu los
gekomen zijn.
Bron: Archief Kerkvoogdij inv. nr. 40i. Rekeningen van
burgemeester Daetselaer over 1652-1667.
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Schapenoverlast
Wageningen, 18 April 1739. Willem van Steen de schapen van Gerrit van der Sande en Hendrik
Tijmens daegelijcks voor bij sijn deur wierden ge
dreven. Jae, datse in de Hoven quamen, en dewijl
sijn Vrouw had aangenomen verscheijde Stukken
doek voor sijn deur te bleijken sulx niet soude kön
nen doen, wanneer dat niet gedult wierde. - Het is
geen Schaapsdrift dus - dat hij (Willem van Steen)
de schapen die daar langens komen magh schut
ten.
Ik weet niet waar Willem van Steen woonde en
dus ook niet waar zijn vrouw een bleekweide had.
Het moet een ergerlijke zaak geweest zijn om de
schapen van een ander op die weide en verder
in de tuin te hebben. Daarom mag Willem van
Steen de schapen schutten. Dat wil zeggen: te
genhouden. En eventueel vastzetten. Dan kon de
eigenaar de schapen tegen een vergoeding terug
krijgen.
Maar bij een officiële schaapsdrift zal een aanwo
nende toch ook de schapen van zijn of haar erf
mogen weren?
Bron: Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties, pu
blicaties ed. van de Magistraat. 1793 maart 11- 1746
juli 20.

Wijzerklok op de Nudepoort
NH58. 1644 (geen datum, de volgende is 7 Juny
1644). Betaelt aen Gosen Bongerts by ordre van
heeren de summe van veertich gulden, ende dat
wegen de kercke te behoeven van den wysers
ende urwerck, opten Nuienpoort, van plancken
ende delen tot 't werck gelevert xl £ ACZ: 40 gul
den.
Geen datum, het volgende stuk is gedateerd 5
november 1754. Betaelt aen M r Henrick Caspers,
leydecker, van dat hy opte Nueypoort, ten behoe
ve vanden uyrwyser heeft gearbeyt, voor ander
halven dach, m it syn knecht, daeghs twee gulden,
ende voor acht stuijver een regel te saem iii gl viii
st, ƒ 3-8-0.
Per dag verdienden Henrick Caspers en zijn
knecht samen ƒ 2-0-0; dat is voor V /i dag ƒ 3-0-0.
Daarnaast werd nog 8 stuivers betaald voor een
regel, maar wat betekent dat? Volgens Van Dale
betekent een regel o f richel, een lat, rib o f balk als
verbindingsdeel in een houtconstructie. Het zal
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hier wellicht in deze betekenis gebruikt zijn.
Bron: Archief Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk inv. nr.
58. “ Kerkerekeningen” 1754-1764.

Nieuwe klok in ca 1618
Noch heefft Derck Corneliss, vandie vande Magistraet gecocht, besijden die vander Capellen groeff
noordtwaerdts aen in eene altaer stede een groeff
van twee kisten breet, vermogens brieff und zegell
daer van gepasseert voor 50 g, diewelcke Somma
tot vergieten vande Clock geemploieert iss, Ergo
alhier Memorie.
Derck Corneliss kocht een graf in de kerk van
twee kisten breed, dat naast het kerkgraf van Van
der Capellen lag en nabij het altaar. Zijn graf lag
dus nabij het altaar en dus op een dure plaats.
Immers hoe dichter bij het altaar, hoe beter in het
hiernamaals (dacht men). Hij heeft niet daadwer
kelijk voor het graf betaald, maar de rekening met
het hergieten van de klok voldaan. Het hergie
ten van de klok moet dus in 1617-1619 hebben
plaats gevonden. Het woord hergieten duidt erop
dat een oude klok is omgesmolten en het brons
opnieuw werd gebruikt. Misschien was de oude
klok gebarsten.
Bron: Archief Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente inv.
nr. 39. Rekenboek van den kerkmeester Gijsbert van
Brienen over 1602-1628, f37recto.

Orgeltrappen en orgel bespelen
Hendrik Hagen als orgel trapper ontfangen te heb
ben Een half Jaar trappe van Maand Jannuary tot
de mant July 1809 van de Heer C: van Staveren
Heer van de Kommissie een Zomma van f 7-10-:.
Ontfangen van de Heer C: van Staveren als Lid
van de Commissie van wegen het Kerk Orgel de
Zomma van zeven en een halve Gülden voor Een
half Jaar tractement van het Orgel Trappen dat
verschenen is met de Eerste Julij tot de 1sten Jannij (januari) 1809 f 7-16-:.
Voldaan H: Hagen.
Wageningen den 1 Jannij 1809.
Stel dat hij alleen op ’s zondag moest orgeltrap
pen, dan waren zijn inkomsten ca. ƒ 0-5-12 per
zondag. Maar de organist zal toch ook geoefend
hebben en dan zal Hendrik Hagen ook als orgel-

trapper actief zijn geweest. Misschien kunnen we
beter concluderen dat hij ƒ 0-5-12 per week ver
diende. Zie echter hierna.
Een tweede rekening van Hendrik Hagen is be
waard gebleven:
H. Hagen heeft gewerkt op het orgel den 10 den
11 den 12 - en 13 een V2 dag Zamen ƒ 1-5-:.
Voldaan den 17 July 1809
w.g. Hendrik Hagen.
De dagen 10 t/m 13 juli 1809 vielen op een maan
dag tot en met donderdag. Waarom werd midden
in die week het orgel bespeeld? Het was niet van
wege het bezoek van koning Lodewijk Napoleon,
want die was in 1806 in Wageningen geweest.
Hagen ontving dus per halve dag ƒ 0-6-4. Dus dit
bedrag was iets hoger. Waarom?
Uiteraard moest het orgel ook bespeeld worden
en dat deed de organist Johan Luijmes.
Ik onderschreven bekennen ontfangen te heb
ben als organis van de Heer C: van Staveren een
halv Jaar Tractement synde de Somma van Hondert Guldens 2 V2 stuiver zegelgeld den 1 October
1808.
w.g. J: Luijmes.
Idem [zaterdag] 1 April 1809 zegel twee en een
halve Stuiver dus f 100-2-8.
w.g. Joh: Luijmes.
De organist Johan Luijmes kreeg dus ƒ 100 per
half jaar. Dat is ongeveer ƒ 4-:-: per week.
Op 1 mei 1833 overlijdt Johannes Luijmes. Hij
was in Eist (O.B.) ca. 1774 geboren en zijn be
roep was muziekmeester. Hij overlijdt ongehuwd
in hetzelfde huis waar Hendrik Hagen als barbier
woonde. Had Luijmes een kamer bij Hagen ge
huurd en had hij Hagen het bijbaantje van orgeltrappen bezorgd?
Bron: Archief Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk inv. nr. 162d.
Rekeningen van ontvanger van het kerkelijk fonds tot
instandhouding van den Hervormden Godsdienst. Re
kening van C. van Staveren 1808/1809.

’t Horologie staend in den toorn
Willem Wessels te Arnhem is voor het kerkbe
stuur de aangewezen persoon om gedurende
1709-1714 voor het nazien, onderhoud en her
stellen van de horologie in de kerktoren van de
Ned. Herv. Kerk zorg te dragen. Hiertoe zijn er
drie contracten opgesteld. Deze dateren van 15
november 1709, 23 oktober 1711 en 15 februari
1713. Er worden afspraken gemaakt over het wijserwerk boven in de toorn en over ’t slachwerk.
Wanneer de gehele klok naar Wessels moet wor
den gebracht, dan moet de Kerk daarvoor zorg
dragen. Dat geldt ook voor het ophalen. Er moe
ten kopere plaaten gelegt worden op de naald van
de wysers en deze moeten vergult worden. Ook
moet het wyserbort van nieuwe koopere letters
worden voorzien. Deze letters moeten worden
geverfd en verguld. Met letters wordt verwezen
naar romeinse cijfers. In feite gebruiken we in het
woord ontcijferen nog steeds het woord cijfer in
de betekenis van letter.
Bron: Archief Kerkvoogdij Ned. Herv.Kerk, inv. nr. 178.
Stukken betreffende het onderhoud van het ‘horologie
staande in den toorn tot Wageningen’, 1709-1713.

Zonnewijzer
Berigt om de Sonnewijser te stellen aen de Kerk
to Wageningen.
Het document dat ik hieronder aanhaal, is door
een maker van zonnewijzers opgesteld. Wie hij
is, heeft hij er niet bijgeschreven. Hoe dan ook
er moet aan de kerk een zonnewijzer komen ten
Zuijden boven het groote g/as[raam]. Daartoe
dient een nis in de muur te worden uitgehouwen
die zo groot en diep is, dat er een marmere steen,
waarin de sonnewijser, geplaatst kan worden. De
plaat moet in ’t loot en te waterpas staan. - en
daar moest geen olijverf aen de marmer raken
soude terstond een vlek sijn. Uiteraard moet de
naald van de zonnewijzer de tijden goed aange
ven. En een beetje onnodig wordt nog de zonnewijzermaker toegevoegd: Hebbe niet nodig geagt
de ses uuren bovenaen weerkanten te zetten,
alsoo men desselfs schaduw dog niet sien kan.
Ook was het eigenlijk niet nodig om te vermelden
dat de zonnewijzer in de zuidmuur van de kerk
geplaatst moest worden.
Naast het ontbreken van een naam wordt geen
datum vermeld. Het stuk wordt door Oltmans ge
dateerd als ‘uit de 18de eeuw’.
Deze of een vervangende zonnewijzer is er nog
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steeds. Hij zal na de verwoestingen van de kerk in
1940 en 1944 opnieuw geplaatst zijn.
Bron: Archief Kerkvoogdij Ned. Herv.Kerk, inv. nr. 179.
Berigt - (zie boven); Alb. Oltmans. 1928. Het archief van
de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Wageningen. Wageningen.74 pag.

Antikraakwacht in 1731
Beta[a]lt aen Willem Bosfogel in gevolgh ordinansie van den 31 8ber (oktober) 1731 voor Het
bewaren en beslapen van Het Huys van domienie
dryfHout een som[m]a van seven gul tien stuyv (re
kening) No 6, f 7-10-0.
Op de ingediende rekening staat: thien weeken
’s nachts geslaepen heeft in het (tweede) Pastory
huys (aan de Riemsdijkstraat) daer Ds Dryfhout
gewoont heeft alsmede voor het schoonhouden
van de straet, ’s weeks 15 st, [dus totaal] f 7-10-0.
Dominee Franciscus Drijfhout was, als tweede
predikant van Wageningen, naar elders vertrok
ken. Kennelijk ter voorkoming van beschadiging
van de Tweede Pastorie, sliep Willem Bosvogel
elke nacht voor tien weken in het huis. 10 weken
x 15 stuivers = ƒ 7-10-0. Maar daarvoor hield hij
ook het straatje bij de pastorie schoon.
Bron: Het Archief van de Kerkvoogdij, inv. nr. 50. Kerkerekeningen 1724 - 1732. Kerkmeester Willem van Baak.

Haringen volgens oude gewoonte
Op zaterdag 28 juli 1708 wordt door de Magistraat
besloten dat aenstaende Woensdag den eersten
dagh van den oo[g]sf was, ende dat terwijle een
vrouw met pekelharingh in de Stadt waer, o f men
ook volgens ouder gewoonte wat soude bestel
len om dien dagh te consumeren. Soo hebben de
Heren 50 haringen bestelt, aen de Vrouw om die
tegens aenstaende Woensdagh hier te brengen.
Het is mij niet duidelijk of de magistraat öf de pekelharingverkoopster bedacht had dat op de eer
ste oogstdag haring gegeten diende te worden.
Hoe dan ook er worden 50 haringen besteld en als
men ervan uitgaat dat er één haring per persoon
werd uitgegeven, dan delen 50 personen mee in
de vreugde. U zult wel begrijpen dat er opeens
heel wat lieden kwamen opdagen die volgens
oude gewoonte recht meenden te hebben om een
haring bij de staart te houden. Wie waren zij? De
leden van de magistraat, de gemeenslieden, de
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raadsleden, de richter, de stadsdienaren, waaron
der de stadssecretaris (die zal zeker een haring in
zijn keel hebben doen glijden, want hij moest de
bestelling doen), de portiers, de doodgravers, de
kosters, de ‘kleppermannen’ (dat zijn de nacht
wachten), en misschien ook de predikanten. En
mogelijk wat familieleden.
De vraag is: met of zonder ui?
Bron: Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, pu
blicaties e.d. over 1707 mei 2 3 -1 7 1 0 aprl 23,.f 51 r.

Zielig
Wageningen Mercurii (woensdag) 15 Julij 1716.
Heefft de Heer President voorgebracht vergaderinge te hebben laaten beleggen te oorsacke Peter
Jansens vrouw tangens de straat had gelopen met
het bloote hoofft en haar stapelgeck had aangestelt dat se haar niet hadden konden als met groot
gewelt. Dat se versogt van haar in het stadthuijs te
mogen setten voor eenige dagen.
Maar haer Ed: en Achtb: nae deliberaate hebben
verstaan dat Pieter Jansen syn vrouw in syn huijs
sal mogen sluijten o ff vastbinden soo als best dan
maar om haar in het Raadthuijs te setten hebben
haar Ed: en Achtb: affgeslaegen.
Klaarblijkelijk was het ongebruikelijk dat een
vrouw zich zonder hoofdbedekking op straat be
gaf. Als dat toch gebeurde, was dat een teken
dat er iets goed mis was. Dat het stadhuis niet de
goede plaats was om de vrouw van Peter Jansen
op te sluiten, is begrijpelijk. Tevens zullen de leden
van de magistraat gedacht hebben: wat moeten
wij met haar? In plaats van de patiënt thuis vast
te binden, zou heden naar een andere oplossing
gezocht worden. Hoe het verder gegaan is, weet
ik niet.
Bron: Oud-Recht. Archief, inv. nr 177. Schepenprotocol
1702-1730, f77v.

RE-ACTIE
Rubriek waarin lezers reageren op artikelen en gebeurtenissen

DE SCHERPE PEN VAN LOUIS
RAEMAEKERS
(O-W 39-3, blz. 78-82).
De formele afkorting van Wageningen University &
Research Centre is: Wageningen UR. Geen WUR.
Dick Verduin

WIE KENT ZE NOG (2)
Tijdens de veemarkt stonden de koeien op de
Markt. In het Emmapark stonden de paarden.
Deze foto is genomen in de Burgtstraat kijkende
naar de Vijzelstraat. De ramen op de achtergrond
zijn van de bakkerij van bakker Rozeboom. Links
op de foto is een steegje tussen het café van Bart
Quint “de Rijnstroom” en de katholieke meisjes
school

WAGENINGEN DOOR DE BRIL VAN
EEN HISTORISCH GEOGRAAF

Willem Ruisch

(O-W 39-3, blz. 83-85)
Jelle Vervloet stelt dat het toenmalige Staringgebouw niet warm te stoken was. Dat is deels juist
en ging alleen op als er ’s winters een harde oos
tenwind stond. Het verwarmen van een gebouw
met 22.000 vierkante meter vloeroppervlak heeft
veel energie nodig. Wanneer het warm op de ka
mers was, werden de ramen meestal opengezet
terwijl de radiatoren “vol” open bleven staan.
Hij stelt tevens dat de kelder gebouwd was als
atoomschuilkelder. Dat gaat niet op, er is sprake
geweest om de kelder om te bouwen als atoom
schuilkelder in verband met de dikke muren en
zeer dikke vloer. Deze vloer is er helemaal uitge
haald. Dat was een eis van Menzis.
Willem Ruisch

WIE KENT ZE NOG (1)
(O-W 39-3, blz. 97).
In het septembernummer van Oud Wageningen
staat een foto van een koe van Elings. Deze foto
is niet genomen op het Emmapark. De koe staat
in de Burgtstraat, naast het café De Rijnstroom
(nu Carré).
De poort gaf toegang tot de achterplaats van de
toenmalige kastelein Bart Quint. Hier stond ook
een schuurtje, waar volgens zeggen ook wel ille
gaal werd geslacht. Ook is nog een gedeelte te
zien van de voormalige bakkerij van Rosenboom.
Dit pand is nu in gebruik bij de kunstenares Thea
Vos.
Willem Straatman

VIER GENERATIES SLAGERIJ
ELINGS
(O-W 39-3, blz. 86-89).
Hoe mal kan het gaan.
Van de week was ik in het gemeentearchief en
terwijl Bob Kernkamp voor mij het dossier 233
haalde, bladerde ik in ons volprezen contactblad,
waarin ik het artikel over slagerij Elings las. Let
terlijk vijf minuten later las ik het volgens in voornoemd dossierstuk (notulen verslagen B&W) in
1875:
681/290: Op 21 augustus vragen C. en E. Elings
vergunning voor een spekslagerij in het huis B101
in Oud-Wageningen. B&W besluit dat aan te plak
ken aan betreffende huis: of iemand bezwaar
heeft.
718/306: Op 6 september volgt de vergunning.
We weten dus één ding extra: het gaat om huis
B101 in Oud-Wageningen. Ik ben er niet toe geko
men te achterhalen of we hiermee écht iets extra’s
weten.
Leo Klep

UIT HET GEMEENTEARCHIEF (43)
(O-W 39-3, blz. 90 [Onder de mantel]).
In het interessante artikel “Uit het gemeentear
chief (deel 43)", vraagt A.C. Zeven naar de bete
kenis van onder de mantel begraven worden.
Naar mijn mening wil dit zeggen dat de doodskist
is bedekt met een zwart kleed of laken. Het woord
mantel zegt het eigenlijk al.
J.C. Rauws
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VARIA (ZOEKPLAATJE).

ENVELOPPE ZONDER INHOUD

(O-W 39-3, blz. 104).

Tot slot was er nog iemand die vermoedelijk wilde
reageren op een artikel in O-W 39-3. De handge
schreven enveloppe kwam aan op het redactie
adres. De enveloppe was echter leeg.
Waarschijnlijk zal de afzender zijn/haar reactie in
deze uitgave missen. Deze is uiteraard nog steeds
van harte welkom.

Volgens mij is het onbekende pand (Zoekplaatje
op blz. 104) het hotelletje, dat stond tegenover
de watertoren aan de Generaal Foulkesweg. Nu
staan daar de Belmonte flats. Daarachter was een
veldje, waar ’s zondags kon worden getraind.
Mevr Schilstra-Looyen
Mennonietenweg 118 Wageningen

Gerard Olinga

NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT

I

Museumagenda
9 september 2011 t/m 18 maart 2012
De hertog komt
Een beeld van het rondreizende hof van de hertogen van Gelre in de 14e en 15e eeuw, met daaraan
gekoppeld de geschiedenis van het kasteel Wageningen en Grunsfoort.
30 september 2011 t/m 8 januari 2012
Buurtvereniging Juliana 75 jaar
Het verhaal van een van de oudste buurtverenigingen in Nederland die in 2011 haar jubileum viert.

Kunstagenda
2 oktober t/m 13 november
Exposities van Twan de Vos (schilderijen en grafiek) uit Wageningen, Sabina Brons (keramiek) uit Val
burg en Nicoline van Boven, juweelontwerpster uit Kapelle.
20 november t/m 8 januari 2012
Exposities van Jasper Hulshoff Pol (schilderijen, ezeltjes) uit Wageningen, Ineke Schippers (keramiek)
uit Wageningen en Suzanne Bagaya (sieraden) uit Wageningen.
15 januari t/m 19 februari 2012
Exposities van Wil Lof (schilderijen) uit Leersum, Margreet Takken (sieraden van glas) uit Wageningen
en Liesbeth Bos (keramiek) uit Delfgauw.
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VARIA
BOEKBESPREKINGEN
TRAMS TUSSEN RHENEN EN ARNHEM
Wageningen was van 1886 tot 1938 door blinken
de staven verbonden met Rhenen/Utrecht en Arn
hem. Wie in de dertiger jaren van de vorige eeuw
of vroeger is opgegroeid, weet dat er toen door
Wageningen rails liepen, waarover een elektrische
tram reed. Over die tram is een boek verschenen,
dat hoofdzakelijk aandacht besteedt aan de be
schrijving van de tramverbinding, de tramroute,
het gebruikte materieel en de werkplaatsen. Over
de ‘jaartallengeschiedenis’ is al eerder gepubli
ceerd.
Wat de trampassagier op zijn route heeft gezien,
wordt door de auteurs hoofdzakelijk weergege
ven in foto’s, die voor degene die een beeld heeft
van de tegenwoordige weg Rhenen-Arnhem, een
goede kennismaking met het verleden vormen.
De stad Wageningen wordt hierbij goed bedacht,
maar ook in andere opzichten. De schrijvers her
inneren eraan dat het gemeentebestuur de OSM
dwong de tramlijn niet dwars door de stad (dus
langs de Hoogstraat) aan te leggen, maar langs
de omweg Nieuweweg-Lawickse Allee-Stationsstraat, een waardige parallel met het 19e-eeuwse
Laantje van Van der Gaag (dat na korte tijd ver
dween, het Wageningse Laantje is een blijvend

onderdeel van de tramlijn blijven vormen). Andere
besproken Wageningse aspecten zijn het specta
culaire beeld - met toeschouwers - van een uit de
rails gelopen tram in de bocht waar de Stations
straat in de Bergstraat overgaat, en het verkeerd
uit de tram stappen, met fataal gevolg.
De tekst en de toelichting van de foto’s zijn ge
richt op de dagelijkse routine, de beschrijving van
het tramgebeuren tussen 1886 en 1937, waarna
in 1938 de lijn werd opgebroken. De foto’s geven
een wat ander beeld, een beeld van iets dat eens
was maar niet terugkomt. Dat wordt tot spreken
gebracht in het voorwoord, waarin de schrijver er
van opmerkt dat hij graag zo’n ritje met de tram
zou willen maken. Dat gaat niet meer, en daarom
is er nu dit boek, dat nostalgie en werkelijkheid
combineert.
Vlaanderen, M., A. Steenmeijer, Trams tussen
Rhenen en Arnhem. En wat er nog meer te zien is
(eigen uitgave; Renkum 2011) 154 blz.; ill. lit. Prijs
€ 28. Het boek is alleen bij voorbestelling verkrijg
baar, via e-mail; Martvlaanderen@gmail.com
Jan van den Burg

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIECENTRUM
september t/m oktober 2011

Bibliotheek
♦ Klep, Leo, Hotel De Wereld. De geschiedenis van het ‘huis eerste rang ter plaatse’. (Futura; Wagen
ingen 2004) 56 blz.; ill. (geschenk van HV Oud-Bennekom) (28 ex.) [W_0542a]
♦ Jaarverslag 1997. De Woningstichting (Wageningen z.j.) 131 blz.; ill. tab. (geschenk van HV OudBennekom) [W_0815]
♦ Schouw, G. van der, [Vijf krantenartikelen over de Tweede Wereldoorlog rond Wageningen] (ge
schenk); 5 blz.; ill. [W_0816]
♦ Vlaanderen, M., A. Steenmeijer, Trams tussen Rhenen en Arnhem. En wat er nog meer te zien is (z.p.
[Renkum] 2011) 154 blz.; ill. lit. (geschenk) [VEL_033]
♦ Billboards in de Bovenbuurt. Buurtvereniging Juliana, 75 jaar actief in de Bovenbuurt. [Tentoonstel
ling] 30 september tot 3 december 2011 (Wageningen 2011) 4 blz.; ill. kaart [W_0817]
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VAN HET FOTO- EN PRENTENKABINET
Het sorteren van de collectie Pim Abrahamsz is
in zoverre voltooid dat de meeste fo to ’s zijn uit
gezocht. De fo to ’s zijn gesorteerd op catego
rieën, waarvan de fo to ’s van de politie en van de
brandweer nog niet zijn gesorteerd. Er zal aan
oud-brandweerlieden en aan politiemensen ge
vraagd worden om hieraan hun medewerking te
verlenen. Zij weten vaak wel waar en wanneer de
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en ken
nen misschien ook de personen op de foto’s. Arie
de Koning is bezig met het scannen van de vele
negatieven uit de collectie Abrahamsz, die tevens
op hiaten en op dubbele exemplaren gecontro
leerd worden.
Door Ton Steenbergen is een fotocollectie van
Jac. Rauws geschonken aan Oud-Wageningen,
gesorteerd op straatnaam met opnamedatum en
met de vermelding van de personen op de foto.
Met Robbert Kamphuis is een selectie gemaakt
voor de nieuw te verschijnen kalender van 2012.

De nodige gegevens zijn verstrekt om de kalender
te complementeren. Drukkerij Verweij Het Jonk
zal de kalender drukken.
Dik Poot van de HV Oud Bennekom heeft enkele
foto’s geschonken. Aan deze vereniging zijn ook
foto’s uit de collectie Pim Abrahamsz overgedra
gen, waaronder enkele opnamen die nooit waren
verschenen. Men was er erg blij mee.
Voor ons archief zijn via marktplaats weer enkele
ansichten aangeschaft. Ook zijn er weer een aan
tal aanvragen voor foto’s gehonoreerd, o.a. voor
studieobjecten en jubilea, zoals voor het 75-jarig
bestaan van de de buurtvereniging Juliana. Deze
vereniging heeft in hun buurt billboards geplaatst,
met daarop oude ansichten en de situatie van nu.
De nieuw aangeschafte beamer is uitgetest en
werkt prima en is inmiddels al gebruikt bij de le
zing van Bob Kernkamp over ‘t NUT.
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 aan
wezig. 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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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.i nterstad.n I
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenl 940-1945.nl
LIDMAATSCHAP van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat.
Contributie minimaal: € 1 8 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.
www.oudwageningen.nl
lnfo@oudwageningen.nl
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