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Ulrich Offerhaus: Een doopbew ijs u it Wageningen,
(vertaald u it het Duits door Riert Munters).
Een curieuze vondst in het archief van het bankiershuis Seligmann in 
Koblenz. De reis in 1934 van Ludovica Seligmann-von Issendorff vanuit 
Nazi-Duitsland naar Wageningen, in de hoop daarmee het leven van haar 
gezin te kunnen redden.

Gerard Olinga: De geschiedenis van Oud-Wageningen.
In 2013 bestaat de Historische Vereniging Oud-Wageningen 40 jaar. In 
vier afleveringen b likt de redactie in jaargang 40 terug op de geschiede
nis van onze vereniging.
Aflevering 1: De initiatiefnemers en de eerste geschiedschrijvers 
(1973-1980).

Gerard Olinga: Vier generaties W ijnveen.
In de serie: Wageningse familiebedrijven staan de schijnwerpers gericht 
op Wijnveen A lum inium bouw BV.
Hoe een bescheiden wagenmakerij u it kon groeien to t een kwalitatief 
hoogstaand bedrijf in het segment van aluminiumconstructeurs.
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Anton C. Zeven: Uit het gemeentearchief (45).

De Nudebarrière; Uit het gemeentearchief (43 en 44);
Waarom St. Victor in Wageningen; In de voetsporen van Willem I 
en De oorsprong van het koepeltje bij het Rijnbolwerk.

Boekbespreking "M outerijnoort" van Leo Klep.
Aanwinsten bibliotheek en documentatiecentrum.
Van het foto- en prentenkabinet.
Molen De Vlijt in andere handen.
Nu te zien in de Casteelse Poort.
Digitalisatie contactblad.

k o p i j  voor het aprilnumm er 2012 ontvangt de redactie graag 
voor 16 m aart 2012, liefst digitaal, maar handgeschreven kopij is ook 
van harte welkom.
Het redactie-adres v ind t u op de achterzijde van deze uitgave.
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De hertog komt 
De reizende hofhouding van de hertogen van Gelre

Naar aanleiding van de expositie in het museum De 
Casteelse Poort m et bovengenoemde tite l, is de heer 
Jacobus Trijsburg voor een tweede keer gevraagd, nu 
om een vervolglezing te geven op de in leiding die hij 
heeft gehouden bij de opening van de expositie.
Om het grote hertogdom  Gelre te kunnen besturen, 
waren de hertogen van Gelre voortdurend onderweg.

Zij bezaten geen vaste residentie en reisden van 
burcht naar burcht om het contact met hun onderda
nen te houden. Het hertogdom  strekte zich uit over 
de huidige provincie Gelderland, maar omvatte ook 
een deel van de provincie Limburg en het aangren
zend gebied in Duitsland.

Voor de hertogen van Gelre was Wageningen, behal
ve handelshaven, vooral belangrijk als vesting tegen 
de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van 
Bourgondië. De laatste hertog van Gelre, Karei van Eg- 
mond, liet daarom binnen de vesting een kasteel bou
wen.
Ontvangsten, feestmaaltijden en jachtpartijen, maar 
ook het onderhouden van contacten met adellijke fa
milies, waren belangrijke activiteiten van de Gelderse 
hertogen. Deelname aan internationale toernooien 
en kruistochten brachten de hertogen veel prestige. 
Het leven in en het beleven van de Middeleeuwen 
staan centraal in deze lezing
De expositie "De hertog kom t" is nog te bezichtigen 
to t en m et 18 maart 2012 in museum De Casteelse 
Poort te Wageningen, openingstijden di. t/m  vrij. van 
12.00-16.00 uur, en za. en zo. van 13.00-16.00 uur.

Deze lezing wordt in samenwerking met het museum De 
Casteelse Poort georganiseerd.

B IJ E E N K D M S T  In de Vredehorst,Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 20 februari 2012, aanvang 20.00 uur, zal 
Jacobus Trijsburg een lezing houden, met als 
onderwerp:
"DE HERTOG KOMT. Het reizende leven van de 
hertogen van Gelre".

V D L G E N D E  LEZING o P maandag 23 april 2012 zal Theo Michels een
lezing verzorgen, getiteld:
"De Mariënhof, landgoed op de grens van Wagenin
gen en Bennekom."

De hertog komt
De reizende hofhouding van 
de hertogen van Gelre

9 september 2011 t/m  18 maart 2012
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B E S T U U R S M E D E L I N G E N

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Wage- 
ningen wenst een ieder een goed en gezond 2012.

Activiteiten i.v.m. jubileum
In het jaar, waarin onze stad haar 750-jarig bestaan 
viert, bestaat onze vereniging op 17 april 2013 40 jaar. 
Reden om ons de komende tijd  te bezinnen op een 
aantal feestelijke activite iten in dat jaar.
Om te beginnen is in de bestuursvergadering van 12 
december jl. besloten om de jaarvergadering in 2013 
eenmalig te houden op een woensdag, 17 april.
Voor andere suggesties uwerzijds staan w ij altijd 
open.

Oude jaargangen contactblad
Onze archiefruim te in het museum is vol. Wij hebben 
op de laatste bestuursvergadering besloten om de 
hoeveelheid reserve contactbladen drastisch terug te 
brengen to t 5 exemplaren van iedere jaargang.
Dat betekent dat er een forse hoeveelheid contactbla
den vanaf 1981 to t het oud papier gaat behoren. Wij 
vinden het echter jam m er om zoveel inform atie over 
de geschiedenis van onze stad zomaar weg te gooien. 
Daarom hebben w ij besloten om de overto llige con
tactbladen op de komende jaarvergadering van 23 
april 2012 bij onze boekentafel neer te leggen. Een ie
der die erin geïnteresseerd is, mag van deze oude jaar
gangen meenemen wat hij o f zij wil.

Nieuws van de redactie
De zeer prettige contacten met onze huisdrukker 
hebben ondermeer geleid to t het actief meedenken 
over de uitstraling van ons verenigingsblad. Met de 
nieuwe omslag kreeg ons blad in jaargang 39 een ge
heel ander gezicht.
Met de start van jubileum jaargang nr. 40 is de lay-out 
enigszins veranderd. Wij hopen dat ons blad een 
steeds gezienere gast op uw leestafel wordt.

LED EN MUTATIES

Nieuwe leden:
Dhr. I. Bos 
Dhr. H. van Brussel 
Mw. T. Ledoux 
Dhr. R.J. van Schaik 
Mw. L. Missel
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Een Wageningse naoor
logse afbeelding. De 
oorlogsschade aan het 
hotel De Wereld is nog niet 
hersteld, maar 'de wereld 
draait door’. De firma Van 
der Kolk heeft de draad 
weer opgepakt. Hun 
nieuwe touringcar werd 
gemaakt door de firma 
Wijnveen.
B r o n :

H. Wijnveen, Wageningen
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EEN DOOPBEWIJS  
UIT WAGENINGEN
Curieuze vondst in bankarchiefin Koblenz Ulrich Offerhaus

Onlangs kwam dr. Ulrich Offerhaus u it Koblenz bij onderzoek aldaar in de archieven van het bankiershuis Seligmann 
een in het Duits gesteld document u it 1 934 u it Wageningen tegen, kennelijk bedoeld voor een 'ariërverklaring'. Daar
in worden de protestantse doop en belijdenis bevestigd van de in 1829 u it joodse ouders in Wageningen geboren 
Rosalia Rosenik. Offerhaus correspondeerde daarover met Rien Munters, kerkhistorisch columnist van het maand
blad Om de Kerk van de Protestantse Gemeente alhier. Offerhaus en Munters schreven samen in Om de Kerk (jan. 
2012) over raadsels rond de Wageningse koopman Jacob Rosenik. Hieronder de vertaling uit het Duits van een bij
drage van Ulrich Offerhaus over zijn vondst in Koblenz.

U i t a n g s t  n a a r  
W a g e n i n g e n

In de loop van maart 1934 reisde Ludovica Seligmann, 
geboren Von Issendorff, van Keulen naar Wagenin
gen. Dat deed ze niet om dat ze zich om puur genealo
gische redenen zo interesseerde voor het voorge
slacht van haar man, dr. Paul Seligmann. Nee, het was 
puur u it angst en nood. Ze was ervan op de hoogte 
dat de grootm oeder van haar echtgenoot u it Wage
ningen in Nederland kwam. En ze w ist ook dat het 
voorgeslacht van haar man to t aan de generatie van 
diens grootouders Joden waren geweest.
Waarom ging haar echtgenoot niet zélf naar Wage
ningen? Tot die t ijd  was Paul Seligmann m et zijn broer 
Georg en zijn oom  Leopold Seligmann firm ant ge
weest van het bankiershuis Seligmann. Zijn over
grootvader Leopold Seligmann (1787-1857) had het 
bankiershuis in 1811 in Koblenz opgericht en in 1844 
daarvan nog een filiaal in Keulen geopend.
Maar als gevolg van de economische wereldcrisis ge
raakte dat bankiershuis tegen het eind van de jaren 
'20 van de vorige eeuw in financiële moeilijkheden. 
Door betalingsproblem en moesten de loketten in ju li
1932 defin itie f worden gesloten. De borg staande 
vennoten van de fam ilie Seligmann verloren daarbij 
hun com plete vermogen. Paul Seligmann, de leider 
van de drie firm anten, was nog to t 1938 druk in de 
weer met de gecompliceerde afwikkeling van het fail
lissement.

V a n  j o o d s e  o r i g i n e

De machtsgreep van de nazi's begin 1933 betekende 
voor de fam ilie echter een nog grotere ramp. Vanaf 
dat m om ent verkeerden de Joden in Duitsland en 
heel Europa in groot gevaar en de fam ilie Seligmann
DUD
LUHIj

was van joodse origine, daaraan hoefde niemand te 
tw ijfe len. Voor de nazi's was het onbelangrijk dat de 
meeste leden van de familie Seligmann halverwege 
de negentiende eeuw protestant waren geworden, 
en een kleiner deel katholiek, en dat er nog maar en
kelen waren die to t het eind van hun leven met het 
jodendom  verbonden waren gebleven. En het telde 
voor de nazi's evenmin dat Paul Seligmann zelf, net als 
zijn vader Gustav eerder, met een onverdacht'Arische' 
vrouw was getrouwd. Ludovica had al snel door dat 
de Duitse Joden het met de benoeming van Adolf H it
ler to t rijkskanselier zwaar te verduren zouden krij
gen, doordat hun alle rechten als staatsburgers en 
hun menselijke waardigheid ontzegd zouden wor
den. De fam ilie hing daarmee uitzetting en verdere 
ontrechting, vervolg ing en deportatie boven het 
hoofd -  to t en m et een van staatswege georganiseer
de massamoord in concentratiekampen. Dit was de 
reden waarom Ludovica Seligmann vocht voor het le
ven van haar man en hun beide zonen en de andere 
leden van de familie.
Vanzelfsprekend had de fam ilie Seligmann al kennis 
genomen van de nationaalsocialistische propaganda 
ten tijde van de Weimar republiek. Het racisme van de 
nazi's richtte zich bovenal tegen de Joden. Al in hun 
25-punten programma uit 1920 eisten ze niet alleen 
uitzetting van alle Joden die zich na 1914 in Duitsland 
hadden gevestigd, maar ook het ontnemen van bur
gerrechten aan alle Duitse Joden. Ze meenden in hun 
verb linding dat de Joden schuldig waren aan het on
geluk dat Duitsland had getroffen toen het de Eerste 
W ereldoorlog verloor. 'De Joden vormen een minder
waardig ras dat moet worden uitgeroeid'.
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Afb. 1 Bernard Seligmann en Rosalia Rosenik.

I NTUÏTIE

De nazi's waren bij de 'machtsgreep' van 30 januari
1933 aan de regering gekomen. Ze deden nu alles om 
hun m oorddadige ideologie stukje bij beetje in prak
tijk  te brengen. De Gesetzzur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtentums van 7 april 1933 vorm de het eerste 
ondubbelzinnige bewijs dat het Hitler menens was 
met de uitschakeling van de Joden u it het openbare 
leven. Want § 3 van die wet -  de zo genoemde Ariër
paragraaf -  bepaalde dat ambtenaren die n iet van Ari
sche afkomst waren, op non-actief konden worden 
gesteld. In de eerste uitvoeringsbepalingen van 11 
april 1933 werd nader bepaald wie voor niet-Arisch 
werd gehouden, namelijk hij o f zij die afstamt van 
niet-Arische, inzonderheid Joodse ouders o f g rootou
ders. Men werd al als Jood beschouwd als ten minste 
één van de grootouders to t de joods-kerkelijke ge
meenschap had behoord. De rassenideologie spitste 
zich in de w et dus toe op iemands afstamming. Bij ge
brek aan uitgesproken Joodse raskenmerken moest 
de wet noodgedwongen zijn toevlucht nemen to t de 
relatie m et de joodse godsdienst als kenmerk. 
Toegegeven - de fam ilie Seligmann werd nog niet d i
rect door deze wet getroffen - om dat zich onder de 
leden ervan geen overheidsdienaren bevonden; allen

beoefenden een vrij beroep. Maar Ludovica Selig
mann voelde in tu ïtie f aan welke kant het met Duits
land op ging; en om dat zij w ist dat de grootouders 
van haar man, Rosalia Rosenik en Bernard Seligmann, 
respectievelijk christelijk was gedoopt en to t het 
christendom was overgegaan, reisde ze in het voor
jaar van 1934 persoonlijk naar Wageningen. Want 
daar kwam de grootm oeder van haar man, Rosalia 
dus, vandaan. Die was daar geboren en gedoopt 
(1829) en had daar ook belijdenis gedaan (1845).

Ko s t e r  K o e d a m  p a k t e  
ALLES KEURIG AAN

Ludovica wendde zich in Wageningen to t A.A. 
Koedam, de koster van de Hervormde Gemeente, en 
vroeg hem een docum ent op te stellen, in het Duits, 
waarin het lidmaatschap van de Hervormde Gemeen
te van Rosalia Rosenik werd bevestigd. Koedam vol
deed, een tikkeltje  onhandig formulerend, aan die 
wens.

Nadat het docum ent eerst ondertekend was door de
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hervorm de predikanten A.D. Meeter en J.H. van der 
Wal, werd het voor alle zekerheid en ter versterking 
van de geloofwaardigheid ervan, ook nog door bur
gemeester J.M.A. Weijnandts van Resandt onderte
kend en voorzien van stempels en zegels. Dat gebeur
de drie dagen later, op 20 maart 1934, tegen betaling 
van f  0,40 legeskosten. Koster Koedam pakte het alle
maal keurig aan. Hij kon niet weten dat de kerkboe
ken van de Hervormde Gemeente waaraan hij de ge
gevens van Rosalia had ontleend, in de meidagen van 
1940 door brand de fin itie f verloren zouden gaan.

T o c h  g e s t i g m a t i s e e r d

Ook al werd de fam ilie Seligmann niet direct door de 
'Ariërparagraaf' getroffen, n iettem in deed zich later 
iets voor waardoor ze blijkbaar toch als een Joodse 
fam ilie werd gestigmatiseerd. Toen de zoon van een 
zwager, Hansjörg Seligmann, geboren op 16 maart 
1907, zijn rechtenstudie aan de universiteit van Bonn 
voltoo id had, kreeg hij zijn bul niet vanwege zijn 
Joodse achternaam. En vervolgens werd hij als Jood 
niet door de jurid ische facu lte it toegelaten to t de pro
m otie -  lang voor de invoering op 17 april 1937 van 
het prom otieverbod voor Joden aan alle Duitse uni
versiteiten.
Over Joodse achternamen gesproken: al in 1933 had 
de fam ilie Seligmann geprobeerd een andere achter
naam te krijgen voor hun beide zonen. Bij Pauls broer 
Georg was dat gelukt: de beide zonen van Georg en 
Henriëtte Seligmann kregen in mei 1933 een nieuwe 
achternaam via een oom  van moederskant die deze 
kinderen had geadopteerd. Na een moeizaam proces 
kreeg Ludovica Seligmann het bij de autoriteiten van 
het Pruisische m inisterie van binnenlandse zaken ge
daan dat ook haar eigen zonen een andere achter
naam kregen.

DE DDRLDG OVERLEEFD

De waarde van het docum ent uit Wageningen met 
het bewijs van de christelijke doop van Rosalia Rose- 
nik en haar lidmaatschap van de protestantse kerk 
bleek pas goed na de afkondiging van de Neurenber- 
gerWetten, in het b ijzondervan de Wet op het Rijksbur
gerschap van 15 september 1935. Want dan werd met 
de nauwkeurigheid van de'nationaalsocialistische wis
kunde' gedefinieerd w ie volgens de nazi's voor vol-, 
half- o f kwart-Jood doorg ing o f voor iemand van een 
ander'vreemd'ras. Iedereen moest vanaf dat m om ent 
kunnen aantonen van 'zuiver arische afkomst' te zijn 
uit de'arische volksgemeenschap'. Dat alles werd vast-
DUD' 
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gelegd in een 'ariërpas' en een 'afstammingsdocu- 
ment'. In een am bte lijk stuk van 1 maart 1938 betref
fende de afstamming vanaf 1800 van een van de 
zonen van de fam ilie Seligmann, werden diens beide 
overgrootouders van vaderskant als protestant opge
voerd, nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand 
had bevestigd dat de hem voorgelegde documenten
-  waaronder ju is t ook de gelegaliseerde verklaring 
van 17 maart 1934 u it Wageningen -  klopten. Opmer
kelijk is dat in de eigenlijke 'ariërpas' van Ludovica's 
man de typisch joodse eerste voornaam Sara van zijn 
grootm oeder -  die immers vo lu it Sara Jacoba Rosalia 
Rosenik heette -  werd weggelaten. Later zou Sara in 
Duitsland de gedwongen verzamelnaam worden van 
alle Joodse vrouwen, zoals Israël dat zou worden voor 
alle Joodse mannen. In de 'ariërpas' van haar vader 
w ord t Rosalia kortweg Rose genoemd, de voornaam 
die in de fam ilie gebruikelijk was.
Godzijdank overleefden alle bloedverwanten van de 
fam ilie Seligmann u it Koblenz en Keulen de verschrik
kingen van het nationaalsocialisme en de Holocaust. 
Daarbij m oet wel worden aangetekend dat zij op tijd 
wisten u it te w ijken o f te  emigreren -  de een in 1934 
naar Peru, de ander naar Engeland in 1939.
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Afb. 3: Doopbewijs uitgegeven door koster Koedam.
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NDGT REDACTIE

Bovenstaand artikel werd vertaald door Rien Munters, 
die -  zoals hij zelf in de in leiding van d it artikel schrijft
-  als kerkhistorisch colum nist van het maandblad Om 
de kerk van de Protestantse Gemeente alhier, samen 
met dr. Ulrich Offerhaus in januari 2012 een artikel 
schreef over de vader van Rosalia Rosenik, de Wage- 
ningse koopman Jacob Rosenik.
De voor de hand liggende vraag is o f de ouders van 
Rosalia reeds in 1829 wel o f niet protestant waren. Zes 
weken na haar geboorte lieten de ouders van Rosalia 
haar in de Grote Kerk op de Markt dopen. In het artikel 
in Om de Kerk vragen Munters en Offerhaus zich dan 
ook terecht af: “ Waren ze misschien protestant gewor
den?"
De vader van Rosalia werd op 18 februari 1775 inge
schreven in het geboorteregister van de Israëlitische 
Gemeente van Wageningen. Hij maakte fortu in  en 
werd een welgestelde grootgrondbezitter. Zijn ver
mogen zou hij te danken hebben aan de handel in 
paarden voor de legers van Napoleon. In 1821 trouw 
de Jacob Rosenik met Carolina Calisch, een Jodin uit 
Amsterdam.
De ouders van Rosalia moeten haar protestants heb
ben opgevoed. Op 3 april 1845 deed Rosalia namelijk 
belijdenis, eveneens in de Grote Kerk.
Er zijn nog meer aanwijzingen dat haar ouders het jo 
dendom  hadden verlaten en protestant waren ge
worden. Zo kocht Jacob in 1834 en in 1836 twee kerk
banken in het Hoge Koor van de Grote Kerk. In 1836 
kocht hij tevens op het protestantse gedeelte van de 
Wageningse algemene begraafplaats een familiegraf. 
Daar liggen Jacob en zijn vrouw  Carolina echter niet

begraven, maar wel op de oude joodse begraafplaats 
van W ageningen...
Raadsels alom, die versterkt worden door de vondst in 
het gemeentearchief van Wageningen. In de volkstel
ling van 1830 staan Rosalia én haar ouders te boek als 
protestant. Dat was dus een jaar na de geboorte van 
Rosalia.
De christelijke doop van Rosalia in 1829, de registratie 
in 1830, waaruit b lijk t dat haar ouders toen reeds pro
testant waren, brengt de redactie to t de logisch lij
kende conclusie dat Jacob Rosenik en Carolina Calisch 
reeds voor de doopdatum  van Rosalia waren overge
gaan to t het protestantisme.
Dit zou in kunnen houden dat niet alleen de grootou
ders van dr. Paul Seligmann, maar zelfs zijn overgroot
ouders niet meer Joods waren en dat de familie Selig
mann niets te vrezen zou hebben gehad van de 
racistische wetgeving van de nazi's.
Echter de mogelijkheid dat de Roseniks tegelijkertijd 
hervormd én joods waren, is eveneens niet uit te slui
ten. Het fe it dat de Roseniks op de joodse begraaf
plaats begraven liggen, is een aanwijzing dat zij in 
hun hart Joods waren gebleven. Vanwege het sociaal 
verkeer protestant zijn, maar eigenlijk joods blijven, 
kwam in die t ijd  vaker voor.

B r o n n e n :

Ulrich Offerhaus en Rien Munters, Om de Kerk van ja
nuari 2012, pagina 14.
Gemeentearchief Wageningen (NAW, inv. nr. 2218). 
Afb. 1, 3 en 4: Ulrich Offerhaus.



DE G E S C H IE D E N IS  VAN 
□ UD-WAGENINGEN (1)
De initiatiefnemers en de eerste geschiedschrijvers 

(1973-1980). Gerard Olinga

Op 17 april 1973 werd de Historische Vereniging Oud-Wageningen opgericht en reeds een maand later verscheen het 
eerste nummer van het verenigingsblad WAGENWEGEN, mededelingen van de Vereniging "Oud-Wageningen". Dit 
ja a r verschijnt jaargang 40, reden waarom de redactie in d it verenigingsjaar terugblikt op de geschiedenis van onze 
vereniging.

D e o p r i c h t i n g s 
v e r g a d e r i n g

In elk dorp en in elke stad zijn er wel mensen die be
langstelling aan de dag leggen voor de lokale geschie
denis. Jan J. de Goede, die aan de Dijkstraat woonde 
en daar een offsetdrukkerij had, was zo'n man. Hij was 
een verwoed filatelist, en daarnaast verzamelde hij 
prentbriefkaarten en oude foto's van Wageningen.
Het idee om een oudheidkundige vereniging in Wa
geningen op te richten, dateert reeds uit 1967. De 
aanleiding was de sloop van de voorm alige sociëteit 
De Harmonie. De Goede hield die sloop met een aan
tal geestverwanten nauw lettend in de gaten. Bulldo
zers dreigden namelijk ook een deel van het in verval 
geraakte rondeel bij de Nudepoortbrug voor het na
geslacht te doen verdwijnen. Een bliksemactie van De 
Goede in een plaatselijke krant, die veel adhesiebetui
gingen opleverde en overleg met de gemeente m o
gelijk maakte, deed het gemeentebestuur besluiten 
om over te gaan to t de restauratie en conservering 
van de overgebleven restanten van het vroegere ver
dedigingswerk. Het was in de tijd  dat het u iterlijk van 
Wageningen onder le iding van de vooruitstrevende 
burgemeester M. de Niet een ware metamorfose on
derging, maar waardoor'veel ouds’ plaats moest ma
ken voor de modernisering van de stad.
Naast dat eerste succes leverde de actie van De Goe
de een lange lijst op waarop de namen prijkten van 
belangstellenden voor de historie van onze stad. 
Daarop kwam ook de naam van A.G. (Ton) Steenber
gen voor. Hij publiceerde al geruime tijd  over de lo
kale geschiedenis, onder andere in de Veluwepost. De 
Goede en Steenbergen kenden elkaar al geruime tijd, 
maar zij zouden elkaar in de daarop volgende jaren 
nog veel beter leren kennen. In die tijd  hebben bei
den vele gesprekken gevoerd die a ltijd hetzelfde on
derwerp hadden: 'hoe te komen to t een vereniging 
die onderm eer de gemeente moest wijzen op het be

lang van historisch belangrijke gebouwen.'Alhoewel 
beiden niet te kampen hadden met een gebrek aan 
ideeën, zou het nog to t maart 1973 duren voordat de 
eerste concrete stappen werden gezet.
Op 2 maart 1973 kopte de Veluwepost: “Plan om ver
eniging Oud-Wageningen te stichten." Enkele dagen la
ter, op 11 maart 1973, kwam op uitnodiging van de 
twee initiatiefnemers een aantal mannen bijeen. Het 
waren P. Holleman, Fr. Verwoert, A.W. Daniels, bericht
gever van Monumentenzorg, W. van Keulen, corres
pondent van Heemschut en G. Datema, chef van de 
afdeling Interne Zaken van de gemeente Wagenin
gen, die ook het gemeentearchief beheerde. Deze 
bijeenkomst leidde to t de agenda van de oprichtings
vergadering.
Twee speerpunten voor de historische vereniging in 
spe, werden 'het beijveren voor het behoud en de res
tauratie van de op de Rijkslijst staande gebouwen 
binnen de gemeente Wageningen' en 'het opnieuw 
oprichten van een Gemeentelijk Historisch Museum.' 
De Goede deed op 17 april 1973 de aftrap. In de foyer 
van Junushoff sprak hij ongeveer 70 belangstellen
den toe, en kwam het op die avond to t de oprichting 
van een vereniging "Oud-Wageningen". De avond kon 
worden afgesloten met de verwelkom ing van 50 kers
verse leden. Een maand later was het ledenaantal 
reeds gestegen to t bijna honderd.
Het allereerste bestuur was een driemanschap, ge
vorm d door Jan J. de Goede (voorzitter), Ton Steen
bergen (secretaris) en Adriaan R. van der Willigen 
(penningmeester). Steenbergen was de enige echte 
rasechte Wageninger. De Goede, geboren in de klein
ste stad van de Friese e lf steden: Sloten, kwam als 
achtjarige naar Wageningen en beschouwde zich 
daarom als een 'half'-W ageninger en Van der Willigen 
was een jonge 'import'-W ageninger, die overigens 
ruim een jaar later de vereniging al weer zou verlaten 
om dat hij terugkeerde naar zijn geboortestad Den 
Haag.
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Afb. 1: Eerste uitgave van Wagenwegen u it mei 1973 met een alleszeggende kop van het openingsartikel van Jan J.de 
Goede (foto: Gerard Olinga).

D r u k

De druk op de schouders van de drie bestuursleden 
was groot, vooral op die van de voorzitter en de secre
taris. Dat het bestuur daarnaast te kampen kreeg met 
ook nu nog herkenbare probleempjes, b lijk t u it het 
volgende: "Toe nou... er is inmiddels ruim één derde 
van het jaa r om, maar tegen alle verwachtingen in is 
nog lang geen derde deel van alle contributies ontvan
gen", verzucht penningmeester Van der W illigen in 
mei 1974. De druk b lijk t ook u it een oproep van het 
bestuur in diezelfde uitgave van Wagenwegen: "Het 
bestuur zou gaarne zien dat meer mensen met enige 
vrije tijd hun schouders onder de vele taken willen zet
ten."

Ondanks de vele oproepen van het bestuur keken de 
meeste 'schrijvers in de dop' de kat nog even u it de 
boom. Kennelijk vreesden zij de bijna onherroepelijke 
consequenties na het indienen van een mooi artikel. 
Het kan namelijk geen toeval zijn dat, na het tóch ver- 
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schijnen van hun eerste artikelen, hun namen enige 
tijd  later ook opduiken in een werkgroep o f in het be
stuur. Zo ging dat en zo gaat dat in feite nog steeds in 
veel verenigingen.
Het bestuur was toen bovendien druk met één van 
hun speerpunten: 'het pleiten voor het behoud van 
m onum entale panden', iets wat nu meer op het bord
je lig t van Wageningen Monumentaal. In de eerste ja
ren van het verenigingsbestaan streed het bestuur
o.a. tegen de snode sloopplannen van het voormalige 
politiebureau aan het Bowlespark, waarin nu het mu
seum De Casteelse Poort is gevestigd. Daaruit blijkt 
dat het geven van tegengas heeft gewerkt.
In 1974 werd W.M. Straatman aangetrokken als de 
nieuwe penningmeester en versterkte een andere 
man van het eerste uur, Ad Rietveld, het jonge be
stuur. Rietveld was vanaf 1973 al de eerste beheerder 
van het fotoarchief.
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Afb. 2: Foto van het bestuur tijdens de jaarvergadering van Oud-Wageningen op 8 m aart 1977 in de Vredehorst.
Van links naar rechts: De kersverse secretaris A.C. Zeven, mevr. L.B.AJ. Elders-Vonk (t) die op 30 januari 1975 toetrad 
to t het bestuur, Jan J. de Goede (t), A.G. Steenbergen, die rustig zijn pijp stopt, en Ad Rietveld (t).
(bron: A.G. Steenbergen).

D e e e r s t e  
GESCHIEDSCHRIJVERS

In het begin van het bestaan van de vereniging was 
het bestuur ook verantwoordelijk voor het redactie
werk. De eerste uitgaven werden dan ook bijna ge
heel gevuld door het bestuur. De Goede schreef een 
deel van de kopij, verzorgde de opmaak en hij drukte 
ook nog eens het verenigingsblad. Steenbergen nam 
het leeuwendeel van de artikelen voor zijn rekening. 
In die beginperiode moet hij zijn vingers haast blauw 
hebben geschreven.
In de eerste twee verenigingsjaren was er namelijk 
nog geen sprake van een redactie. Dat veranderde 
pas in september 1975.Toen kreeg Oud-Wageningen 
een redactie. Eén van de redacteuren werd W.H. (Wil
lem) Straatman die reeds enkele artikelen voor Wa
genwegen had geschreven, en voordat hij het w ist zat 
hij in de redactie. Dat deed hij samen met het oud- 
raadslid C. Postma en m et E. van Rees Vellinga, die 
veel ervaring had met het opmaken van kopij. In de 
loop van 1978 moest Straatman vanwege zijn drukke 
werkom standigheden de redactie echter vaarwel 
zeggen. Hij werd opgevolgd door het bestuurslid Ad
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Rietveld, die tevens het fotoarchief bleef beheren. 
Wanneer je  door de eerste uitgaven van Wagenwegen 
bladert, valt op dat het drukwerk van een zeer goede 
kwaliteit is. Behalve een bevlogen voorzitter, was De 
Goede een drukker die zijn vak goed verstond.
De artikelen in de tijdens de eerste jaren verschenen 
uitgaven van Wagenwegen waren zeer lezenswaar
dig. Er lag dan ook nog een groot terrein braak, waar
over naar hartenlust kon worden geschreven. De eer
ste uitgaven bevatten meestal acht pagina's, soms 
twaalf. Het aantal schrijvers bleef echter in de beginja
ren beperkt en bestond, bijna zonder uitzondering, 
u it bestuursleden en uit de redacteur Straatman. 
Naast Steenbergen was Rietveld ook aan het schrij
ven geslagen, evenals het echtpaar Van Dodewaard 
van de vroegere electrawinkel aan de Churchillweg, 
dat inm iddels in Achterberg woonde. Mevrouw JJ. 
van Dodewaard-Rijksen zat vanaf 1 januari 1978 ook 
in het bestuur.
In Wagenwegen nr. 4-4 van december 1976 plaatste 
Anton C. Zeven een reactie op een artikel van Riet
veld. Het was Zevens eerste artikel dat ik tegenkwam 
en u raadt het al: kort daarna, op 8 maart 1977, zat ook 
hij in het bestuur. Hij volgde Steenbergen als secreta-
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ris op. Steenbergen bleef nog wel deel uitmaken van 
het bestuur en daarnaast zat hij in een paar werkgroe
pen, maar ook bleef hij artikelen schrijven.

Tot 1980 was het aantal vaste schrijvers nog steeds op 
de vingers van één hand te tellen: Steenbergen, Riet
veld, W.H. Straatman, Zeven en het echtpaar Van Do- 
dewaard. Het is wel heel bijzonder dat Zeven en 
Steenbergen op dat gebied nog steeds niets van hun 
enthousiasme hebben verloren. Dat go ld ook voor Ad 
Rietveld die to t aan zijn dood op 30 ju li 2007 in touw  
bleef voor de vereniging.

Afb. 3: De nog jonge Anton C. Zeven in 1977. 
b r o n :  A.G. Steenbergen.

W a a r o v e r  
SCHREVEN ZIJ?

Met name in de eerste uitgaven waren de bestuursme
dedelingen veel uitgebreider dan nu. De nog jonge 
vereniging zat boordevol plannen en m et nog te o n t
wikkelen activiteiten. Daarover werd uitgebreid ver
slag gedaan waardoor de leden, middels het lezen 
van het blad, op de hoogte werden gehouden van de 
eerste bestuursvergaderingen.
Bladerend door de eerste jaargangen valt meteen op 
dat de geschiedschrijving zich herhaalt.
Zo schreef W.H. Straatman in de derde jaargang (juni 
1975) een leuk artikel over het honderdjarig bestaan 
van slagerij Elings, werd er in andere uitgaven veelvul
dig geschreven over de Wageningse molens, was er 
toen ook al een rubriek"Straatnam en"en valt in num 
mer vier van de vierde jaargang een kort artikel te le
zen over de wereldvermaard geworden cartoonist 
Louis Raemaekers. Bij dat artikel zijn drie van zijn teke
ningen geplaatst waarmee hij het beruchte tabaks-
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trippen in Wageningen aan de kaak stelde. In jaar
gang 39 kwamen dezelfde onderwerpen ook aan de 
orde, overigens met een andere strekking.
In 1974 werd er ook al teruggeblikt. In een artikel van 
Rietveld werden de beroepen van de Wageningers in 
1824 opgesomd. Het voert uiteraard te ver om deze 
lijst te herhalen, maar een paar zijn wel aardig om te 
vermelden. Zo had Wageningen in 1824 één aanspre
ker, elf karrenmannen, 50 landbouwers, waarvan vier 
landbouwerschen, één nachtwaker, één stadsomroe
per, één poortier, één tolgaarder, één veldwachter, 
één burgemeester en één Weduwe dokter (!?).
In het decembernummer van 1976 gaat Zeven in op 
de Wageningse familienamen en concludeert hij dat 
Wageningen, naast een 'Van Brakel-eiland', ook een 
'Van de Peppel- en Pepp(e)linkhuizen-eiland'is, fam i
lienamen die hun oorsprong te danken hebben aan 
de toponiem en Brakel en De Peppel.
In jaargang 1 valt ook de eerste vaste rubriek (Kü je  
hum?= Ken je  hem?) te lezen, soms geschreven in het 
Wagenings dialect. Het zijn korte grappige verhaaltjes 
over Wageningers. Met één van deze hilarische stads
verhalen sluit ik de eerste aflevering af.
Een paar van deze verhaaltjes gaan over de in 1959 
overleden verhuizer Bongers, die tam elijk gevat en 
humoristisch u it de hoek kon komen. Bongers liep 
nogal eens tegen de lamp in verband met simpele 
overtredingen en stond voor de zoveelste keer voor 
het hekje van de Wageningse kantonrechter. Indien 
het volgende verhaal waar is, had de rechter daar niet 
van terug. Een tite l had het verhaaltje destijds niet, 
dus kom t deze voor m ijn rekening.

Jubilaris
Toen h ij zo'n tw intig ja a r met honden, paarden en 
auto's had rondgereden, werd h ij door de kanton
rechter 'gehuldigd' met 'deze Uw25ste bekeuring.' 
"U heeft nu zonder achterlicht gereden. Ik geef U 
tien gulden o f 5 dagen", zei de rechter. Bongers stak 
zijn hand u it en zei: "ik wil graag die tien gulden en 
maak U er op opmerkzaam dat alle bekeuringen 
waren voor zaken als een niet aanwezige drinkens- 
bak aan de hondenkar, zoals de wet eist, o f het 
plaats nemen op de hondenkar, wat ook weer niet 
mag.
Maar ik ben U zeer dankbaar voor deze jubileum- 
g ift van tien gulden!"

B r d n n e n ;
Documentatiecentrum Oud-Wageningen, Wagenwe
gen, jaargangen 1 t/m  8.
A.G. Steenbergen: Herinneringen rond de oprichting 
van Oud-Wageningen.
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VIER GENERATIES WIJNVEEN
Van kruiwagens naar innovatief maatwerk Gerard Olinga

in deel twee van de serie 'Wageningse familiebedrijven' staan de schijnwerpers gericht op 'Wijnveen Aluminium- 
bouw BV'. Wat oo it als een ambachtelijk houtbewerkingsbedrijf begon, groeide u it to t een bedrijf waarvan de alumi- 
niumproducten to t ver buiten onze landsgrenzen worden afgezet. De derde generatie, Henk Wijnveen jr., leidde me 
door de succesvolle geschiedenis van vier generaties Wijnveen.

W a g e n  m a k e r  ij

In de tweede helft van de negentiende eeuw was 
landbouw nog de grootste economische sector. Vanaf 
1860 begon de overheid echter fors te investeren in 
infrastructuur. Door de aanleg van nieuwe waterwe
gen en spoorverbindingen werd de brandstof voor de 
stoommachines - de steenkool u it Zuid-Limburg - niet 
alleen goedkoper, maar kon daardoor ook steeds ge
makkelijker in Nederland worden afgezet. Ruim hon
derd jaar later dan in Engeland, g ing het in Nederland 
gonzen van een meer gevarieerde bedrijvigheid. De 
industriële revolutie kwam ook hier van de grond.
Het was de tijd  waarin veel jonge ondernemers de 
kansen aangrepen om  een eigen bedrijf te starten. 
Eén van hen was Hendrik (Henk) Wijnveen, geboren 
op 12 december 1869. Afkomstig u it Voorthuizen, 
waar zijn vader molenmaker was, kwam hij in 1897 als 
jonge vrijgezel naar Wageningen.
Ongeveer waar nu het gebouw van de W oningstich
ting  staat, startte hij aan de 1e Buurtseweg een hout
bewerkingsbedrijf. Ambachtelijk werken zit kennelijk 
in de genen van de fam ilie Wijnveen. Van een echt be
drijfspand was echter nog geen sprake. De activ ite i
ten vonden plaats in een aaneenschakeling van 
schuurtjes. Naast het bestieren van een houtzagerij, 
maakte hij daar op ambachtelijke wijze krui- en boe
renwagens.
Twee jaar later, op 15 september 1899, trouwde de 
jonge ondernem er met Maartje Grevers u it Wagenin
gen. Maartje, die een paar jaar ouder was dan Hen
drik, was de jongste van negen kinderen die allen in 
Wageningen waren geboren. Haar vader en enkele 
van haar broers zaten in dezelfde branche en verdien
den de kost als tim m erm an, houtdraaier en wagen
maker.
Het huwelijk was echter van korte duur. Zes jaar later, 
op 1 jun i 1905, overleed Maartje. Hendrik hertrouwde 
met Dirkje van Ingen, dochter van een kruidenier aan 
de 1e Buurtseweg.
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Afb. 7: De prachtige trouwfoto van Hendrik Wijnveen 
(1869-1944) en Maartje Grevers (1866- 7 905).

C a r r d s s e r i e b e d r i j f

Hendrik W ijnveen ging met zijn tijd  mee. In de jaren 
'20 van de vorige eeuw kwam het gemotoriseerde 
verkeer op gang. De aantrekkende economie eiste 
steeds meer, maar ook snellere middelen van vervoer. 
Alhoewel Wijnveen nog steeds karren en wagens 
bouwde, werd in dat decennium ingespeeld op de 
steeds m oderner wordende vervoersontwikkelingen. 
Wijnveen breidde zijn activiteiten uit met het ontwer
pen en bouwen van carrosserieën.
Carrosseriebouw werd vanaf die tijd  de belangrijkste 
poot van de onderneming. De Wageningers konden
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Afb. 2: Een foto u it 1915 aan de l e Buurtseweg. Van links naar rechts: Barend Wijnveen, een onbekend personeelslid, 
Gerrit-Jan, Henk en Hendrik Wijnveen. Rechts op de foto staan twee onbekende personen, waarschijnlijk boeren die 
de wagen kwamen halen o f de paarden lieten beslaan.

zich aan de 1e Buurtseweg steeds vaker vergapen aan 
een elders gemaakt kaal chassis, dat in 'De Buurt'werd 
opgebouwd to t een heuse vrachtauto. Inmiddels 
hadden de schuurtjes allang plaats gemaakt voor een 
splinternieuw bedrijfsgebouw waarin, to t 1963, de 
carrosserieën van vrachtauto's en later ook van brand
weerauto's en autobussen werden gebouwd.
Het vakmanschap van Hendrik Wijnveen werd alom 
een begrip en menige vervoerder plaatste bij hem 
een order, zo ook de Wageningse firma Bongers, 
wiens vrachtauto's door Wijnveen werden gebouwd.

N a a r  d e  N u d e

In de naoorlogse periode ontplooide het bedrijf zich 
onder de leiding van Bart Wijnveen verder. Het hout 
had allang plaats gemaakt voor ijzer en staal. Het car- 
rosseriebedrijf floreerde en in 1947 rolde ook de eer
ste brandweerauto u it het bedrijfspand. Deze primeur 
kreeg de gemeente Wageningen. Deze allereerste, 
onder le iding van Bart Wijnveen geproduceerde, 
brandweerauto valt nog steeds te bewonderen in het 
Brandweermuseum in Hellevoetsluis.

Vier van de v ijf zoons van Hendrik Wijnveen -  alleen 
Gerrit koos een andere richting en dreef to t diep in de 
vorige eeuw een slagersbedrijf aan de Stationsstraat
-  staken in zijn groeiend bedrijf eveneens de handen 
uit de mouwen. Het waren Henk, Barend, Gerrit-Jan 
en Bartus (Bart) Wijnveen. Reeds voor de oorlog had 
Henk Wijnveen de zaak van zijn vader overgenomen. 
Henk werd echter ernstig ziek. Hij leed aan tubercu
lose. Inmiddels werkte Bart bij een smid in Lunteren.
In 1943 werd hij door zijn vader naar Wageningen te 
ruggehaald om dat zijn broer te ziek was om het be
d rijf nog langer te kunnen leiden. Een jaar later, op 28 
maart 1944, overleed de oprichter van het bedrijf.
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3: Bart Wijnveen ochterzijn tekentafel.
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Afb. 4: De nieuwe vrachtauto van de firma Bongers, een Chevrolet met trailer, is klaar. De foto werd in 7 929 genomen 
voor het bedrijfspand aan de 1e Buurtseweg.

Maar naast carrosserieën van vrachtauto's en brand
weerauto's, bouwde men ook carrosserieën van bus
sen, o.a. voor de Wageningse firm a Van der Kolk (zie 
fo to  op pagina 4).
Voor het kunnen bouwen van de carrosserieën haalde 
Bart Wijnveen vaak persoonlijk het geheel kale chassis 
u it de DAF fabriek in Eindhoven, om daarmee, alle 
weerselementen trotserend,terug naarde 1eBuurtse
weg te rijden. Ook de gem eentepolitie van Wagenin- 
gen werd klant van Wijnveen. Oudere Wageningers 
kunnen zich misschien nog herinneren dat de politie, 
kort na de oorlog, rondreed in een jeep. Ook die jeep 
was door het bedrijf van Bart Wijnveen gemaakt. 
Naast een carrosseriebedrijf werd Wijnveen ook een 
constructiebedrijf. Er werd steeds meer ijzer en staal 
in de bouw  gebruikt. Wijnveen begon ijzeren en sta
len ramen te produceren, maar ook staalconstructies. 
Veel Wageningse gebouwen, o.a. van de toenm alige 
Landbouwhogeschool, maar ook van de allang ver
dwenen drukkerij van Zomer & Keuning, werden 
voorzien van dergelijke ramen van Wijnveen. 
Ondertussen werkten geregeld tussen de dertig en 
veertig personeelsleden in het bedrijf. Het perso
neelsbestand fluctueerde en dobberde m in o f meer 
op de getijden van onze nationale economie. Met

name het invoeren van de bestedingsbeperking in 
1957 luidde een moeilijke periode in, en kort daarna 
moest het bedrijf tevens uitzien naar een nieuw be
drijfspand. Het Wageningse gemeentebestuur, onder 
le iding van burgemeester M. de Niet, had grootse, 
misschien wel groteske, plannen waardoor ook De 
Buurt moest worden gesaneerd. In 1963 betrok Wijn
veen een splinternieuw pand op de hoek van de 
Nude en de Industrieweg, gelegen in de toen jongste 
Wageningse wijk: het Nudeplan.

A l u m i n i u m

In 1971 kwam de nog jonge Henk Wijnveen jr. (9-2
1947) aan het roer van het bedrijf te staan.Totdantoe 
had hij zelf een andere toekom st voor ogen gehad. Hij 
had, na het afronden van de HTS in Arnhem, graag 
aan de Technische Universiteit in Delft door willen 
studeren. De zaak van zijn vader was echter in zwaar 
weer terechtgekomen. Nederland ging gebukt onder 
een torenhoge inflatie. Mede daardoor kwamen veel 
bedrijven in moeilijkheden, zo ook het bedrijf van 
Wijnveen dat in 1971 nog slechts dertien personeels
leden in dienst had.

DUD
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Afb. 5: De allereerste brandweerauto u it 1947, gefotografeerd op de Markt, hoek Hoogstraat.

“Mijn vader was op en zag het eigenlijk niet meer zitten", 
vertelt Henk Wijnveen jr. Jaren van keihard werken 
hadden een zware to l geëist. Henk Wijnveen jr. begon 
dus bepaald niet in een gunstige periode aan zijn car
rière. Kort na zijn aantreden werd hij in 1973 gecon
fronteerd m et de oliecrisis die een zeer ongunstige 
uitwerking op de Nederlandse industrie had. Een jaar 
later werd zijn vader getroffen door een zwaar hartin
farct. Alhoewel Bart deze overleefde, was Henk jr. zijn 
m entor kwijt, w ant het werkzame leven van Bart W ijn
veen was daarmee wel ten einde.
Henk Wijnveen jr. heeft deze m oeilijke startperiode 
glansrijk doorstaan. Met een nieuw halffabricaat: alu
m inium  profielen, bouwde hij in de bijna vier daarop
volgende decennia een prachtig bedrijf op.'W ijnveen 
A lum inium bouw BV'ontpopte zich als een kwalitatief 
hoogstaand bedrijf in het segment van alum inium - 
constructeurs. Grote klanten konden worden aange
trokken, zoals de KLM, de Rabobank, C&A en de voor
malige w inkelketen De W itte Prijzenhal. Overal in 
Nederland, maar ook ver daarbuiten, ja zelfs to t op de 
luchthaven van Moskou, werden de a lum inium  puien 
en ramen van Wijnveen geïntegreerd in de gebouwen 
van deze bedrijven. Ook in de utilite itsbouw  speelde 
en speelt het bedrijf nog steeds een belangrijke rol.

D e v i e r d e  g e n e r a t i e

Het bedrijf is nog altijd in de Nude gevestigd, echter 
een paar honderd meter verder westwaarts. Op een

□ UB

ruimere locatie op het Nudepark hebben Bart Wijn
veen jr. en Hans Janssen inmiddels het stokje van 
Henk Wijnveen jr. overgenomen. Andermaal in een 
moeilijke en onzekere tijd, maar waarin tevens uitda
gingen zitten. Dat b lijk t heel du idelijk uit het magazi
ne dat in 2007, toen het bedrijf 110 jaar bestond, werd 
uitgegeven. De ondernem ing acht zich klaar voor de 
toekomst, waarin men zich wil onderscheiden in de 
verdere ontw ikkeling en de verwerking van duurza
me energieopwekkers en in de toepassing van domo- 
tica (verzamelbegrip voor een hoog niveau aan 
voorzieningen m.b.t. de elektrotechnische en data-in- 
stallatie) in de gevels. Innovatief maatwerk van een 
hoog niveau.
Hendrik Wijnveen sr. zou apetrots zijn geweest.

B r o n n e n :

* Internet: www.xs4all.nl/-roekelg/genealogie/g 
15-245.html (H. Wijnveen -  M. Grevers);

* Internet: www.online-begraafplaatsen.nl/zerken. 
asp?command=showgraf (H. Wijnveen -  D. van 
Ingen);

* Magazine (2007), een uitgave van Wijnveen 
A lum in ium bouw  BV;

* K. Heijers, Fotoboek Wageningen, drukkerij en 
uitgeverij Van Eck/Oosterink, Ochten, blz. 122 
(tekst);

* M ondelinge mededelingen door dhr. H. Wijnveen 
jr., Wageningen.

* De afbeeldingen komen uit de privécollectie van 
dhr. H. Wijnveen jr., Wageningen.
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U i t  h e t  G e m e e n t e a r c h i e f

(deel 45) A n to n  C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 45 w il ik opnieuw uw aandacht op uw ge
meentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings geheugen'.

G a n z e n

24 augustus 1740. -  dat de gansen in de [Wageninge] 
Buert nogh a l liepen niet tegenstaende de menschen die 
toebehorende was aengesegt daertoe wegh te doen. -  
w o rd t besloten dat den diender se sal dood schieten, 
(en die ganzen) in de grachten swemmen, dat die men
schen die toebehoren sal aengesegt worden deselve bin
nen tweemael vier en tw in tig uuren weg te doen en dat 
in[ge]val anderen inde Stadts Graften gevonden wierde, 
sullen dood geschooten werden.

'die menschen die toebehoren' w il zeggen: de eigena
ren. Zij moeten hun ganzen binnenhalen en als ze dat 
niet doen, dan moeten de ganzen het maar voelen. 
Om hoeveel ganzen het gaat, w o rd t niet vermeld. Dit 
aantal zal ook niet belangrijk geweest zijn, want alle 
ganzen moesten van de openbare weg en u it de 
stadsgracht verw ijderd worden.
Meestal bezaten meerdere eigenaren samen een 
toom  ganzen. Om aan te geven van wie welke gans 
was, werden de ganzen door het inkrassen in de sna
vel en het volgens een bepaald patroon inknippen 
van de zwemvliezen, gemerkt. Elke eigenaar had zijn 
eigen snavel- en pootm erk. D it werd ook gedaan met 
zwanen, wanneer die van meerdere eigenaren samen 
zwommen.

Fa m i l i e d r a m a  b i j  
J d h a n  v a n  S t r a l e n  in  
1 6 3 8 7

Wageningen 6 oktober 1638. Ontfangen van myn 
broeder Johan van Stralen wegen het overluyen met de 
grote kloek, over syn huysvrouw zal, ende ses kynderen, 
devFOctob. 1638.x x i£. (= 21 ponden = 21 gulden).

Sinds 1638 was Barthold van Stralen stadssecretaris. 
Zijn broer was Johan. De laatste betaalt in één keer 
het overluiden van zijn vrouw en zes kinderen. Moge
lijk zijn deze personen over een langere periode over
leden en moest Johan nog de kosten van eerdere 
overluidingen betalen. Het is ook mogelijk dat zijn 
vrouw en kinderen vlak na elkaar zijn gestorven. Ik 
denk hierbij aan een zeer besmettelijke en dodelijke 
ziekte. O f was er iets anders gebeurd? Bleef hij alleen 
achter?
De kosten van het overluiden per overledene was 3 
gulden, dus samen 21 gulden. Men kon ook met de 
kleine klok overluid worden. Dat was goedkoper.

B r o n :

Het Archief van de Kerkvoogdij, inv. nr. 40b. 
'Kerkerekeningen' 1638-1640.

We mogen aannnemen dat de eigenaren van de gan
zen hun dieren snel binnen hebben gehaald. M i j n h e e r  T d r c k

▲ Snavel- en pootmerken; een voorbeeld u it Friesland

In 1 augustus 1708 worden nieuwe schepenen in de 
Magistraat gekozen.
Dat worden -  o w onder -  J[onke]r Lubbert AdolffTorck 
edoch sonder consequentie,- niet in de stadt dus later 
de eed afleggen, Peter van Amerengen waarboven is 
geschreven Peter Suurmond, en Bartholt van Straelen. 
Regerende Borgermeesters sijn Bartholt Schaets tot eer
ste ende Heer Reijnier van Schuijlenborgh tot tweede 
Borgerm’ -  de Heer Bentinck is Richter. Jr Lubbert A. 
Torck legt op vrijdag 3 augustus 1708 de eed af.

Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van 
de magistraat 1739 maart 11 -1 7 4 6  ju li 20. f  54

Het zijn de bekende namen. Waarom de naam van Pe
ter van Amerongen is doorgestreept, weet ik niet. 
Misschien had de secretaris een fout gemaakt en Pe
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ter Suermondt bedoeld. De taakverdeling van de bur
gemeesters was meestal, dat de eerste zaken van in
terlokaal belang regelde, en de tweede de zaken 
binnen stad en schependom.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica
ties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23,f52r en f52v.

M e v r o u w  T o r c k  
( L i n d e b o m e n )

Op maandag 16 januari 1708 bespreekt de magistraat 
het verzoek van Mevrouw Torck. Z ij w il in de Achter- 
straet voor haar plaketsel ende muer -  linde bomen 
planten. De magistraat w ijst d it verzoek af. Immers de 
bomen zouden to t schaede o ff nadeel van de Stadt 
kunnen worden.

Het is m ij niet du idelijk  waar zij de lindebom en wil 
doen poten. Misschien in de buurt van het kasteel. De 
Achterstraat heet nu Herenstraat en een plaketsel is 
een schutting. Even borrelde bij m ij op o f m evrouw 
Torck over deze afwijzing tevreden was en o f zij dan 
maar zonder toestem m ing de lindebom en heeft ge
plant. Dan had er een toenm alige 'Rijdende Rechter te 
pa ard 'aan te pas moeten komen.

b h d n :

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica
ties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23, f  39r.

M e v r o u w  T o r c k  
( A l s  s c h u l d e i s e r e s )

Op dinsdag 17 januari 1708 Is boven gehaelt Peter Teu- 
nissen, gearresteert sijnde op versoeck van Mevrouw 
Torck, om dat de Toeback die gearresteert waer u ijt de 
schuergebragtis -  PeterTeunissen seg tdath ijde  tabak 
aen Burgerm’ Oleven heeft verkocht-en een ben [mand] 
aen Antonij van Loenen, dat de Burgermr Oleven hem 
daer 't geit voor hadde gegeven.

Ergens k lopt er iets niet, w ant twee dagen later, op 18 
januari 1708, 'Is binnen gestaen de vrouw van Peter Teu- 
nissen [hij zit vermoedelijk nog in het gevang] en seijt 
dat a l haer tobak gegeven heeft aen haar Broer Evert 
van Brummen, dat die haer schulden daar voor sal be
taelen op dien dagh doe [toen] Mevrouw Torck haar soo 
lastigh viel.'

Klaarblijkelijk heeft PeterTeunissen schulden bij me
vrouw Torck en daarom heeft zijn vrouw de doorTeu- 
nissens geoogste tabak aan haar broer gegeven om 
daarmee de schulden bij m evrouw Torck te voldoen. 
Dit is kennelijk niet gebeurd, want 11 dagen later, op 
zondag 29 janari 1708 'Heeft Mevrouw Torck laeten ver- 
soeken dat het door haer gearresteerde paert heede 
mochte geveijlt worden om morgen gerichtelijck door 
haar Ed: en Ach tb: verkoft te worden -  is het selve geveijlt 
om tegens morgen voorde middagh ten elfuuren te ver
kopen.'

M evrouw Torck is kennelijk nog niet betaald en heeft 
daarom op een paard (van wie?) beslag doen leggen. 
Dit dier zal worden geveild en de opbrengst zal naar 
mevrouw Torck gegaan zijn. We weten niet hoe groot 
de schuld was, van wie het paard was en o f de ver
koop van d it dier voldoende opbracht. Vermoedelijk 
wel, want daarna verdw ijnt d it geschil u it de boeken. 
M ogelijk dat het paard is teruggekocht.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica
ties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23 f39v, f40r en 
f41v.

B e n o e m i n g  v a n  
REGENTEN

De richter van Wageningen heeft de volgende Missive 
ontvangen en die op 1 augustus naar de magistraat 
van Wageningen doorgestuurd.

Soestdijk 3 July 1758. Missive van Hare Kon. Hoogheid 
Mevrouwe de Princesse Gouvernante benoemt Tot Bur
germeesters Philip Hendrik van Golstein en Gijsbert Carel 
van Hogendorp, Tot Schepenen Johan Carel van Eek, Ru
dolph Willem van Pabst, Johan van der Horst, Maarten 
Vlaerdingerwout, DanielBernhardMosburgeren Antoni 
van der Hart.
De Missive was getekend Anne.

Prinses Anne is Anna van Hannover, getrouwd met 
stadhouder W illem IV.

B r o n :
Oud-Archief, inv. nr 11. Register van resoluties e. d. 
van de magistraat,1751 ju li 1 -  1760 november 16.
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W a p e n b o r d e n  jn d e  
k e r k

Wageningen, 4 november 1741,/Saturni den 4de 9br 
1741. Vorders sijn geleesen de besteequen van het aff- 
bicken en witten als 't verven van de Kerk hetgeene haer 
We[\e]d: en Agtb: hebben geresolveert aenstaende 
Woensdach over Acht daegen (= 15 nov.) Publicq aen te 
besteeden En sal Claes Coninck de gestoeltens in de 
Kerck als hett nieuwe Doophuijsje laeten maeken, als 
ook het versetten van de Praedict Stoel, En sal de Kerkmr 
W:V:Baeck de Vrouwe Bancken macken, En wordt de 
Kerckmr van Baeck geordonneert wanneer den aannee- 
mer van het affbicken en witten van de Kerck begint, dat 
h ij dan die Waepens (=wapenrouwborden) soo inde 
Kerck hangen, sal laten affneemen en afstoffen, en als 
het gedaen is die wederom ophangen, En als de Wapens 
sijn daer wat aen te doen is, da t daer van de Eijgenaeren 
sal hebben kennisse te geven, o ffden weer willen laeten 
repareren, soo niet die niet weer ophangen.

Er hingen dus in 1741 meerdere wapenborden in de 
kerk. Ik begrijp hieruit, dat aan alle borden wel iets 
mankeerde. Dat kan bijvoorbeeld afbladderende verf 
zijn. Die borden werden door de eigenaren gerepa
reerd en vervolgens teruggehangen. Indien eigena
ren geen belangstelling hadden, werden de borden 
niet teruggehangen. De afgedankte borden zullen 
wel verstookt zijn. Jammer dat er geen afbeeldingen 
gemaakt zijn.
Daarnaast heeft men de muren afgebikt en vervol
gens gewit. Z ijn toen misschien ook eventuele fresco's 
van Bijbelse taferelen, die nog u it de Rooms-Katholie- 
ke tijd  stamden, vernietigd?
De predikstoel heeft op verscheidene plaatsen in de 
kerk gestaan. Op foto's van rond 1900 zien we de pre
dikstoel aan de noordkant en later aan de zuidkant 
s taan.W elkew egdestoe lin  1741 heeft gevolgd, weet 
ik niet.

B r d n :
Oud-Archief inv. nr 9. Register van resoluties e. d. van 
de magistraat 1739 maart 11 -1 7 4 6  ju li 20.f 100v.

D s .  V r i j t h d f f

Wageningen 17 Augusus 1680. Catharina Does seijt 
datse op het bedde heeft gelegen ende datse pijn in haar 
tanden en hooft heeft gehat, soo dat sij hoorde d ’trap 
opkomen die nacht wanneer haar Juffer middagh te vo
ren vertrokken was, o f het op de bloote voeten waer, en 
soo kom t 'tsoo langs m ijn bedstede schuijven, o f het met

de mouw daer langs schoof en soo komt het kamerken 
daer ik op slaep en voort aen m ijn bedtstede, en soo 
kom t het grobbelen (tasten) op mijn deeken op mijn Lijf 
ende schudt boven aen mijn L ijf ende seijde Slaepje Ca- 
trijn, ende ik gaffsoo een sucht doen ick geschudt wier
de, soo seijde 't d ijt niet vervaert, ick bennet, soo seijde 
ick ben g ij het Domini. Jae seijde de Domini ick ben het 
en seijde eij, laat ick bij uw liggen, eij laet ick bij uw liggen 
en dat sij soo wakker is geweest alsse tegenwoordig (tij
dens haar getuigenis) was, waar op sij seijde gaat weg 
o f ick sal een rumoer maeken waar op Juffr. Prumier 
daar omtrent slaepende sig verroerde waar op 't (hij) 
wegh gegaen is, en dat sij aen Juffr Prumier schoon sus- 
ter van den Dom ini eenige daegen daarnae 't selvege 
hadde verhaelt, ende in 'f verhaelen den Domini daar 
over was ingekomen, vraegenden Domini watter te 
doen was, soo seijde 't Juffr. Prumier, waar op den Do
m in i seijde datse daar toe gekogt (omgekocht) was om 
sijn huijs installig te maken (bekladden) en hem tot rui
ne (ruïne) te brengen en scholt haar voor een ondeugen
de hoer, nu sie ick watstael (uit wat voor hou tje  gesne
den) datje ben en dat het fabulen (fabelen, onware 
verhalen) waren, ofse ook vervaert was, doense met de 
Fransman te bedde ginck, ik ben niet boven (in het huis) 
geweest seijde den Domini waar op sij antwoorde die 
het gewees t is die weet het wel, ick ben soodanige getuij- 
gende dat het de stem van Dominee Vrijethoff is ge
weest, die geschut en die woorden to t m ij gesprooken 
heeft en die voor haar bedde is geweest, die het voors: 
aen het bedt heeft gesprooken, En dat den Domini 
Vrijethoff noch voor noch nae dien aengaende haar 
heeft aengesproken haar eenige sollicitatie (ik denk: 
voorstel) heeft gedaan, o f mine daar toe getoont,
En dat Juffr. Prumier en sij goets moets van een gesche- 
ijden sijn, haar gevende eene swarte sijde neusdoek, seg- 
gende Catarijn offden Domini mijn swaeger met u geke- 
ren heeft, en g ij wegh sijt ick sal evenwel met u verkeren 
(omgang hebben), ende gij sult evenwel als ik daer ook 
om bij m ij verkeren.

Catharina zal in een bedstede met deurtjes hebben 
geslapen. Misschien dat dominee Vrijthoff niet bloot- 
voets, maar op zijn kousen naar boven is gelopen. Bo
ven gekomen zal hij de deurtjes van de bedstede heb
ben geopend om te kunnen grobbelen in de hoop op 
meer. Catharina was daarop niet ingegaan. Om de 
zaak in de doofpo t te stoppen, bood mevrouw Pru
mier, de schoonzuster van de dominee, haar een 
zwarte zijden zakdoek aan.
Hoe dan ook, de zaak is aangekaart bij de magistraat. 
Daar de magistraat tevens kerkbestuurder was en dus 
de dominee had aangesteld, moest hij uitleg komen 
geven. In het beneden genoemde archiefstuk wordt 
in vele bladzijden verslag gedaan van alle vergaderin-
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gen met getuigen die voor en tegen de dom inee ge
tuigden. Op 3 januari 1681 schrijft dom inee V rijthoff 
dat er ten spoedigste een uitspraak gedaan m oet w or
den verzoekende dat terw ijl h ij als een os voor de bijl 
ginck ■
Wie was ds. Vrijthoff? Internet geeft gegevens. Hij was 
geboren als Hermanus Johannes V rijtho ff te Maas
trich t in 1637 en overleed in Valkenburg (L) in 1699. 
Hij was predikant en stond te Wageningen van 1678 
to t 1683. Hij trouw de in 1667 m et Isabella Pronier. De 
naam van de Juffer was dus niet Prumier maar Pronier. 
Volgens het archiefstuk is ds. V rijthoff een zwager van 
Juffer Pronier/Prumier. Dat zou kunnen betekenen 
dat Juffer Pronier/Prumier getrouwd was m et een 
broer van Isabelle Pronier. Echter de genealogie geeft 
geen andere kinderen. Ook aan de Vrijthoff-kant is er 
geen zwager Pronier. Ik heb het al een keer eerder ge
schreven, dat zwager ook (aangetrouwde) neef kon 
betekenen en daar gaan w ij maar vanuit. Dit heb ik 
niet verder uitgezocht.
Onze dominee heeft misschien nog een andere sche
ve schaats gereden. Want als zijn zoon w ord t in de 
genealogie V rijthoff vermeld: Onbekend, dus geen 
voornamen, geen geboortedatum , helemaal niets. 
Ook de vrouw van de zoon w ord t opgevoerd als On
bekend. Hun zoon floreert echter in de Vrijthoff-stam- 
boom  als kleinzoon van de dominee. Soms w ordt in 
een stamboom een kleinzoon opgevoerd, te rw ijl het 
eigenlijk een zoon u it een onw ettige relatie is. Maar 
dat is in d it geval niet zo, want kleinzoon w ord t in 
1710 geboren en dan is opa al 11 jaar dood.
Hoe het verder m et ds. V rijtho ff in Wageningen is af
gelopen? Ondanks alle verzoeken om op te krassen, 
heeft hij zich net zolang verdedigd, to tda t hij vrijge
pleit was. Daarna is hij vertrokken.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 3. Register van resoluties, publica
ties enz. van de magistraat -  1674 jun i 14 -  1707 mei 
1 1 .

F r e u l e  M a d a l e n a

Wageningen, 30 augustus 1726. Den 30 Ougusti is de 
frullen van Het Kasstel 2 daegen over de ty t boven aerde 
gehouden voor idere dach verbuerden 3g lis  by myn on t- 
fangen f  6-0-0.
Wageningen, 8 september. Den 8 September is Juffrou 
Madalena buyten het Schependom begra[ven] f  3-0-0.

Freule Madalena is op het Kasteel van Wageningen 
overleden. Zij is twee dagen te laat begraven, het-

0UD-mnr:

geen een boete van 3 gulden per dag opleverde. Ver
der w ord t haar begraven n iet te Wageningen o f elders 
vermeld. Wie zij is, weet ik niet. In de stamboom Torck, 
die in het boek Het Kasteel Rosendaal staat, komt 
geen jongedochter Torck van die naam voor. Haar 
achternaam w ordt niet vermeld, omdat iedereen toen 
wel w ist wie zij was. Dus mogen we concluderen dat 
zij to t één van de adellijke families behoorde. 
Wanneer men binnen stad en schependom van Wa
geningen overleden was, en buiten d it gebied begra
ven werd, dan kreeg de fam ilie een boete van 3 gul
den. Dit be tro f vooral Wageningers, die wel in het 
Wageningse schependom woonden, maar zich meer 
to t Bennekom aangetrokken voelden. Ik denk hierbij 
bijvoorbeeld aan bewoners van deWildekamp.
Bob Kernkamp weet vast wel wie zij is.

B r o n :

Archief van de kerkvoogdij, inv. nr. 50. Kerkerekenin- 
gen 17 24 - 1732.

L i j f r e n t e  v a n  T d r c k

Wageningen, 30 ju li 1727. Betalt aen den Hoghgeerde 
Heer van Rosendael de interest van een Capital van 1000 
guld to t een ja a r lyfrent to t lasten van de kerck synde ver- 
reckening gewest den 24 July 7 727 ingevolghe ordenan- 
sie van de 30 July 1727, No 46, f  60-0-0.

De hooggeëerde heer van Rosendaal is Lubbert Adolf 
Torck. Hij heeft aan de kerkvoogdij 1000 gulden ge
leend. Hiervoor werd 6% rente berekend. Het woord 
lijfrente zal betekenen, dat bij zijn overlijden het be
drag aan de kerk toeviel. Vandaar waarschijnlijk de 
hoge rentevoet van 6%. Bleef hij lang leven, dan bofte 
hij. Bleef hij kort leven, dan bofte de kerkvoogdij.

B r o n :
Archief van de kerkvoogdij, inv. nr. 50. Kerkerekenin- 
gen 1724 -  1732.
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REACTIES

DE NUDEBARRIÈRE
(O-W 39-4, blz. 126-128)

Met belangstelling las ik het artikel van A.C. Zeven be
treffende het hekwerk van de Nudebarrière, thans 
staande op het landgoed de W ildenborch gelegen 
tussen Vorden en Lochem.

*  Datering cliché
Wanneer w ij het cliché op blz. 126 bekijken en verge
lijken met de ets van C.P. Groebel u it Arnhem naar een 
tekening van Jan Goossen Gzn u it 18621 zien wij 
rechts een deel van een gebouw  m et twee verdiepin
gen. Op de ets van Groebel staat het gehele gebouw 
afgebeeld (zie afb.). Dit gebouw  is in 1860 door ge- 
m eentearchitect Adrianus van der Steur gebouwd.2 
Aannemende dat we hier m et dezelfde gebouwen te 
maken hebben dan zou het cliché van de onbekende 
maker te dateren zijn tussen 1860 en 1862.

Afb. Aan de Nudebrug, naar een ets van Groebel. 
b r o n :  Zie voetnoot 1.

* Nieuwe Nudepoortbrug
Verder zien w ij op de ets de nieuwe stenen boogbrug 
dewelke op 12 en 26 mei 1859 blijkens een adverten
tie in de Wageningsche Courant werd aanbesteed, 
zonder het ijzeren hekwerk van de Nudebarrière. Als 
het cliché echt uit 1860 zou stammen, dan verdween 
in dat jaar de oude houten Nudepoortbrug met zijn 
toegangshekken en kwam de nieuwe stenen brug 
gereed.

*  In depot
Na de sloop zal het ijzeren hekwerk in het gemeente
lijk opslagdepot zijn opgeslagen samen met de orna
menten van de in 1862 afgebroken Bergpoort. Wel
licht heeft het daar jaren en jaren in opslag gestaan 
voordat het uite indelijk als toegangshek op het land
goed de W ildenborch te Vorden terecht kwam.
Ik weet niet o f de gemeente Wageningen ooit een de
potregister heeft bijgehouden waarin het een en an
der terug te vinden zou moeten zijn. Een andere mo
gelijkheid zou nog kunnen zijn dat de een of andere 
instantie het (bijzondere) hekwerk heeft beschreven, 
opgemeten, gefotografeerd en daarbij de herkomst 
en de datum van herplaatsing heeft vermeld.

* Afbeelding Bergpoort
In februari 2011 had ik met Ton Steenbergen een tele
fonisch gesprek betreffende het luidklokje van de eer
dergenoemde in 1862 verdwenen Bergpoort.5 Hij 
vertelde dat d it in gebruik is als elevatieklok bij de hei
lige mis in de r.k. kerk aan de Bergstraat. Tevens ver
telde hij dat hij het vreemd vond dat er nooit een te
kening o f fo to  van de Bergpoort van vlak voor of 
tijdens de afbraak is gemaakt.
Maar het zou naar m ijn mening ook m ogelijk kunnen 
zijn dat de clichémaker, op de hoogte zijnde van de 
sloop van de Nudebarrière en de Bergpoort, op eigen 
in itia tie f o f in opdracht beide wel heeft afgebeeld. Als 
dat zo is, is het te hopen dat deze klok van de Berg
poort ook nog eens ergens boven water komt, met of 
zonder krassen.

I.C. Rauws

1 Gerrit Goossen Jzn, Geschiedenis van Wageningen, 1862; Prentomslag tweede druk 1966. Ets C.P. Groebel naar tekening Jan Goossen, zoon 
van G. Goosen Jzn, 1862.

2 C.D. Gast, Honderd jaa r Wageningen in beeld, 1862 1960; 2000, foto biz. 18 en 34,
3 l-C- Rauws, Rondeel tweede Nudepoort (3), O-W 2004, 32-2, blz. 40.
4 Zie noot 2, blz. 25, fo to  onder.
5 1.C. Rauws, De torenhaan van Wageningen (2), O-W 2011, 39-1, blz. 27
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UIT HET GEM EE NTE 
ARCHIEF  (43)
Kosten, waaronder verhuiskosten van Hellevoetsluis 
naar Wageningen 
(0-W 39-3, blz.91)

De bijdragen van A.C. Zeven in "U it het gemeentear
chief" zijn altijd de moeite waard om kennis van te 
nemen. Zo ook aflevering 43 in het septem bernum 
mer van 2011 (in 1983 kwam ik aflevering 3 tegen!).
Op blz. 91 lezen we over het kostenplaatje van de ver
huizing van Hellevoetsluis naar Wageningen. Predi
kant P. (?) Molenaar werd helemaal beroepen vanuit 
Wageningen. Geen wonder dat de verhuizing een 
kostbare aangelegenheid was. En ook hier lezen we 
dat het Lexkesveer fungeert als 'haven'. Ik ben dat 
meer tegengekomen. De tweede pastorie aan de 
Riemsdijkstraat bestaat niet meer. Deze werd in mei 
1940 met een deel van de binnenstad tijdens de be
schietingen vanaf de Grebbeberg verwoest.
Er w ord t een W. Molenaar genoemd in de 'predikan- 
ten lijs t' in het boekje'De Grote o f Johannes de Doper- 
kerk', 1989, blz. 22, bij nr. 34. Deze predikant was van 
1788 to t 1797 werkzaam in Wageningen. Helaas is 
deze lijst wat onbetrouwbaar en onvolledig. Het 
w ord t hoog tijd  dat Wageningen een stadshistorie in 
dom ineesportretten krijgt. Ede bezit sinds 2004 een 
degelijk boek van A.G. van Bruggen: 'In gedachtenis; 
portretten van predikanten'.
Daarin staat o.a. een fo to van Willem Reinier Kalsho- 
ven, geboren in 1834 in Wageningen, die van 1873 to t 
1896 in Ede stond.
Ik ben inm iddels voor Wageningen gaan verzamelen. 
Uw bijdragen zijn welkom.

A.G. Steenbergen

UIT HET GEM EE NTE 
ARCHIEF  (44)
Orgeltrappen en orgel bespelen
(O-W 39-4, blz. 136-137)

In het artikel'O rgeltrappen en orgel bespelen 'wordt 
de vraag gesteld waarom tijdens de dagen 10 t/m  13 
ju li 1809 (maandag t/m  donderdag) dagelijks het or
gel van de Grote Kerk werd bespeeld. M ijn veronder
stelling is dat dat werd gedaan ter viering van de - 
nipte - overw inning die het Franse leger onder leiding 
van keizer Napoleon bij Wagram (thans in Tsjechië) 
had behaald op de Oostenrijkers onder leiding van 
aartshertog Karei. Die slag had enkele dagen eerder 
plaatsgevonden, op woensdag 5 en donderdag 6 ju li 
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1809. De tussenliggende periode van drie dagen was 
blijkbaar voldoende geweest om dat nieuws van Pa
rijs via Den Haag ook in Wageningen aan te kondigen. 
M ilitaire overw inningen werden toen niet alleen met 
parades, maar ook m et klokgelui en orgelspel gevierd, 
propaganda waarin Napoleon bedreven was.

Jan van den Burg

UIT HET GEMEENTE
ARCHIEF  (44)
De terechtstelling van Aart Peters Keijser
(O-W 39-4, blz. 135)

Anton C. Zeven vraagt zich af waarom ju ist de boeren 
van Harten en Lakemond de kring moesten sluiten bij 
de executie van Aart Peters Keijser op 29 april 1739. 
Het ju iste antwoord daarop weet ik niet, maar ik heb 
wel een suggestie.
In het noorden en het oosten van Nederland, was het 
gebruikelijk dat kerspellieden - grotendeels bestaan
de u it horige boeren - werden ontboden om de kring 
bij executies te sluiten. Zo kwamen bij voorbeeld ker
spellieden met hun scholte o f schulte (lees: schout) uit 
de w ijde om geving van Assen naar de Galgenberg bij 
Assen om daar de kring te sluiten. Vaak kwamen de 
kerspellieden vanuit Vries, dat zo'n tien kilometer ten 
noorden van Assen lag. Veelal stond daar wel een be
loning tegenover, die bestond uit heel veel bier. Exe
cuties gingen altijd vooraf aan ware drinkgelagen en 
nadat het vonnis was voltrokken, ging het soms nog 
een dag zo door!
Misschien was het ook in Wageningen gebruikelijk 
om de boeren uit de gebieden, die destijds to t Wage
ningen behoorden, op te laten draven. Zowel Harten 
als Lakemond waren buur(t)schappen. Waren de be
woners van Harten en Lakemond in 1739 nog steeds 
horigen? O f was het soms verworden to t een traditie? 
Dit gezien de tekst: "als van outs gebruijckelick is ge
weest."
De horigheid bleef in het oosten van Nederland overi
gens het langst in stand. Pas omstreeks 1800 ver
dween de horigheid overal in Overijssel en in Gelder
land. Binnen Nederland was dat uniek, want in veel 
gebieden was deze al eeuwen eerder afgeschaft. Bin
nen de 'cultuur van horigen' golden vreemde wetten, 
o.a. op het gebied van de rechtspraak.

Gerard Olinga
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WAAROM SINT VICTDR  
IN WAGEN ING EN 7
(0-W  39-3, blz. 95)

Zeven e ind ig t -  voor de bronnen -  m et de vermel
ding dat het zeer aannemelijk is dat er ook een altaar 
in de m iddeleeuwse kerk in Wageningen toegew ijd 
was aan St. Victor. Geen der e lf vicarieën (met altaren) 
was toegew ijd  aan deze heilige.
10 oktober is de naamdag van martelaar Sint Victor 
van Xanten en valt dus in de herfst. Het gebruik van 
naamdagen van heiligen om iets naders aan te du i
den, ook bij niet-katholieken, bleef lang in gebruik.

AG. Steenbergen

IN DE VOETSPOREN  
VAN WILLEM III
(O-W 39-4, blz. 111)

In het zojuist verschenen blad van de vereniging "Oud 
Wageningen" lazen we het artikel "In de voetsporen 
van W illem III" over het landgoed Oranje Nassau's 
Oord. Hierin staat dat hij er een prachtig paleis op liet 
bouwen dat helaas door een voltreffer in WOII is ver
n ietigd en niet weer is opgebouwd. Is d it alles wel 
juist? Wij kregen in het verleden van ju llie  andere ge
gevens aangereikt.
Het bestaande huis heeft hij laten verbouwen, er zelfs 
een verdieping op laten zetten en er zo een prachtig 
paleis van gemaakt.
Dus geen nieuw paleis gebouwd. Lees"100jaar ONO" 
van Mieke Mintjes-Beumer en Jan Boelens.

Fam. Nieuwenhuizen

Noot redactie: Deze reactie werd voorgelegd aan Kees 
Gast en de auteur Patrick Jansen.
Ze reageerden als volgt: "De correctie van de familie 
Nieuwenhuizen is juist. Koning Willem lil heeft niet een 
nieuw paleis gebouwd, maar het door hem van graaf 
van Rechteren gekochte landhuis in 1881 gekocht en de 
naam Oranje Nassau's Oord gegeven. Het voorste deel 
van het huis werd met een verdieping verhoogd en het 
interieur werd verfraaid, alles naar ontwerp van ‘de ar
chitect des konings', LH. Eberson."

DE OORSPRONG VAN 
HET KOEPELTJE BIJ 
HET RIJNBOLWERK (2)
(O-W 39-2, blz. 41-43)

Bij zijn speurtocht naar de stichter van het koepeltje 
aan het Rijnbolwerk, Gijsbert Karei graaf van Hogen- 
dorp, verm eldt Kees Gast in noot 5 van zijn artikel: "Er 
is wel een verzoek om toestemming om palen in de 
gracht te laten zetten ten behoeve van de bouw van een 
tuinhuisje. Dominee Scheidius vroeg (en kreeg) in 17S5 
toestemming."
Op de tekening van Hendrik Hoogers uit 1786 met 
een stadsgezicht op Wageningen zien wij links van 
het koepeltje, achter de bocht van de Grebbedijk naar 
de haven, een vierkant gebouwtje (tuinhuisje?) met 
een puntdak boven de dijk uitsteken (zie afbeelding).

Stadsgezicht op Wageningen van Hendrik Hoogers uit 
1786
b r o n : Gemeentearchief Wageningen.

Ik vraag m ij af o f noot 5 m ogelijk betrekking heeft op 
d it gebouw tje waarvan bij m ijn weten to t op heden 
niemand weet wat het precies is en wie het gebouwd 
heeft en wie de eigenaar was.

Sjaak Rauws
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VARIA

BDEKBESPREKING:  MGUTERI  JNGDRT

Er bestaat n iet alleen een W ageningen-binnen-de-gracht. W ageningen-buiten-de-gracht is niet alleen veel uit- 
gebreider, maar het is plaatselijk ook veel ouder. We vernamen daarover enkele jaren geleden al iets van H.P. 
Lagerwerf.1 Buiten-Wageningen als woonplaats bestond al in de Ijzertijd  en de Romeinse tijd. Het strekte zich 
uit van de Stadsbrink to t aan en verder dan de Leeuwenborch. Dat beginpunt van Wageningen is onlangs als 
uitgangspunt opgepakt door Leo Klep, die de recente om vorm ing van het terrein van en rond de voormalige 
Export M outerij Nederland langs de M idden-Grintweg heeft beschreven als een fase in de geschiedenis van 
een gebied met een verleden dat minstens zo interessant is als dat van de oude stad.
Klep beschrijft de geschiedenis van d it gebied als twee fasen. Vanaf het ontstaan van nederzettingen in Noord- 
Wageningen to t aan het m idden van de negentiende eeuw valt de nadruk op het landschap, hoe dat de ont
ginning to t de Wageningse Eng, de bewoning en het wegenpatroon beïnvloedde. Uit dat patroon zou men 
zelfs kunnen afleiden dat het wat mysterieuze Wagvene niet de tegenwoordige stadskern was, maar ergens bij 
de Bergstraat-Veerstraat heeft gelegen.
De grote veranderingen -  althans m et de kennis-van-achteraf- begonnen in de tweede helft van de negen
tiende eeuw. Het tabaksland -  waarop de tabaksteelt ca. twee-en-een-halve eeuw op d it deel van de Eng was 
uitgeoefend -  gaf niet alleen aanleiding to t de tabaksindustrie, maar werd later ook gebruikt voor andere vor
men van bedrijvigheid, van onderw ijs en van de aanleg van infrastructuur voor tram en bus. De geschiedenis 
van de gebouwen waarin deze bedrijv igheid plaatsvond, w ord t beschreven met als kern van het verhaal de 
m outerij. U iteindelijk zou die na het verdw ijnen van enkele gebouwen de naamgever worden van een nieuw 
woonoord.
Wie meer w il weten over de geschiedenis van een gedeelte van Buiten-Wageningen vind t in d it boekje veel 
informatie. De mededeling van de auteur dat hij enkele gegevens heeft verkregen van m ondelinge informan
ten stemt to t nadenken. Veel kennis over de lokale geschiedenis en wat daarmee samenhangt, zit in de hoof
den van Wageningers, maar die kennis is wel eindig.
Wat het lezen van het boekje enigszins bem oeilijkt is de wijze van weergave van de tekst. Deze tekst is aan 
weerskanten beladen met noten, die verder gaan dan korte toelichtingen en meer het karakter hebben van 
afzonderlijke alinea's. Een andere opm erking is dat er van de lezer w ord t verwacht dat die zich het wegen- en 
bebouwingspatroon in de Beneden- en Bovenbuurt in het verleden goed kan voorstellen. Een paar situatie- 
kaartjes zouden als achtergrond de hier gepresenteerde geschiedenis wat doorzichtiger hebben gemaakt.

Jan van den Burg

Klep, Leo, Mouterijnoort (Van Swaay Projectontw ikkeling, VolkerWessels Vastgoed,
Gemeente Wageningen, Boei en Bavaria 2011) 89 blz; ill. lit. ISBN 978-90-801224-4-4

De redactie heeft aan bovenstaande wens gevolg gegeven. Ter verduidelijking zijn op de volgende pagina 
twee situatiekaartjes van W ageningen-buiten-de-gracht afgedrukt.

B r d n  afb.1: Uit Brinken en buurten in Wageningen, Historische Reeks Oud-Wageningen nr. 3,1985. 
b r d n  afb. 2: Uit 'Archeologisch onderzoek op de Leeuwenbrink bij Wageningen' van J. Huisman, 1981.

1 H.P. Lagerwerf, Archeologie Recente Vondsten, O-W 37 (2009) 3:70-71.
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A fb  1 De s tru c tu u r  van de W a g en in gse  B u u rte n  op  b a s is  van p e rc e le r in g  
en w e g e n p a tro o n .

4,

S chaa l 1 10.000

L E G E N D A

Brinken en apenbare wegen 

CZ2 W orthb löcke  o f woerden

W orihb löcke  tevens lie n dvrij 

T u rk s t ie n d  

A A  O ostgrens van de leem iaag 

Grafveld
*-------B e lan grijke  eigendomsgrenzen

Afb. 1: Een kaart van Wageningen met de ligging van de 'Wageningse Buurten' (de brinken). De meest oostelijke weg 
is de Diedenweg, haaks daarop vinden we de eeuwenoude landbouwwegen, die naarde brinken leidden en die nog 
steeds deel uitmaken van het huidige wegenpatroon. De zwarte plekken geven de brinken aan. Daar woonden onze 
voorouders.

De b r in ke n  v a n  o u d - W a g e n i n g e n

G e a rc e e rd  = h u id ig e  tw v o tt t

------  * 1 0 a h o o g t e l i jn

— -- — = 1 5 a  hoogfcelijn

■ k e r k je

Afb. 2: Uit deze kaart blijkt heel duidelijk dat de oude brinken de grenzen van Wagenings bebouwde kom, ten noor
den van de lijn: Ritzema Bosweg-Stadsbrink-Lawickse Allee, to t in de zeventiger jaren van de vorige eeuw nog voor 
een groot deel hebben bepaald. Uziet: Wageningen-buiten-de-gracht is veel ouder dan de vesting.
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
EN DOCUMENTATIECENTRUM

november 2011 t/m januari 2012

B i b l i o t h e e k

« Janse, Cor,'Bommen op Wageningen', in: Blik omhoog. Deel II (Rheden 1995-1999) blz. 430 [kopie] [W_0819]

. Klep, Leo, Mouterijnoort (Van Swaay Projectontw ikkeling, VolkerWessels Vastgoed, Gemeente Wageningen, 
Boei en Bavaria; z.p. 2011) 91 blz.; ill. lit. ISBN/EAN 978-90-801224-4-4 (geschenk van Leo Klep) [W_0820]

« Amerongen, Henk van, Henk Gijsbertsen en Ad Nooij, De Bovenweg in Bennekom. Geschiedenis in Beeld. His
torische Vereniging Oud-Bennekom (Bennekom 2011) 76 blz.; ill. (geschenk van Oud-Bennekom) [RB_0020]

« Lee, J. van der, H. Boeve en A. Schuilenburg ed., 40 jaren Station voor Maalderij en Bakkerij Wageningen 1909
1949 (Wageningen 1949) 158 blz.; ill. (geschenk) [W_0821]

« Geschiedenis (De) van h e t 'huis eerste rang ter plaatse' [folder]. Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld 
(Wageningen z.j.) ill.[W_0822]

. Oosting, W.A.J., 'Verdere bijdrage to t de agronomische kartografie en toponym ie van Wageningen en omge
ving', Landbouwkundig tijdschrift 50 (februari 1938) nr. 608: 4-15; ill.; kaart gem. Wageningen 1922 1:10.000 
[W_0041a; 2e ex.]

» Mantel, Stephan, Voorstel ISRICPromotie Wageningen (manuscript; Wageningen 23-11 -1999) 2 blz. [W_0823]

« Eere-promotie Prof. L. Broekema [kopie] (Wageningen 1921) 15 blz. [W_0824]

D o c u m e n t a t i e

. Panden op de gemeentelijke m onum entenlijst aan de Hoogstraat, Markt, Boterstraat, Heerenstraat, Kapel
straat, Molenstraat en Nieuwstraat [D0c_020]

. Verslagen van de openbare vergaderingen van de gemeentelijke monumentencommissie, 18 december 
1986 t/m  29 maart 1990 [DOC_021]

• Plomp, C.M., Reünie Regeneratie. Commentaar na 50 jaar (1933-1983) [ Reünie van de buurtschool in 1983; 
Commentaar op het proefschrift van Regeling (1933): Wageningen. Stad der tegenstellingen [DQC_022]

VAN HET FDTD- EN PRENTENKABINET

De collectie van Pim Abrahamsz is gesorteerd op straatnamen, personen en gebeurtenissen. Nu moet alles nog 
worden gerubriceerd, hetgeen nog een hele klus zal worden.
Foto's van Abrahamsz van om liggende plaatsen zijn geschonken aan de historische verenigingen, Oud-Benne- 
kom, Redichem en Oud-Rhenen, waar deze met veel enthousiasme werden ontvangen. Vooral in Bennekom 
was men zeer verrast en blij met de schenking, want er zitten unieke opnamen bij.
Vanuit Diever in Drenthe kregen w ij een berichtje o f er belangstelling was voor afbeeldingen van enkele leden 
van de fam ilie Broekema, die in Wageningen enige bekendheid geniet, zoals hoogleraar Broekema en Christien 
Broekema waarnaar de toenm alige huishoudschool vernoemd is. De heer Broekema kwam de fo to ’s brengen 
om ze te scannen, waarvoor onze dank.
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Van de bakkersvakschool ontvingen we 38 foto's van bakkerijen in Wageningen en een jubileumboek.
Er zijn afspraken gemaakt m et de evenementencommissie van het museum om een wisselende presentatie 
van oude ansichten te maken, die continu vertoond w ord t in de opkamer van het museum en die regelmatig 
w ord t aangevuld m et andere beelden van straten en /o f wijken van Wageningen.
Er is een nieuwe laptop aangeschaft m et een grote harde schijf en een externe harde schijf van 2 TB, dus we 
kunnen voorlopig vooru it m et onze computers. Op de com puter op de 1e verdieping is Office 2003 geïnstal
leerd om m et PowerPoint te kunnen werken. De oude laptop wordt, samen met de nieuw aangeschafte 
beamer, gebru ikt voor presentaties en lezingen.
Door de heer Sjaak Rauws is gereageerd op de oproep, waar de fo to  van Gerard Slotboom werd gemaakt. We 
kwamen to t de conclusie dat de fo to  gemaakt m oet zijn op de 1e Buurtseweg, vanaf het toen braakliggende 
terrein tegenover de ABN bank, waar nogal eens activiteiten werden gehouden.

Willem Ruisch

Luchtfoto van de Benedenbuurt (opname tussen 1967 en 1970). 
Collectie Historische Vereniging Oud-Wageningen.
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BEZDEK AAN DE BRANDWEER

Na de collectie van Pim Abrahamsz gesorteerd te hebben, m et veel foto's van de brandweer van Wageningen, 
werd al gauw du idelijk  dat w ij daar aan het ju iste adres waren om achter de namen van de brandweerlieden en 
de branden te kunnen komen.
Op, jawel de 11e van de 11e in 2011, werden Hans van der Beek en ondergetekende uitgenodigd door de brand
weercommandant Jan Piet Zijp en Bertil Viets, om m et een aantal oud-brandweerlieden om tafel te gaan zitten. 
Na een welkom stwoord en onder het genot van koffie, ontstond er al spoedig een levendige discussie over 
waar de branden waren, zelfs in welk jaar, soms nog met de tijdstippen en wie de spuitgasten waren. Het col
lectieve geheugen bleek nog perfect in orde te zijn.
De man die het meest bekend is binnen het brandweerwezen, is Kees Quint. Hij en Viets bezitten een flink 
aantal plakboeken, m et krantenknipsels en foto's, oo it geschonken door Abrahamsz. Uit deze plakboeken mag 
Oud-Wageningen foto's/knipsels scannen voor ons archief. Ook brandweercommandant Zijp zegde dat toe 
wat betreft de collectie van de brandweer.

W indkorenmolen "De V lijt" is m et ingang van 1 januari 2012 in handen van BartMols, molenaar op m olen'Nooit 
Gedacht' in Woudrichem.
Hans Dobbe, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft zich 32 jaar ingezet voor d it fraaie mole
naarsbedrijf. Zoals Dobbe in zijn brief aan o.a. de redactie van Oud-Wageningen schrijft, valt het hem moeilijk 
om afscheid te nemen. "Om van d it mooie vak a f te kunnen kicken, zal ik in 2012 nog drie dagen per week mee 
werken en tevens continuïteit te geven aan het bedrijf."
Binnenkort zal de datum bekend worden gemaakt van de feestelijke overdracht.

t/m  18 m aart 2012:
De hertog komt
Een beeld van het rondreizende hof van de hertogen van Gelre in de 14een 15eeeuw, met daaraan gekoppeld 
der geschiedenis van het kasteel W ageningen en Grunsfoort.

Krokusvakantie (20 t/m  26 februari):
Kinderactiviteiten door educatiecommissie, in het kader van tentoonste lling De Hertog Komt, voor details: zie 
t.z.t. www.casteelsepoort.nl, nieuwsrubriek.

14 en 15 april 2012:
Nationaal museumweekend.

13 april 2012 t/m  13 oktober 2012:
Kunstschilder Ben van Londen, de perceptie van het Wagenings landschap (werktitel). 

31 m aart 2012 t/m  21 april 2012:
Expositie kunstenaars u it partnerstad Mörfelden-Walldorf.

OUD

Willem Ruisch en Hans van der Beek

DE VLIJT IN ANDERE HANDEN

De redactie

NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE PD D RT

Museumagenda

Kunstagenda

wnt
E
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DIGITALISATIE CONTACTBLAD

Een werkgroep is begonnen m et het digitaliseren van alle contactbladen van onze vereniging. Van het contact
blad zijn veel nummers bewaard gebleven.
We hebben daarvoor de oorspronkelijke uitgaven van de sinds 1973 verschenen nummers nodig, want de in 
een aantal banden ingebonden exemplaren lenen zich niet goed voor het digitaliseren.
Tijdens onze zoektocht op de zolder van het museum De Casteelse Poort zijn veel oudere nummers gevonden. 
We missen echter alle nummers u it de periode 1973 t/m  1979. Uit de periode 1980 t/m  2011 missen we de 
volgende nummers: 1982 10-4; 1991 19-3; 1992 20-1 en 20-3 en 2008 36-3.
Wie w il zijn collectie aan ons afstaan, zodat w ij de gehele serie kunnen scannen. De nummers worden in de 
vouwnaad gesneden en opgeborgen in ons archief.
Wanneer alles klaar is, zijn de resultaten te raadplegen middels de website van Oud-Wageningen.

Jan van Orden, Willem Ruisch, Jan van den Burg en Hans van der Beek

E P E L A C H T B A R E ,  
i V t J  P A C H T E N  P » A , T  

o r% iE ? e R  e u E . . ,
..tR G fcN S  IIN 

P Ê  SOORT VAN
W A G E N I N G ê N

WAS.

I

b r o n :  NRC Handelsblad, editie 31-12-20 7 7.
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GDED □ M TE WETEN

M U S E U M  D E  C A S T E E L S E  P O O R T  
Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen. Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m  oktober: di t/m  vr. van 11.00 to t 17.00 uur, za en zo van 13.00 tot 17.00 uur
November t/m  maart: di t/m  vr. van 12.00 to t 16.00 uur, za en zo van 13.00 to t 16.00 uur 
Entreekaartje vereist. Op de woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur gratis entree.

E I B l . O T H E E K  S U  P R E N T E N K A B I N E T
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden: Elke dinsdag van 09.30 to t 11.30 uur. Toegang gratis.

T l  J D * 5 C W  P  ! I* T C  N  P  E  K
In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

W A G E N I N G E N  ! N  O U D E  A  N  S  I C  H T E  N / F  P T O  ’ 5  
Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

D E  B O E K E N K R A A M
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 lezingbijeen- 
komsten en ledenvergaderingen. De titels zijn nu en dan te lezen in de rubriek VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wagen- 
ingen.

R O N D L E I D I N G E N
- 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.

W A G E N I N G E N  . N  B E E L D  Q P  I N T E R N E T
www.oudwageningen.nl
www.wageningen.interstad.nl
www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)
www.casteelsepoort.nl
www. wageningen 1940-1945.nl

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.

Düfl-
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□ NZE M E D EW E R K ER S
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen

De Historische Vereniging Oud-Wageningen is een ANBI-instelling. 
www.oudwageningen.nl 
lnfo@oudwageningen.nl

B E S T U U R  
P. Woldendorp 
Mw. D. van Vliet

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

voorzitter
secretaris

penningmeester
lid
lid
lid

Goudenregenstraat 5, 6706 BZ Wageningen 
tel: 0317 423515

B I B L I O T H E E K  E N  D D C l  I M E N T A T I E  
A.G. Steenbergen Otto van Gelreweg 28,6703 AE Wageningen 

tel: 0317 416675

F O T D -  E N  P R E N T E N K A B '  ■JcIT 
W. Ruisch Bennekomseweg 182,6704 AL Wageningen

tel: 0317 411508, e-mail: oudwageningen@planet.nl

■ W E B S I T E
Beheerder e-mail: info@oudwageningen.nl

R E D A C T I E  
G.L. Olinga

P.M. Kernkamp 
D.A. de Wit 
L.A.A.J. Eppink

eindredactie 
en kopij 
lid 
lid
lid/adviseur

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

l E D E N B E C R E T A R I A A T  e n  n . 
Mw. Z. van den Burg-Teunissen

E . Z Q R G I N G  ' E R E N I G I N G S B L A D  
Van der Waalsstraat 9,6706 JL Wageningen 
tel: 0317 416361, e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl

W E R K G R O E P  R O N D L E I D I N G E N  W A G E N I N G E N
L.A.A.J. Eppink Pootakkerweg 17, 6706 BW Wageningen

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

C ' T I N G  W A G E N S N G 3  H U S E U ' □  F C A S T E E L S E  P Q D R T  
Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen 
tel: 0317 421436, e-mail: info@casteelsepoort.nl 
website: www.casteelsepoort.nl

V E R E N I G I N G  V R I E N O E N  V A N  H E T  M U S E U M  D E  C A S T E E L S E  P O D R '  
Mw. M.L.J. Hautvast-Mertens Hamelakkerlaan 30, 6703 EK Wageningen

tel: 0317 410609, e-mail: jhautvast@cs.com

d r u k :  Verweij het Jonk, drukkers en printers ISSN: 1384-7678
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