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Maarten van den Wijngaart:
De restauratie van de gewelfkelder.
Een tweede artikel over de restauratie van de gewelfkelder aan het 
Bowlespark, één van de oudste monumenten van Wageningen.
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Gerard Olinga:
De geschiedenis van Oud-Wageningen (2).
In het tweede deel van een terugblik op de geschiedenis van de Histori
sche Vereniging worden twee'kind jes'van de vereniging belicht. 
Alhoewel het museum en Rondleidingen Wageningen reeds lang op eigen 
benen staan, werden ze uit de vereniging geboren.

Toon Jansen:
Wageningen bekeken met een kritisch oog.
In de serie interviews met bekende Wageningers had Toon Jansen een 
gesprek met de veelzijdige Leo Klep die zijn kritische betrokkenheid bij 
de stad Wageningen nooit onder stoelen o f banken steekt.

Gerard Olinga:
'Hollandse' bom.
Enkele weken geleden haalde een in Wageningen gevonden bom uit de 
Tweede Wereldoorlog volop de publiciteit. De bom was een tamelijk 
bijzonder exemplaar, afgeworpen tijdens de eerste oorlogsdagen in 
mei 1940.

EN VERDER  

REACTIE’S 

VARIA

Anton C. Zeven: Uit het gemeentearchief (46).

De Nudebarrière; Ds. V rijthof (Uit het gemeentearchief 45);
De oorsprong van het koepeltje aan het Rijnbolwerk;
Oud en Nieuw op 'D e Dorschkamp; Vier generaties slagerij Elings.

Boekbespreking 'Het Roode Dorp en de V I ,
een reconstructie van de rampavond' van Gerard Olinga.
Aanwinsten bibliotheek en documentatiecentrum.
Nu te zien in het museum De Casteelse Poort.
Jaarverslag Rondleidingen Wageningen.

□ UP-
q

I I

k o p i j  voor het septembernummer 2012 ontvangt de redactie 
graag voor 17 augustus 2012, liefst digitaal, maar handgeschreven 
kopij is ook van harte welkom.
Het redactie-adres v ind t u op de achterzijde van deze uitgave.

□ UD-WAGENINGEN <40 - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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BIJEENKOMST In de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 23 april 2012, aanvang 19.30 uur, zal 
Theo Michels een lezing houden, met als onder
werp:
"De Mariënhof, landgoed op de grens van 
Wageningen en Bennekom."

V illa  jWlariSnhof 
B ènnekom

Villa Mariënhof rond 1900

O oit lag in het grensgebied tussen de Grintweg en de W ildekamp het imposante landgoed Mariënhof. Hoe 
ontstond dat daar en wat gebeurde er in de jaren die volgden?
Een bonte stoet van bewoners trok voorbij en zij beleefden er meer dan u denkt. Ook waren er tal van relaties 
m et Wageningen. Theo Michels, die nu een stukje van het gebied bewoont, zocht het u it en zette het op papier. 
Zijn lezing brengt het verhaal met vele afbeeldingen en anekdotes to t leven.

VOLGE N DE  LEZING Op maandag 24 september 2012 zal Jean Gardeniers 
een lezing verzorgen, getiteld 
Kerken in Wageningen en omgeving, van de 
middeleeuwen tot heden.

LED EN MUTATIES

Nieuw lid:
Dhr. G. Jansen
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Overleden:
Mw. G. van Ingen-van de Weerd 
Mw. E. Maasland-Beerdsen
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Agenda voor de jaarvergadering van 23 april 2012, 
aanvang 19.30 uur

4.

5.

Opening
Voorzitter P. W oldendorp, terugblik en vooruit k ij
ken
Notulen jaarvergadering 18 april 2011 (los b ijge
voegd)
Jaarverslag secretariaat over het jaar 2011 (los b ij
gevoegd)
Financieel jaarverslag penningmeester over het 
jaar 2011 en begroting 2012 
(los bijgevoegd).

6. Verslag kascontrole commissie, decharge pen
ningmeester

7. Benoeming lid kascommissie
8. Bestuurswijzigingen
9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
10. Sluiting van het zakelijk gedeelte

Ca. 20.15 uur: Lezing door de heer Theo Michels ge ti
teld:
"De Mariënhof, landgoed op de grens van Wageningen 
en Bennekom".

Ledenvergadering
Per april 2012 is de eerste z ittingsterm ijn van drie jaar 
van O ttolien Haze en Ditta van Vliet verstreken. Bei
den hebben tijdens de laatste bestuursvergadering te 
kennen gegeven een tweede term ijn van drie jaar aan 
te w illen gaan.
Om de communicatie tussen het docum entatiecen
trum  en het bestuur optimaal te laten verlopen, stel
len w ij voor om een afgevaardigde van het documen- 
tatieteam in ons bestuur op te nemen. Hans van der 
Beek heeft zich als kandidaat beschikbaar gesteld. 
Eventuele bezwaren tegen deze voorgenomen be
noemingen en namen van tegenkandidaten kunnen, 
conform het huishoudelijk reglement, artikel 4, to t 19 
april 2012 schriftelijk worden ingediend bij de secre
taris van de vereniging.

Kascommissie
De financiën 2011 en de begroting 2012 werden ge
controleerd door de heren J. Beuving en C.D. Voogd. 
De heer Beuving is aftredend na twee term ijnen. De 
heer Voogd zal gevraagd worden voor een tweede 
term ijn zitting te nemen in de kascommissie. Ter ver
gadering zal een tweede kascommissielid worden 
gezocht.

Financiën
De penningmeester roept op om, als d it nog niet ge
beurd is, uw lidmaatschapsgeld zo spoedig mogelijk 
over te maken.

Vacature webcommissie
Het bestuur is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor 
de functie webmaster/webredacteur om onze nieu
we website www.oudwageningen.nl verder uit te 
breiden en te onderhouden. Voelt u hier iets voor en 
w ilt u meer informatie, neemt u dan contact op met 
het secretariaat van de vereniging (adressen op de 
achterzijde van d it blad).

Oude jaargangen contactblad
Zoals in het contactblad van februari 2012 aangekon- 
digd is, hebben w ij ons archief opgeruimd. Er zijn nog 
veel contactbladen vanaf ongeveer 1981 over. Deze 
liggen op de komende jaarvergadering van 23 april 
2012 op onze boekentafel. Een ieder die erin geïnte
resseerd is, mag van deze oude jaargangen meene
men wat hij o f zij wil.

Twaalfde uitgave in de Historische Reeks 
Op 26 maart 1943 werd het Roode Dorp getroffen 
door een zware explosie. Gerard Olinga heeft een uit
gebreid onderzoek verricht naar de ware toedracht 
van deze inslag. Dit onderzoek leverde veel materiaal 
op, dat voor een belangrijk deel gebaseerd is op do
cumenten uit archieven in Nederland, Engeland en 
Duitsland. Hij besloot zijn onderzoek middels een 
boek te publiceren.
In overleg met het bestuur w ordt het boek als twaalf
de uitgave in de 'Historische Reeks' door de Histori
sche Vereniging Oud-Wageningen uitgegeven. Het 
boek heeft als titel: Het Roode Dorp en de VI, een recon
structie van de rampavond.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om het boek te ko
pen. De verkoopprijs is vastgesteld op € 17,50. Het 
boek is tevens te koop bij Kniphorst te Wageningen.

(Zie: boekbespreking door Jan van den Burg in het 
hoofdstuk VARIA).

□ Li D-WAG en  i NG en  40 - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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De enorme schade aan de Beekstraat na de inslag op vrijdag 26 maart 1943. 
B r o n : Wageningen 1940-1945, mevr. H.M. Slotboom-Bitter.

N i e u w s  v a n  d e  r e d a c t i e

Leo Eppink heeft besloten om m et zijn redactiewerkzaamheden te stoppen. Leo, die nog altijd erg actief is, met 
name bij "Rondleidingen Wageningen", heeft een wijs besluit genomen. "Ik wil een beetje aan mezelf denken 
en ik doe daarom nu een stapje terug", zei Leo toen hij zijn besluit toelichtte. Wij, de andere redactieleden, heb
ben daar respect voor, alhoewel w ij hem zeer zullen missen.
Leo heeft de afgelopen jaren een belangrijke stempel gedrukt op de inhoud en het uiterlijk van ons vereni
gingsblad. Het was niet alleen zijn kritische blik die opviel. Z ijn groot gevoel voor humor, zijn creativiteit en zijn 
kennis over de geschiedenis van Wageningen, maakten dat het zeer prettig  en leerzaam was om met hem sa
men te mogen werken.
Niemand is uiteraard onmisbaar, maar het zal m oeilijk worden om die lege plek op te gaan vullen. Wij bedanken 
Leo voor alles wat hij voor de redactie en voor de vereniging heeft gedaan. We wensen hem het allerbeste toe.

Gerard Olinga, Bob Kernkamp en Dick de Wit



DE RESTAURATIE
VAN DE GEWELFKELDER
een curatief en cosmetisch geslaagde operatie

Maarten van den W ijngaart

Met de officiële oplevering van de restauratie werden midden januari van d it ja a r de werkzaamheden aan de gewelf- 
kelder van het verdwenen kasteel officieel afgesloten. Het doel van de lang verwachte restauratie was meervoudig. 
Voorop stond het verbeteren van de bouwtechnische staat van het gewelf. Daarnaast dienden door het aanbrengen 
van voorzieningen de (passieve) gebruiksmogelijkheden van de kelder te worden uitgebreid. Tot slot werd een ver
groting van de zichtbaarheid van de gewelfkelder in het straatbeeld beoogd.
D it artikel is de verslaglegging van die werkzaamheden.
De gemeente Wageningen trad op als opdrachtgever, waarvoor ondergetekende de restauratiewerkzaamheden in
tensief heeft begeleid en de eindverantwoordelijkheid had.

De gewelfkelder, gelegen naast museum De Casteel- 
se Poort, is een van Wagenings oudste monumenten. 
Hij is een relict van het brouwhuis van het zestiende- 
eeuwse kasteel waarvan de bouwgeschiedenis u itge
breid is beschreven1. Een vroege weergave van het 
oorspronkelijk twee bouwlagen tellende brouwhuis is 
te zien op de stadsplattegrond van Nicolaes van Geel- 
kercken uit ca 1650. De kelder m et zijn twee gewelf- 
vakken is, als berging o f als tijdelijke ijskelder, in alle 
latere situaties die op het voormalige kasteelterrein 
ontstonden altijd van marginale betekenis geweest. 
Vanwege zijn laatste functie als ijsopslag is de als frag
ment behouden kelder in de negentiende-eeuw 
(naar analogie van een echte ijskelder) van een isole
rend grondpakket voorzien.
Dat is misschien een van de oorzaken geweest van de 
sinds vele decennia stabiele bouwkundige staat. Maar 
het voortbestaan van de kelder is zelfs even onzeker 
geweest ten tijde van het vermaledijde Uiterwaar- 
denplan u it 1969 van stedenbouwkundige Van Emb- 
den. Was dat plan namelijk gerealiseerd dan had de 
kelder zo goed als zeker moeten wijken voor de weg 
die vanaf de Stationsstraat, achter het Bassecour 
langs, tussen het museum en de naastgelegen w o
ning Bowlespark 2 naar de uiterwaarden was gepland. 
Gerichte aandacht voor het behoud van de kelder is 
er pas gekomen m et het zorgelijk toenemen van de 
omvang van de boom  (een Spaanse aak) die lange tijd 
ongehinderd bovenop het gewelf m ocht groeien (zie 
afb. 1).

Als maatregel tegen het instorten van het gewelf was 
al een stempel in de kelder geplaatst. In 2003 is de

boom  vanwege het onderm ijnende gevaar voor de 
kelder gekapt. Zijn gewicht, maar veel belangrijker: 
de door stormen veroorzaakte frictie op het gewelf 
(dynamische belasting) tezamen met de haarwortels 
die de kalk uit de m ortel als voedingsbodem gebruik
ten, dwongen d it besluit to t het kappen van de boom 
af. Het behoud van de boom is dan ook nooit een op
tie geweest.

Afb. I Op de onder het groen schuilgaande gewelfkelder 
groeide tot 2003 een omvangrijke boom (Foto auteur).

1 LJ. Smals, J,H. Soentgerath/Het kasteel van Wageningen'in Castellogica, 1998-1, p 285-306.
'Bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek van de kelder van het voormalige kasteel aan het Bowlespark te Wageningen' Deel 1 en 2 
Monumentenadviesbureau i.s.m. Jörg Soentgerath maart 1996

O U D
t B  DUD-wAGENiNGEN 4 0  - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen

C£i



Dl AG NO STIC ER EN

Een eerste algemene inspectie van de bouwkundige 
staat van de kelder vond plaats door Wim Nijenhuis 
van de M onumentenwacht, die ook als bouwkundig 
adviseur voor de gemeente Wageningen optrad. De 
quick scan bracht behalve duim dikke scheuren en 
doorgezakte delen in het gewelf ook afscherving en 
verpulvering van verscheidene stenen aan het licht. 
Dit betekende voor wat betreft de constructieve een
heid een ernstige aantasting. Dat het klimaat in de 
kelder te vochtig was, was al door de zwamvorm ing 
op een deel van het gewelf duidelijk.
Het ontbreken van een eindm uur in de kelder aan de 
straatzijde (zuid) is eveneens van negatieve invloed 
op het klimaat in de kelder geweest. De afsluiting be
stond hier u it een halfhoge stenen muur voorzien van 
drie steunberen, aangevuld m et provisorisch metsel
werk en aarde to t aan het gewelf.

Afb. 2: De zuidelijke eindmuur van de kelder was op pro
visorische wijze dichtgezet (Foto auteur).

Om nauwkeuriger inzicht te krijgen in de staat van de 
buitenzijde van het gewelf werd in december 2007 
een proefonderzoek gestart. Met het op twee plekken 
gedeeltelijk vrijgraven van het gewelf werd geconsta
teerd dat de m ortel in de voegen erg dun was en het 
grondpakket op sommige plekken u it niet meer dan 
20 cm bestond. Ook werd door de kijkoperatie de 
vraag beantwoord o f de gewelven (die uit twee half
steens lagen op elkaar bestaat) niet op de zijmuren 
rusten maar zich er overheen doorzetten: dat bleek 
niet het geval. Bij het onderzoek u it 1996 (zie noot 1) 
was al de aanwezigheid van een achttiende-eeuwse 
klam pm uur geconstateerd. De volledige ontgraving 
bracht de m uur aan het licht aan de oostzijde over de 
volle lengte en hoogte, evenals aan de westzijde waar 
deze nog slechts als voetm uur resteerde.

OUD 
UJflD

Uit d it eerdere onderzoek was weliswaar grotendeels 
bekend wat er zou worden aangetroffen, maar nog 
niet eerder zou de kelder, ontdaan van de bescher
mende grondlaag, zo naakt te beschouwen zijn.

Afb. 3: Oostzijde met klampmuur en een dichtgezette 
koekoek voor een venster (Foto auteur).

Het voornemen to t restauratie van de kelder gaf ook 
aanleiding om op zoek te gaan naar een betere func
tie voor de kelder. Het bestuur van het naastgelegen 
museum maakte de wens kenbaar de kelder als een 
soort annex van het museum, als tentoonstellings
ruimte, te mogen gebruiken. Daartoe stelde het be
stuur een klein door de Rabobank toegewezen be
drag beschikbaar. Het gebruik van de kelder voor dit 
doel legt echter wel wat beperkingen op. De ver
wachting is namelijk dat ook na de restauratie het kli
maat te vochtig zal zijn om er ander materiaal dan 
(gebakken) steengoed te kunnen exposeren. En de 
kelder doet in de w inter dienst als overwinterings- 
plaats voor vleermuizen.

Al m et al heel wat aandachtspunten die om een brede 
ondersteuning van de restauratie vragen. Daartoe 
kon, naast Wim Nijhuis, veelvuldig een beroep wor
den gedaan op architect Pieter Roza die ook betrok
ken was bij eerdere onderzoeken naar het kasteel en 
op George Meijer van het restauratiebedrijf Hoffman 
uit Beltrum dat de werkzaamheden zou uitvoeren. In 
het zo gevormde bouwteam zijn vanuit de gedachte 
van consolidatie van de kelder diverse plannen be
dacht en op papier uitgetekend en financieel doorbe
rekend. Jörg Soentgerath, die als onderzoeker over 
uitgebreide kennis over de geschiedenis van het kas
teel beschikt, werd uitgenodigd om de ontgraving 
van de kelder van nabij te volgen.
Van de diverse plannen die werden gesmeed was een 
sprekende uiterlijke verschijningsvorm na restauratie 
er één. Omdat de functie van ijskelder is komen te ver
vallen, werd de vraag opportuun of het grondpakket

□ u d -w a c e n  INGEN 4D - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen 3  9
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na de restauratie nog wel op de kelder zou moeten 
worden teruggebracht. Pieter Roza schetste een plan 
naar een idee om van de kelder een soort kijkdoos te 
maken waarin voorwerpen u it de collectie van het 
museum konden worden getoond. Hierbij zou het 
grondpakket achterwege blijven en zou het gewelf 
een m oderne betonvloer krijgen, die meer de struc
tuu r van een gebouw zou oproepen. Om financiële 
reden en vanwege een praktisch bezwaar van de in
richting als openbare ruimte, moest hiervan worden 
afgezien. Hoewel het in zicht laten van de gewelfkel
der zonder het grondpakket ook werd overwogen, is 
vanwege de kwetsbaarheid van de toegepaste zachte 
kloostermoppen - die nooit zijn bedoeld om aan de 
bu iten lucht te worden blootgesteld - besloten om de 
kelder weer toe te dekken. Beide plannen mogen dan 
nu niet gerealiseerd zijn, wellicht ziet een volgende 
generatie daartoe wel kans.
Uiteindelijk is een sober en doelm atig restauratieplan 
op papier gekomen.
Vanwege beperkende gemeentelijke budgetten en 
tegenvallende rijkssubsidie werd de restauratie meer 
dan eens vooruitgeschoven.
Omdat de gewelfkelder ook een overwinteringsver- 
blijfplaats voor vleermuizen was, werd in de aanloop 
naar de feitelijke restauratie eerst de Zoogdiervereni- 
ging Nijmegen om advies gevraagd. Haar advies be
vatte diverse aanbevelingen om ook het belang van 
de overwinteringsplaats voor vleermuizen mee te la
ten wegen. Verscheidene aanbevelingen in het rap
port zijn opgevolgd.

D e u i t v o e r i n g

Nadat in april 2011 het parkeerterrein naast het m u
seum als bouwplaats kon worden ingericht, werd in 
de eerste week van mei met het onderstempelen van 
de gewelven begonnen, gevolgd door het voorzich
tig  afgraven van het grondpakket van de kelder.
Dit was een kritisch m om ent om dat onzeker was hoe 
de toch al verzwakte gewelven op het verwijderen 
van het grondpakket zouden reageren. Voor het eerst 
kwam de bovenzijde van de onregelmatige gewelf- 
vakken, die eerder lijken op een tongew elf met steek- 
kappen dan op graatgewelven, in zijn geheel tevoor
schijn. Was in het interieur de onregelm atigheid van 
het eerste gewelfvak bij de ingang al te zien, ook aan 
de buitenzijde vertoonde het gewelf een afwijkende 
vorm. Dit w ijst vermoedelijk op later herstel omdat 
een gewelf w ord t opgebouwd met behulp van de
zelfde formelen. Een formeel is een houten toestel dat 
u it een halfronde boog bestaat waar op het halfronde 
vlak de stenen worden opgemetseld die het gewelf

o u  D-WAGEN in g e n  40 • 2, Contactblad van de Historische Ve

Afb. 4: Stempels onder het gewelf (Foto auteur).

gaan vormen en nadat het metselwerk zich heeft ge
zet onder het gewelf uit wordt gehaald. Bij de op
bouw van het volgende gewelf wordt de formeel op
nieuw gebruikt en d it brengt dan ook identieke 
vormen van alle gewelven voort. Formelen zijn ook 
nu gebruikt bij het aanvullen van het gewelf boven de 
ontbrekende zuidmuur. Met het ontgraven van de 
zuidzijde is in het verlengde van de oost- en west- 
muur opgaand m uurwerk ontdekt van de geboorte 
(aanzet) van een gewelf. Dat w ijst op een naastgele
gen derde gewelfvak. Tevens werd onder de eerder 
genoemde keermuur met steunberen een doorlo
pende tegelvloer aangetroffen. Het vormen twee be
wijzen dat de kelder groter was zoals op basis van 
historische kaarten al werd aangenomen. Om die situ
atie goed in beeld te brengen, is de nieuw gemetsel
de zuidm uur zodanig naar achter geplaatst, dat er nu 
goed zicht is op zowel de aanzet van het gewelf als op 
de doorlopende vloer.
Tijdens de werkzaamheden is nog een ander specta
culair onderdeel te voorschijn gekomen.Ten tijde van 
het gebruik van de ijskelder is in de zuidoosthoek in 
de vloer met een modernere steensoort een gootje 
aangebracht voor het smeltwater dat daar naar bui
ten w ordt afgevoerd. Dat gootje is nu weer zichtbaar 
gemaakt. Om de situatie beter te tonen, is van de lin
kerzijde van de keermuur met steunberen die pas in 
de negentiende eeuw was geplaatst, en waarvan is 
besloten hem te handhaven, over een lengte van on
geveer een halve meter een deel afgezaagd.

□ UD
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M a a t r e g e l e n  v o o r
EEN VLEERMUIBVRIENDE-  
LIJKE RESTAURATIE

Om tegem oet te komen aan de wensen van de zoog- 
diervereniging zijn in het interieur aan de bovenzijde 
van de nieuwe eindm uur enkele stootvoegen open
gemaakt om de vleermuizen wegkruipm ogelijkhe- 
den te bieden. De aanwezigheid van vleermuizen 
heeft meegespeeld in de afweging om af te zien van 
het berapen (een afwerkingslaag als pleister) van het 
gewelf nadat de restauratiewerkzaamheden zijn vol
tooid. In de historische situatie, waarin zich in de kel
der een keuken bevond, zal het gewelf ongetw ijfe ld 
van pleisterwerk zijn voorzien, waarvan in de kelder 
nog bewijzen te vinden zijn. Een tweede argument 
om van het berapen af te zien, is een financiële bespa
ring geweest. Hierdoor kon budget worden overge
houden om de cortenstalen platen aan de buitenzijde 
te financieren.
Ook aan de oost- en westzijde van de kelder in de al
daar aanwezige keldervensters en nissen is rekening 
gehouden m et vleermuizen. Doordat de ontbreken
de muurdelen enkelsteens zijn opgemetseld, met 
holle stenen op hun kant, vinden de zoogdieren hier 
een voor hen aangenaam hogere vochtigheid. In de 
lijn van het advies van de zoogdiervereniging is ook 
bij het aanbrengen van verlichting in de kelder afge
zien van de optie om deze hoog in het gewelf te 
plaatsen. Een lamp even boven het keldervloerniveau 
en een looplam p op een statief vormen nu de nieuwe 
verlichting in de kelder.

OUD-

Afb. 5: Achter de keermuur die op 
een oudere doorlopende vloer is ge
plaatst, komt de geboorte van het 
gewelf van het derde gewelfvak te
voorschijn. In de vloer werd ook een 
watergootje ontdekt ten behoeve 
van de ijskelder.
(Foto auteur)

D a m  p - d  p e n  f o l i e
Eén probleem waarmee de gewelfkelder te kampen 
had, was vocht. Voor vleermuizen is weliswaar een 
vochtige om geving wenselijk, maar vocht zal vanuit 
de instandhoudinggedachte van een gebouw ade
quaat moeten worden bestreden om gevolgschade 
te voorkomen. Een eerste ingreep is het aanhelen van 
gewelven en muren geweest en het verbeteren van 
voegen m et een gietm ortel. Maar de belangrijkste 
oplossing is het afdekken van het gewelf aan de bui
tenzijde met een EPDM-folie, een rubberen elastische 
dam p-openfolie die het vocht door het doek naar bui
ten toestaat, maar water van buitenaf niet naar bin
nen laat. Daarnaast voorkom t het doek dat wortel- 
groei in het gewelf doordringt.

Afb. 6: De gewelfkelder wordt met waterkerende folie af
gedekt (Foto auteur).
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Met stabilisatiezand is de bovenzijde van het gewelf 
uitgevlakt om te voorkomen dat water zich op de lage 
plekken verzamelt. Deze betonm orte l is reversibel. 
Het regenwater w ord t door de vervolgens aan te 
brengen folie van het gewelf afgeleid naar een onder
grondse drain die langs de gehele kelder is aange
bracht en op het riool afwatert. Die zal de kelder voor
lopig droog moeten houden. Met het bewust 
inrichten van enkele plaatsen met een m icroklimaat is 
een compromis gevonden om naast een droge kelder 
ook in de belangen van de vleermuizen te voorzien. 
Na het terugbrengen van het grondpakket over de 
folie is de aandacht uitgegaan naar een meer sugges
tieve vorm geving van de kelder dan alleen de hoop 
zand die de kelder to t heden onzichtbaar heeft ge
maakt en waarvan voor velen de betekenis ondu ide
lijk moet zijn geweest.

Een klinkerpad le idt nu naar de nieuwe keldertoe- 
gang die w ord t geaccentueerd door een dak op vier 
poten van verzinkt staal. Op een van de vier poten is 
een intervallichtschakelaar gemonteerd waarmee het 
interieur van de kelder kan worden verlicht. Het zware 
toegangsluik is vervangen door twee metalen deu
ren, elk m et een ruitje. Het biedt de mogelijkheid om

tentoongestelde objecten vóór in de kelder te bekij
ken, hoewel dat momenteel door vocht op de ruiten 
nog w ordt bemoeilijkt. Boven de deuren is een ope
ning vrijgelaten voor vleermuizen.
Een tweede verbetering zijn de cortenstalen platen 
die de contouren van de kelder aangeven, met aan de 
westzijde een kleine afw ijking vanwege de restanten 
van een doorgang die vanuit de villa, het huidige mu
seum, naar de kelder liep. Als laatste is nieuwe beplan
ting  aangebracht. De deklaag op de kelder is inge
plant met Geranium macrorrhizum en voor de strook 
eromheen is Hedera helix als bodembedekker geko
zen.

Met de restauratieve ingrepen en deze visualisatie 
van de kelder die in de inrichting van de openbare 
ruim te een ware kwaliteitsslag betekent, is in alle op
zichten sprake van een succesvolle restauratie. De 
toekom st van één van Wagenings oudste rijksmonu
menten is voorlopig weer veilig gesteld.
Op donderdag 19 januari 2012 vond onder de be
langstelling van enkele genodigden de heropening 
van de middeleeuwse gewelfkelder door wethouder 
Michiel Uitdehaag plaats.

Afb. 7: De omtrek van de gewelfkelder wordt door cortenstalen platen zichtbaar gemaakt. Een opbouw wijst de toe
gang tot de kelder (Foto auteur).
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DE G E S C H IE D E N IS  VAN 
QUD-WAGENINGEN (2)
De 'kindjes' van de vereniging Gerard Olinga

De eerste naam van ons blad -  Wagenwegen -  bleek achteraf niet zo gelukkig gekozen. Aanvankelijk dacht men dat 
het de verwijzing was naar Wagenwege, voorkomend in een oorkonde van 838 en waarvan men aannam dat deze 
de oudste vermelding van Wageningen was. Dat bleek onjuist te zijn. Vanaf jaargang 9(1981) veranderde de naam 
van het blad in: OUD-WAGENINGEN, mededelingen van de vereniging "Oud-Wageningen." Pas tijdens de jaarverga
dering van 2 mei 1983 werd besloten om de vereniging: de Historische Vereniging Oud-Wageningen te noemen, de 
naam die pas op 28 december 1987 statutair werd vastgelegd.
Aan de hand van de uitgaven, die vanaf 1981 t/m  1992 verschenen, tekende de auteur de geboorte van twee 'kindjes' 
van de vereniging op: het museum en ‘Rondleidingen Wageningen'.

W a a k h o n d f u n c t i e

De vereniging fungeerde steeds vaker als waakhond, 
niet alleen voor het behoud van monumentale pan
den, maar ook voor het bewaren en conserveren van 
archeologische sporen, m et name in de binnenstad. 
Dat was ook nodig. De door de gemeente in werking 
gestelde sloophamers waren niet alleen ongenadig, 
maar werden bovendien vaak onaangekondigd in 
werking gesteld. Voordat men er erg in had, waren te 
gen het einde van de jaren zeventig de restanten van 
de oude stadsmuur aan het Plantsoen geslecht, en 
bleek het niet meer m ogelijk om daar een archeolo
gisch onderzoek in te stellen.
Anton C. Zeven is wars van demonstraties, maar t ij
dens die onverkwikkelijke zaak maakte hij daarop een 
uitzondering. Zeven in 2011: "Toevallig reed ik over de 
Noorder Plantsoenweg en zag daar to t m ijn grote woe
de dat de oude stadsmuur met bulldozers werd vernield. 
Dat was geheel tegen de afspraken met de gemeente in. 
We wisten natuurlijk van de plannen, maar de gemeente 
zou ons voortijdig inlichten. Ik kan er nog boos over wor
den. Voordat ik het wist, sprong ik op de oude barricade. 
Tot mijn verbazing stond ik er niet lang alleen. Naast m ij 
waren meer mensen op de stadsmuur geklommen. Nog 
groter werd mijn verbazing, toen ik naast m ij ook de ge
waarschuwde Jan J. de Goede op de stadsmuur ontdek
te:
Nog niet eens bekomen van deze schrik, werd men 
geconfronteerd m et de sloopplannen van de kasteel- 
muur. Het bestuur protesteerde heftig en deze pro
testen vonden hun weerklank in de pers. Kort daarna 
zaten De Goede en Zeven aan tafel bij de toenmalige 
wethouder Giessen van Openbare Werken. Zij uitten 
hun bezwaren tegen het beleid van de gemeente, 
waaruit weinig respect bleek voor de historie van 
onze stad.Tijdens hetzelfde gesprek liet Zeven tevens
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weten dat er een gemeentelijk museum moest komen.
Het zou De Goede 's laatste protest worden. Tegen het 
einde van het verenigingsjaar 1980 werd hij ernstig 
ziek. Zeven nam zijn taak waar. Op 16 november 1981 
overleed de oprichter van Oud-Wageningen; een ge
voelig verlies voor de nog jonge vereniging.

E e n  m o e i z a m e  
BEVALLING

De politie  had in 1981 nog maar amper haar hielen op 
het Bowlespark gelicht, o f we lezen in het december
nummer van datzelfde jaar: "Het oude politiebureau is 
nog steeds het door ons (lees: het bestuur) gewenste ge
bouw voor het Gemeentelijk (Historisch) Museum. Het is 
er uitstekend geschikt voor en er is voldoende materiaal 
aanwezig om het museum zinnig te vullen. Laten wij ho
pen dat de gemeente het nut van een museum inziet. 
Laten zij daarbij niet vergeten dat het een toeristische a t
tractie kan zijn."
In dezelfde uitgave pleit Zeven voor een permanente 
capitulatiezaal: "In Wageningen zou toch een perma
nent ingerichte Capitulatiezaal te zien moeten zijn en dit 
zou kunnen als het oude politiebureau bestemd wordt -  
geheel o f gedeeltelijk -  als Gemeentelijk (Historisch) Mu
seum. Eén van de ruimten kan dan ingericht worden als 
de Capitulatiezaal. Tevens kunnen in die ruimten andere 
zaken, die betrekking hebben op de capitulatie, worden 
tentoongesteld. B en W is gevraagd d it voorstel over te 
nemen."

We zitten dan in een periode, waarin de kritiek op de 
gemeente tijdens de ledenvergaderingen van de ver
eniging niet van de lucht was. In jaargang 10, num
mer 3, van augustus 1982, staat onder de rubriek 'Van 
de bestuurstafel' daarover het volgende te lezen:
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"Donderdag 3 'juni 1982 zaten we vrij onverwacht rond 
bovengenoemde tafel in verband met een schrijven van 
B en W. Wat was namelijk het geval? Op de bijeenkomst 
van 17 mei j.l. van onze vereniging werd door één der le
den de opmerking gemaakt dat hij het gevoel had dat B 
en W een weinig actieve houding ten opzichte van onze 
vereniging innamen. Deze opmerking werd door één 
van de andere aanwezige leden, tevens gemeenteamb
tenaar, aan de betrokken instantie doorgegeven." 
Namens de vereniging zaten Zeven en Frans van der 
Have, die in het voorjaar van 1982 het voorzitterschap 
van de vereniging op zich had genomen, aan de ver
gadertafel van wethouder Driessen.Tevens namen de 
heren Bik en Groenewegen, voorzitter en secretaris 
van de monumentencommissie en Joop Huisman, ac
tie f lid van de vereniging en correspondent van de 
voorm alige Rijksdienst voor O udheidkundig Bodem
onderzoek (R.O.B.) deel aan deze ingelaste bespre
king.
Er lag een'blanco agenda'op tafel, koren op de molen 
voor Van der Have en Zeven die andermaal aandron
gen om te komen to t een gemeentelijk museum, 
waarbij naast tentoonstellingen over de historie van 
de stad, het de bedoeling van Oud-Wageningen is om 
vooro.a. plaatselijke kunstenaars en instellingen exposi
tieruimte te hebben, zodat het een levend museum kan 
worden.
Ondanks de positieve indruk die Van der Have en Ze
ven van die bijeenkomst kregen, verm eldt hetzelfde 
artikel: "We moeten niet te snel op een oplossing reke
nen, maar dat er een museum komt, is wel de indruk."

Van der Have en Zeven hadden daarmee een vooru it
ziende blik, want het zou nog een moeizame beval
ling worden. Enige schot kwam er wel in de zaak, 
vooral nadat JacobTrijsburg, museum-consulent voor 
de provincie Gelderland, kon worden ingeschakeld. Al 
snel, op 22 september 1982, werd er een tweede b ij
eenkomst belegd waarbij Trijsburg aanwezig was. Die 
bespreking, onder le iding van de wethouder me
vrouw Cox Merkelijn, was al meer inhoudsgericht. Tal 
van zaken, zoals de museale stukken, de planning van 
de hoofdinrichting van het museum, de exploitatie en 
de juridische vorm kwamen tijdens die bespreking 
aan de orde. Trijsburg probeerde de gemeente nog 
eens extra te enthousiasmeren door te stellen dat het 
museum jaarlijks zo'n 10.000 extra bezoekers naar 
Wageningen zou trekken, hetgeen al gauw een slor
dige f. 600.000,- in het Wageningse laatje zou bren
gen. Museumbezoekers moeten immers ook eten en 
drinken.
In de daarop volgende jaargangen is nog maar spora
disch iets te vinden over de voortgang. In jaargang 
11-2, september 1983, b lijk t dat -  naast het nog

steeds leegstaande politiebureau -  ook de Cunera- 
school aan de Heerenstraat in de picture is geweest 
als locatie voor het museum. Naar de mening van 
Merkelijn moest dat gebouw vanwege de slechte iso
latie afvallen. Inmiddels was er wel een werkgroep, 
maar uit d it artikel van Zeven blijk t dat het meer een 
'praatgroep'was, waarin nog steeds geen spijkers met 
koppen konden worden geslagen.

L a n g e  d r a a g t i j d

Pas in jaargang 12-4, november 1984, valt er weer iets 
te lezen over de 'praatplannen'van het museum. Op 
blz. 55 staat: "In de plaatselijke pers hebt u uitvoerig 
kunnen lezen over de perikelen rond Bowlespark 2 (het 
oude politiebureau) en de museumplannen van Oud- 
Wageningen. Door het bestuur is aan alle raadsleden 
een brief gezonden waarin de zaak op een rij is gezet. Op 
de laatst gehouden Raadsvergadering is deze brief nog 
eens toegelicht door onze voorzitter. Door verschillende 
politieke partijen zijn over deze zaak vragen gesteld. Het 
museum is voorlopig nog niet in zicht. De zaak zal in de 
nabije toekomst nog eens bekeken worden."
In jaargang 13-3, september 1985, blikt Zeven terug 
op de werkzaamheden van de Museumwerkgroep. 
Uit dat artikel b lijk t dat het in feite een onofficiële 
werkgroep was geweest, waarvan de leden van Oud- 
Wageningen (Van der Have, Zeven en Wim Sombroek, 
die Huisman was opgevolgd) zich soms als roepen
den in de woestijn moeten hebben gevoeld. Zeven 
haalt in dat artikel ook u it naar de lokale pers, die het 
nog niet eens bestaande museum naar zijn mening 
als een museum van Oud-Wageningen bestempelde, 
terw ijl de vereniging ju ist een stads- o f gemeentemu
seum voor ogen had, dus ten behoeve van de gehele 
Wageningse gemeenschap. De resultaten van de on
officiële werkgroep mochten er desondanks zijn, 
want schrijft Zeven: "Nu de werkgroep haar taak heeft 
overgedragen aan een museumbestuur i.o. wens ik dit 
bestuur veel succes toe. Het gemeentemuseum zal er ko
men en zal dan een onmisbaar element in Wageningen 
worden."

In jun i 1985 was het niet alleen to t de oprichting van 
een museumcommissie gekomen, maar ook to t een 
'Raad van Advies'. De commissie, door Zeven als het 
museumbestuur betiteld, had de heer H. Veenman als 
voorzitter en W.J.P. Steenbergen als secretaris, beiden 
'Oud-Wageningers'. In de Raad van Advies zaten o.a. 
Van der Have en Sombroek. Zeven in 2011: "Zowel in 
het museumbestuur als in de Raad van Advies kwamen 
ook mensen te zitten, die geen banden hadden met Oud- 
Wageningen en dus geen weet hadden van de moeiza-
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Afb. 1: Tijdens de opening van het museum werd de voorzitter van het museumbestuur, de heer H. Veenman, namens 
Oud-Wageningen toegesproken en gefeliciteerd door de kersverse voorzitter Wieger Steenbergen.

me voorgeschiedenis. Wat me opviel was, dat er ineens 
een club mensen was, bestaande u it veel D66'ers, die 
zich met de indeling en de inrichting van het museum 
ging bemoeien."
Het bestuur van Oud-Wageningen was inmiddels ook 
overgegaan to t de vorm ing van een Museumfonds, 
waaraan de naam 'Jan J. de Goede-fonds' werd ver
bonden.

Concrete stappen konden echter nog steeds niet wor
den gezet w ant de gemeente liet de definitieve loca
tie van het museum nog altijd in het midden. De in
richtingsplannen voor het museum waren daarom 
nog steeds virtuele plannen. Er was inmiddels wel een 
Stichting Historisch Museum Wageningen opgericht, 
maar uit jaargang 14-1, februari 1986, b lijk t dat het 
nog steeds ongewis was o f het museum ook daad
werkelijk aan het Bowlespark zou worden gevestigd. 
In de loop van datzelfde jaar was de kogel door de 
kerk: eerdergenoemde Stichting kreeg op 1 oktober 
1986 de beschikking over de benedenruim te van het 
pand aan het Bowlespark, alsmede over het koets
huis. "Villa Vadae wordt museum" schreef Ton Steen
bergen in jaargang 14-3, september 1986.
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D e  q p e n i n g  m e t  e e n  
W R A N G  T I N T J E

Er vloeide nog heel veel water door de Rijn alvorens 
de deuren van het museum voor het publiek konden 
worden geopend. Achter de schermen werd hard ge
werkt, maar vanaf het begin werd al duidelijk dat er 
onvoldoende ruim te was om de ambitieuze plannen 
te kunnen realiseren, terw ijl er voor de toen zeer ac
tieve Archeologische Werkgroep zelfs geen ruimte in 
het gebouw was, een nog steeds voortdurend pro
bleem.
In het jubileum jaar 1988, op 2 mei, werd het museum 
eindelijk geopend. Vlak daarvoor was Van der Have 
afgetreden als voorzitter en zijn taak werd overgeno
men doorWJ.P. Steenbergen, die vanaf 11 juni 1985
-  naast bestuurslid van Oud-Wageningen -  tevens se
cretaris was geweest van het museumbestuur.

De opening, die gehouden werd in het naast het mu
seum gelegen kantongerechtsgebouw, had echter 
een wrang tintje. Zeven in 2011: "Toen ik die dag over 
het Bowlespark reed, zag ik dat het op het Bowlespark 
een drukte van belang was. Ik zag verschillende bekende
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Afb. 2:2 mei 1988. Burgemeester J.D. van Ketwich Verschuur opent het museum. Enkele maanden later, op 3 1 oktober 
1988, overleed h ij op slechts 49-jarige leeftijd. Geheel links: de nog jonge gemeentearchivaris Kees Gast.

gezichten. Ik stopte en vroeg aan één van de aanwezi
gen wat er aan de hand was. Ik hoorde toen to t mijn 
stomme verbazing dat het museum zo meteen zou wor
den geopend. Toen ik zei, dat ik daar wel heel graag bij 
wilde zijn, kreeg ik te horen dat er een beperkt aantal 
mensen was uitgenodigd. Ik hoorde daar niet bij. Ik had 
me daar natuurlijk niets van aan moeten trekken en ge
woon naar binnen moeten gaan. Ik heb dat echter niet 
gedaan. Hogelijk verbaasd ben ik maar doorgereden, 
om naar mijn werk te gaan."
Het is natuurlijk onvergeeflijk dat de man die, zonder 
anderen te kort te w illen doen, aan de wieg heeft ge
staan van het museum en gedurende een groot aan
tal jaren dé aanjager was geweest, niet voor de ope
ning werd uitgenodigd.
Het past geheel in Zevens beleving, die moest consta
teren dat mensen van een andere bloedgroep de touw 
tjes in handen kregen en waarop de Historische Ver
eniging Oud-Wageningen nauwelijks of geen invloed 
meer had.
Alhoewel de bestuursvergaderingen van Oud-Wage- 
ningen in het museum konden worden gehouden, 
zou het nog to t in de loop van 1997 duren, alvorens 
de bibliotheek en het docum entatiecentrum  van de 
vereniging aldaar een permanente plaats zouden krij
gen.

Dat was pas mogelijk, nadat ook de bovenverdiepin
gen van het gebouw konden worden benut. Het woe
keren met de beperkte ruim te was vanaf het prille 
begin een probleem en wat dat betreft, is er -  alle uit
breidingen ten spijt - nog weinig veranderd.

S t a d s w a n d e l i n g e n

Een goede manier om de historie en wetenswaardig
heden van een dorp o f stad goed te leren kennen, is 
natuurlijk om zo'n plaats te voet te verkennen. Nog 
veel leerzamer en interessanter wordt het, wanneer 
men dat doet onder leiding van een gids.
Het structureel organiseren van stadswandelingen 
was eveneens een in itia tie f van onze vereniging. In 
jaargang 18-3, augustus 1990, kom t d it in itiatief voor 
het eerst ter sprake: "Een kleine commissie is bezig meer 
lijn te brengen in de organisatie van stadswandelingen. 
De heer Voncken is bereid om als coördinator op te tre
den."
Bovenstaande wekt de indruk dat er daarvoor dus ook 
al stadswandelingen werden georganiseerd. Zo af en 
toe werden inderdaad stadswandelingen georgani
seerd, eveneens met medewerking van verschillende 
Oud-Wageningers, zoals Wim Sombroek, Piet Holle-
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Afb. 3: Stadsgidsen laten zich rondleiden en bijpraten 
door Bart van Aller.

man, Ton Steenbergen, Anton Zeven en Jan Wisger- 
hof. Van een organisatie en continuïte it was echter 
nog geen sprake.
De formele geboortedatum  van 'Rondleidingen Wa- 
geningen' is 14 augustus 1990, waarop de werkgroep 
van Voncken aan de slag ging. Men begon m et een 
zeer beperkte begroting: f. 100,-.
Op 25 april 1992 sloot onze vereniging een convenant 
met de Stichting Gilde Wageningen. Namens onze 
vereniging werd het convenant ondertekend door 
Ger Voncken, terw ijl Jelle Lijfering zijn handtekening 
zette namens de Stichting Gilde Wageningen.
Bij het overleg, dat in de ochtend van 25 april 1992 
plaatsvond, was de secretaresse Nineke, echtgenote 
van Anton Zeven ook aanwezig. Tijdens die vergade
ring was besloten om meerdere stadsgidsen te gaan 
werven.Toen zij na de vergadering en na het onderte
kenen van het convenant thuiskwam, liet zij haar man 
Anton weten dat hij officieel Gilde-stadsgids was ge
worden. Zeg daar maar eens 'Nee' tegen en zo werd 
Anton één van de eerste Gilde-stadsgidsen.
Ger Voncken nam in 1996 afscheid en namens onze 
vereniging nam Piet W oldendorp zijn taken over. In 
2001 hebben Lijfering en W oldendorp hun taken 
overgedragen aan Joke Jansen en aan Leo Eppink, 
terw ijl Jan Jansen penningmeester bleef. Eppink en 
Joke Jansen zijn nog steeds actief. Joke Jansen coördi
neert de diverse rondleidingen, terw ijl Eppink verant
woordelijk is voor de "inwendige dienst".

S c h o t  in d e  r d d s

'Rondleidingen Wageningen' bleek een schot in de 
roos. De diverse wandelingen (en fietstochten) vin
den gretig aftrek en inmiddels hebben reeds meer 
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De belangrijkste doelstelling van de Historische Ver
eniging Oud-Wageningen is het bevorderen van de 
kennis over de geschiedenis van Wageningen. De vele 
tentoonstellingen over deze geschiedenis in het mu
seum 'De Casteelse Poort' en de diverse rondwande
lingen en fietstochten, onder leiding van de gidsen 
van de Stichting Gilde Wageningen, dragen in belang
rijke mate bij aan de doelstelling van onze vereniging. 
Oud-Wageningen mag trots zijn op haar kindjes.

Afb.4: Bij een van de grafheuvels geeft Leo Eppink uitleg 
aan de deelnemers van de fietstocht Prehistorie.

B r o n n e n :

Gesprek met Anton C. Zeven in november 2011. 
Jaargangen Oud-Wageningen: 1981 t/m  1992.
1990-2010: Twintig jaar 'Rondleidingen Wageningen'. 
Enige notities t.a.v. de relatie tussen het museum en 
Oud-Wageningen (Theo Guiking).
Afbeeldingen 1 en 2: Fotocollectie museum De Cas
teelse Poort; afbeeldingen 3 en 4: Fotocollectie Rond
leidingen Wageningen.
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dan 26.000 stadswandelaars en fietsers onder leiding 
van goed opgeleide gidsen Wageningen van binnen 
en van buiten bekeken. Het aanbod is divers. Zo is er 
de stadswandeling, de uiterwaardenwandeling, de 
fietstocht landschap en landbouw, de Beeldenfiets- 
tocht, wandeling Tuin & Architectuur en de wandeling 
Wageningen in Monte. Deden er in het begin slechts 
enkele honderden deelnemers aan mee, nu schom
melt het aantal bezoekers jaarlijks rond de 2000.
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WAGENINGEN BEKEKEN MET
EEN KRITISCH DOG
Een interview met Leo Klep Toon Jansen

Alhoewel h ij niet in Wageningen is geboren, draagt h ij Wageningen een warm hart toe. Een hart, waarvan hij door
gaans geen moordkuil maakt. Zijn kritische betrokkenheid b ij "zijn"stad verwoordt hij niet alleen verbaal, maar ook 
in zijn vele publicaties. In zijn vierde bijdrage interviewde Toon Jansen de veelzijdige "local historian" Leo Klep.

A d r e s  W a g e n i n g e n

Leo Klep, afkomstig uit Breda, ging in 1972 Algemene 
Agrarische Economie en Voorlichtingskunde studeren 
aan de Landbouwhogeschool en heeft sindsdien 
steeds in Wageningen gewoond. Een korte stage in 
Den Haag overtu igde hem ervan dat hij "in het oosten 
w ilde blijven''. Die studie duurde overigens‘ouderwets 
lang'; Leo studeerde af in 1985. Intussen was hij wel 
m et heel veel andere dingen bezig. Hij maakte deel 
uit van een cabaretgroep, gaf les Economie en Maat
schappijleer op scholen in Deventer en Ede, en was 
vooral journalistiek actief. Al vroeg werd hij redacteur 
bij het Wagenings Hogeschoolblad, dat na 1976 het 
Wagenings Universiteitsblad (WUB) heette. Hierin 
schreef hij o.a. jarenlang een column onder het acro
niem Pokelel, waarin hij een kritische kijk gaf op ge
beurtenissen in het universitaire leven. Het ging er 
hem daarbij vooral om een 'publieke stem 'te  geven 
aan wat er aan ongenoegen o f onbegrip leefde bin
nen de Hogeschool/Universiteitsgemeenschap.

Ook groeide in die t ijd  al zijn betrokkenheid bij Wage- 
ningen-stad. Omdat hij als student en redacteur on t
dekte dat studenten en ook talloze medewerkers 
"niets van Wageningen wisten", schreef hij een v ijftig 
tal bijdragen onder de tite l "Adres Wageningen", waar
in hij telkens een pand(je) in de stad beschreef. Voor 
zijn inform atie was hij een regelmatig bezoeker van 
"tankstation Steenbergen".1 Zijn bijdragen bundelde

hij later in een 
boekje onder 
dezelfde titel, 
Adres Wage
ningen, en 
"daar ben ik 
nog best trots 
op".

1 Klep ging vaak te 
rade bij een andere 
lokale historicus: 
A.G. (Ton) 
Steenbergen.

L i e v e r  f r e e l a n c e r  
D A N  E E N  V E R G R I J Z E N D E  
A M B T E N A A R

Eindjaren '80 werd Leo eindredacteur van het WUB. In 
1992 werd hij fu ll tim e hoofdredacteur van het nieuw 
opgerichte LT Journaal, de opvolger van het Land
bouwkundig Tijdschrift. De bedoeling was dat het LT 
Journaal een soort "Vrij Nederland voor de groene 
sector"zou worden, maar door de abrupte terugloop 
in het aantal personeelsadvertenties bleek de financi- 
ele basis te wankel. In 1995 besloot Leo, ook met het 
schrikbeeld voor ogen een vergrijzende ambtenaar te 
worden, om freelancer te worden, een grote stap waar 
hij nooit spijt van heeft gehad. Zijn werkzaamheden 
lagen met name in de agrarisch-wetenschappelijke 
journalistiek, maar in zeer ruime zin: het aan de bui
tenwereld doorgeven van wetenschappelijke bevin
dingen o f conclusies van onderzoekscommissies. Zijn 
"eerste klus" was de begeleiding van het Nationaal 
Landbouwdebat dat in dat jaar startte. Verder was Leo
o.a. secretaris van de commissie Wijffels (De toekomst 
van de Nederlandse veehouderij), de commissie Veer
man (De toekomst van de Nederlandse landbouw) en 
de Q-koortscommissie.

W a g e n i n g e n  
M  D N U M E N T A A L

Met zijn door d it alles getrainde 'journalistieke ogen' 
keek Leo ook steeds meer naar Wageningen-stad. Hij 
werd lid van Wageningen Monumentaal en was hier
van v ijfjaar voorzitter (1999-2004). Een van de succes- 
jes uit die periode was de restauratie van Vrouwe Jus
titia  boven de gevel van het stadhuis, een initiatief 
van Elisabeth van Aller die hiervoor bij het Wagening- 
se bedrijfsleven ook het benodigde geld 'collecteerde’. 
Maar er waren ook teleurstellingen, zoals de mislukte 
redding van de voormalige bakkerij aan het Salver- 
daplein. Steeds blijk t weer dat zeer vroegtijdige infor
matie over mogelijke plannen een voorwaarde is om 
als betrokken burgers, bijvoorbeeld via Wageningen
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Monumentaal, met enige kans op succes te kunnen 
reageren. Wanneer het plan al op tafel ligt, is het 
meestal te laat. Sommige zaken vragen ook om een 
aanpak op langere term ijn, zoals de samenwerking 
van Wageningen Monumentaal m et 'm onum enten- 
ambtenaar'Kien van Hövell voor de verfraaiing van de 
gevels langs de Hoogstraat. Recentere resultaten op 
d it terrein zijn op in itia tie f van Bart van Aller to t stand 
gekomen, zoals de nieuwe pui van Blokker. Van Aller is 
ook betrokken bij het huidige'grachtenplan'.
Leo was jarenlang betrokken bij de organisatie van de 
Open Monumentendag, wat ook resulteerde in ver
schillende boekjes. Zijn rol van localhistorian vervulde 
hij onlangs nog m et het in opdracht geschreven 
boekje "M outerijnoort" over de geschiedenis van het 
gebied rond de voormalige Exportmouterij.

S t a d  e n  U n i v e r s i t e i t  
G R O E I E N  U I T  E L K A A R

Wat hem persoonlijk verdriet doet, is de constatering 
dat Universiteit en Wageningen-stad steeds meer uit 
elkaar lijken te groeien, met name sinds de universi
te it zich meer en meer concentreert op de Bom. Het 
Wageningse bedrijfsleven in de binnenstad heeft heel 
du idelijk kunnen merken dat steeds m inder mede
werkers van 'de instituten' tussen de m iddag de bin
nenstad inkomen. Vergeefs heeft hij, ook in het kader 
van Wageningen Monumentaal, gepleit voor een d i
recte,'snelle 'verbinding tussen Born en centrum. Na 
de, op zichzelf wellicht te prijzen, aanleg van een sin
gel, is de daarvoor meest voor de hand liggende op 
lossing - een benutting van de vierbaanse Roosevel- 
tweg, die ook ruim te aan een aparte busbaan zou 
hebben geboden - onm ogelijk geworden.

alum inium  kozijnen verving door kunststof kozijnen 
die veel beter'op m aat'te maken zijn.

V r o e g t i j d i g  k r i t i s c h  
Z I J N  IS E E N  V E R E I S T E

Pratend over deze en andere problemen van 
'ruim telijke ordening' en stadsontwikkeling wordt 
door Klep de vinger gelegd op de geringe 
betrokkenheid van de Wageningse bevolking bij 
discussies hierover. In geval van afbraak reageert men 
vaak pas als de slopers bij wijze van spreken al voor de 
deurstaan.Hetiszekerzodatdiverse burgerinitiatieven 
ondernomen worden voor het 'behoud' of een 
alternatieve bestemming van belangrijke Wageningse 
plekken, zoals het Arboretum, de Wageningse Berg, 
de gracht o f De Dreijen. Om dit soort'lokale'zaken op 
een hoger niveau te kunnen tillen, waar veelal ook de 
o f althans een deel van de oplossing gevonden moet 
worden, maar ook om het binnensluipen van het 
Nimby-syndroom (notin my backyard) te verhinderen, 
zijn kritische verslaggeving en publieke discussie een 
vereiste. Waar de Universiteit een bedrijfsblad en 
Wageningen een plaatselijke krant heeft die beide die 
naam niet waard zijn, ontbreekt het aan een medium 
hiervoor. Internet kan zo'n functie niet overnemen, 
om dat communicatie dan te vaak binnen bepaalde 
internet communities blijft. Wat is het alternatief voor 
een door Wegener met anderhalve man in elkaar 
gezette gratis 'krant', o f stuit dat ook onverbiddelijk op 
de kosten, lees: de noodzaak adverteerders te vinden? 
Hetzelfde lijk t te gelden voor lokale televisie. Goede 
journalistiek, d.w.z. journalistiek die vroegtijdig zaken 
aankaart en uitspit, vraagt veel tijd, en tijd  = geld.

De moeizame relatie Wageningen-Universiteit komt 
ook to t u iting in de perikelen rond de herbestemming
c.q. afbraak van door de universiteit verlaten panden 
in en rond de binnenstad. Ook Wageningen M onu
mentaal heeft zich verdiept in de toestand en toe
komst van zulke gebouwen en talloze rapporten u it
gebracht. B lijft natuurlijk als grootste probleem dat 
'redding' van historisch o f architecturaal belangrijke 
gebouwen staat o f valt met de mogelijkheid voor al
ternatief gebruik. In sommige gevallen is d it goed ge
lukt, zoals het Schip van Blaauw en Zaadcontrole, bij 
andere bleek d it niet m ogelijk (Huishoudkunde). Een 
apart probleem bij 'hergebruik 'van oude gebouwen 
is de aanpassing aan hedendaagse eisen, b.v. isolatie. 
Wat daarbij opvalt, is dat technische ontw ikkelingen 
hierbij vaak achterlopen. Zo heeft het jaren geduurd 
voor men bij het aanbrengen van dubbele beglazing,
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H o o p v o l  t e k e n

Wageningen viert b innenkort het 750-jarig bestaan 
als stad. Is dat een gelegenheid om met nieuw elan de 
bevolking bij de toekomst van de stad te betrekken? 
In ieder geval wordt er gewerkt aan de publicatie van, 
"eindelijk na Goossen", een geschiedenis van Wage
ningen. Klep is gevraagd om daarin het hoofdstuk 
over'universiteit en stad'te schrijven. Hopelijk leidt de 
ruime verspreiding van zo'n boek ook to t meer inte
resse voor stichtingen/verenigingen als Oud-Wage- 
ningen, Wageningen Monumentaal, het Wagenings 
Museum, etc.'N ieuw bloed'kan nooit kwaad. Het kan 
ook leiden to t nieuwe initiatieven. Het plan van drie 
Wageningse koren, drie muziekgezelschappen en 
drie toneelverenigingen voor een gezamenlijk optre
den bij die gelegenheid is een hoopvol teken.

□  U D -W A G E N iN G E N  4D - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen 4  9



H O LLANDSE BOM
Gerard Olinga

Op maandag 12 m aart jl. was op TV Gelderland te zien dat men in het bos bij Wageningen een vliegtuigbom uit de 
Tweede Wereldoorlog had gevonden. De vinder had de politie anoniem gewaarschuwd. Hij had het projectiel name
lijk door middel van een metaaldetector opgespoord, een handeling waarvan hij vermoedde dat deze strafbaar was. 
De politie heeft naar aanleiding van deze anonieme melding een onderzoek ingesteld, maar de bom werd aanvan
kelijk niet gevonden.
Dezelfde vinder vond het kennelijk te lang duren eer de bom werd geruimd en is daarom in contact getreden met 
Omroep Gelderland. Toen is de bal gaan rollen. Reeds een dag later werd de bom door de Explosieven Opruimings
dienst (EOD) geruimd en ter plekke to t ontploffing gebracht.

geschut in de middag van 12 mei 1940 werd bestookt 
door twee Fokker G1 jachtvliegtuigen. Dat geschut 
stond opgesteld tussen de Dolderstraat en de Geer- 
tjesweg.
Waarschijnlijk was de nu gevonden bom echter niet 
afkomstig u it een van die twee Nederlandse jacht
vliegtuigen. Meer voor de hand lig t dat de bom daar 
tijdens het bom bardement in de nacht van 12 op 13 
mei 1940 is neergekomen.

Afb. I : De EOD bezig met het ruimen van de bom.
Foto Herman Stöver, De Gelderlander, editie 14 maart 2012.

‘ H o l l a n d s e  b o m ’

De bom werd aangetroffen in een bosperceel tussen 
de Geertjesweg en de Stadsweg (de coördinaten: 
51.58.792° NB en 5.42.195° OL.), zo'n v ijftig  meter ten 
noorden van de Geertjesweg en ongeveer 500 meter 
ten noordoosten van de kruising van de Geertjesweg 
en de Zoomweg/Bosrandweg. Alhoewel er in Neder
land nog vrijwel dagelijks bommen u it deTweede We
reldoorlog worden gevonden, was het in d it geval 
toch een bijzonder exemplaar. Het betrof namelijk 
een Hollandse 50-kg. bom  u it 1940, waarvan er nog 
maar af en toe eentje in Nederlandse bodem wordt 
aangetroffen.
Je vraagt je  af hoe en waarom deze 'Hollandse bom' 
daar terecht is gekomen. Het antwoord daarop is 
waarschijnlijk te vinden in het artikel 'Het was vol op 
De Eng', van Kees Ruissen, gepubliceerd in Oud-Wage- 
ningen, num m er 38-4, november 2010. Op bladzijde 
138 van deze uitgave staat het verslag van de heer 
Van Tricht, die in mei 1940 aan de Dolderstraat, in de 
Wageningse Eng, woonde. De bewoners van dat ge
bied hoefden op 10 mei 1940 niet te evacueren. Hij 
vertelde aan Ruissen dat hij had gezien dat een Duits

□  a u  d-w agen in ge n  4Q - 2, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen

B o m b a r d e m e n t  
O M G E V I N G  D O R S C H K A M P

In de vroege ochtend van de vierde oorlogsdag, te 
04.30 uur, bombardeerden vier Fokker C.X lichte bom
menwerpers van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 
(nrs. 700, 705, 711 en 712) Duitse artilleriestellingen, 
die stonden opgesteld in de bosrand tussen de Geer
tjesweg en de Dorschkamp. Dat geschut beschoot de 
stellingen van het Nederlandse leger op de Grebbe- 
berg. Verder naar het noordoosten, iets ten noorden 
van het hotel Nol in 't Bosch, stond op 13 mei 1940 
een Mörser batterij van de Duitse artillerie.
Uit het verslag van de eerste-luitenant-vlieger R. Hof
stede en de tweede-luitenant-waarnemer M.A. Tjak 
b lijk t dat er tijdens dat bombardement 32 bommen 
werden afgeworpen, waardoor het bos in brand was 
gevlogen. De lichte bommen werden op een hoogte 
van slechts 350 meter afgeworpen, de vereiste m ini
male hoogte om het ontstekingsmechanisme van de 
afgeworpen 50-kg. bommen in werking te kunnen 
stellen.
Een Fokker C.X was een 'tweezitter', gebouwd als ver
kenningsvliegtuig, maar werd tijdens de meidagen 
van 1940 tevens ingezet als lichte bommenwerper. De 
cockpit was gesloten, maar de verkenner (tevens de 
schutter) moest het nog zonder overkapping doen. 
Een Fokker C.X bommenwerper had slechts een 
(bom)laadvermogen van 400 kg. Per bommenwerper
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Afb. 2: Omgevingskaart met daarop het bosgebied tusse 
waar de bom werd gevonden, b r o n : Kees Ruissen.

konden dus maximaal acht 50-kg. bommen worden 
meegenomen. Het aantal van 32 bommen is daarom 
waarschijnlijk van toepassing geweest op de maxi
male bom lading van deze vier Nederlandse Fokker 
C.X bommenwerpers.

Wageningen en Renkum. Het kruis geeft de locatie aan,

C o n c l u s i e s

Niet alle 32 afgeworpen bommen van de vier Fokker 
C.X toestellen hebben doel getroffen en zijn ontploft. 
Eén van deze bommen kwam tussen de Duitse stel
lingen neer, 500 meter achter de stellingen in de bos
rand en ongeveer 1000 meter voor de Mörser batterij 
nabij Nol in 't Bosch, en werd bijna 72 jaar later alsnog 
to t on tp lo ffing gebracht.

E p i l o o g

In De Gelderlander van 14 maart 2012 las ik dat het -  
in tegenstelling to t de gemeente Renkum -  in Wage
ningen niet verboden is om met een metaaldetector 
het bosgebied te doorzoeken. Ook blijk t uit dat artikel 
dat de anonieme vinder de bom eigenhandig gedeel
te lijk  had uitgegraven, het projectiel had gefotogra- 

Afb. 3: Een Fokker C.X verkenningsvliegtuig/lichte feerd en het vervolgens weer had toegedekt.
bommenwerper, b r o n : internet. Levensgevaarlijke handelingen, temeer daar in dat
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gebied veel gewandeld w ord t en nieuwsgierige hon
den het nog verse uitgraafwerk dunnetjes over had
den kunnen doen.
Er moet rekening mee worden gehouden dat in d it 
gebied nog meer blindgangers liggen, niet alleen af
komstig van het bom bardem ent op 13 mei 1940, 
maar ook als gevolg van andere incidenten met vlieg
tuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zo stort
te op 8 november 1944 vlakbij de vindplaats van deze 
bom een Amerikaanse Mustang P-51D neer, een jager 
die twee bommen van 250 kg. kon vervoeren.
Het eerder vermeld verbod in de gemeente Renkum 
is terecht ingesteld en het lijk t me zinvol om ook het 
zoeken naar levensgevaarlijke sporen vanuit de Twee
de W ereldoorlog in de bossen van Wageningen, over 
te laten aan professionals o f aan mensen die daarvoor 
een vergunning hebben. De afwikkeling van zo'n 
bom vinding zou daarmee veel adequater en veiliger 
zijn verlopen.

B r o n n e n :

Omroep Gelderland, journaal van 12 maart 2012.
De Gelderlander van woensdag 14 maart 2012.
Kees Ruissen, Oud-Wageningen, 38-4, november 
2010; Het was vol op De Eng.
E-mail A. Meijers, Houten, oud-explosievendeskundi- 
ge van de EOD, tevens lid van de Studiegroep Lucht
oorlog 1939-1945 (het type van de aangetroffen 
bom).
Internet, Wikipedia (beschrijving Fokker C.X).
E-mail en fo to  (afb. 2) van Kees Ruissen.

Afb. 4: Na het onschadelijk maken van de bom bleef er 
nog een behoorlijke bomkrater achter. (Foto auteur)

Ie t s  g e h e e l  a n d e r s !

M e d i s c h  v d d r s c h r i f t  b i j  
VERKOUDHEID R □ N D 1 9  11

Anton C. Zeven

Rond 1911 werd dooreen Wageningse huisarts aan zijn verkouden patiënten voorgeschreven om het snot niet 
in te slikken.
Ik kan d it voorschrift alleen verklaren als men veronderstelt dat het besmettelijke snot vanuit de slokdarm en 
de maag de patiënt opnieuw besmet. Het voorschrift was dus niet je  neus ophalen en inslikken, maar alleen 
snuiten.
Toen m ijn moeder circa acht jaar was, moest ze to t haar grote schrik bekennen dat zij per ongeluk snot had in
geslikt. Dat moest er weer uit. De beste manier was om de vinger in de keel te steken, o f zoals de Romeinen dat 
deden: door de huig met een veertje te beroeren. Maar deze medische handeling w ilde men een achtjarig kind 
niet aandoen. Daarom werd voorgeschreven dat zij een pot honing moest leeg eten; net zo lang to t zij begon 
te kokhalzen.
Deze medische "behandeling" is haar slechts eenmaal overkomen. Waarschijnlijk had men ingezien dat een 
dergelijke medisch voorschrift onzin was.
Was d it toentertijd  een"W agenings"of landelijk voorschrift?

5  2  a u  d -w a g e n i n g e n  - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-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 46) Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 46 w il ik opnieuw uw aandacht op uw ge
meentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings geheugen'.

L i n d e b o m e n

In O-W 40-1 schreef ik naar aanleiding van het verzoek 
van Mevrouw Torck om lindebom en te mogen plan
ten - een verzoek dat afgewezen was - o f zij dan maar 
zonder toestem m ing die bomen zou doen poten. In 
haar ogen was het verzoek zuiver formeel en had de 
magistraat zonder meer toestem m ing moeten verle
nen. Tegen Mevrouw Torck zei je  geen nee.
En wat lezen w ij in een raadsbesluit van 5 december 
1708? Heeft mede de Burgermr Suermondt versogt, dat 
langens sijn hofbuijten op de Straet bomen mochte po
ten gelijk Mevrouw Torck heeft laeten doen. Dus Me
vrouw Torck heeft haar lindebom en geplant. Maar 
waarom staat de magistraat het nu wel toe aan Peter 
Suermondt, die ongeveer woonde waar nu het Bas
secour is? Wilde de magistraat door het poten van 
meer bomen langs de Achterstraat/Herenstraat het 
exclusieve karakter van Mevrouw Torcks bomen te 
niet te doen? Hoe zei men in 1708:"Lekker puh!?"

b r o n ;

Oud-Archief inv. nr 4.( Register van resoluties, publica
ties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23), f  62v., 5 de
cember 1708.

M  □ L B I E R  E N  K U I T B I E R

Betaalt aen Ruth van der Plas voor accijns van m oll en 
bier het geen op t Raat huijs geweest is en een waag brie
fje in gevolge Ord: van de 7de Meij 1725 f  7-2-0.

Molbier is een w itb ier of tarwebier van hoge gisting, 
dat niet alleen m et gerstemout maar ook met tarwe- 
m out en soms met haver w ord t gebrouwen. Het bier 
is meestal ongefilterd en is daardoor troebel. Het alco
holpercentage is 5-6. Bekend was o.m. de Nijmeegse 
mol. Naast m olbier en gewoon bier (gerstenat) was er 
ook kuit(bier). Kuitbier is ook een meergranenbier, 
waaraan kruiden zijn toegevoegd. Was het molbier, 
waarover Rutger van der Plas accijns betaalde, u it Nij
megen gehaald?
Het etymologisch woordenboek geeft geen verkla
ring voor de woorden mol en kuit. "Onze taal" ver

m eldt dat het woord kuit teruggaat op het Franse 
woord cuire = koken. Volgens Genlias komen de ach
ternamen Kuitenbrouwer, Kuijtenbrouwer en Kuyten- 
brouwer voor. Daarentegen heet niemand mol(len) 
brouwer. Misschien kom t het begrip molbier uit Nij
megen en moeten we in die stad bij deskundigen te 
rade gaan.
De volgende keer meer gegevens over bier.

B r o n n e n :

Oud-Archief inv. nr 405 (Vijffde Reekeningh van Nico- 
laes De Bank als Rentmeester der Stadt Wageningen 
over de Jaare Beginnende met primo (= 1) Augusti 
1724 en Eyndigen den laatste Julij 1725), f  18. 
//n l.w ik ipedia .org/w ik i/w itb ier

O n e c h t  k i n t

Wageningen 28 augustus 1727. -  dat het onlanghs en 
meermalen gebeurt waar dat de wysemoeder met een 
onecht k in t voor de Praedicstoel quam om het selve te 
laten doopen dat deselve oock van die geboortens geen 
kennesse aan de heeren praesident en ga ff (...) hebben 
haar Eed: en Achtbre — verstaan een Reglement te for
meren waarnae haar de Stadts wijsemoeder sal hebben 
te reguleeren.

Wageningen 5 januari 1724. Regulatie. -  Dat sij (de 
Stadts Vroet Vrouwe Margariet van Blijenborgh) geroe
pen werdende om ongetrouwde dochters in barensnoot 
t'assisteren, de sulke niet sal mogen bedienen, ten sij de
selve alvoorens op haer afvraging verklaere hebben, wie 
de Vaeder van d ’aenstaende geboorte is, en dat van die 
verklaeringe de gemelte Vroedt Vrouwe binnen den tijt 
van 24 [uuren] na de verlossinge t'elkens aen den Praesi
dent Burgermeester in den tijt oprechtelijck en nae waer- 
heit communicatie sal hebben te geven.
Voorts dat sy Stadst Vroedt Vrouwe nae dato deser reso
lutie sigh sal hebben te waghten onechte kinder ten 
Christelijken Doop te draegen o f aen te bieden maer sulx 
overlaeten ter versorginge van de Moeder en desselfs 
naebestaende Vrinden -

D U O -
ujnc 
E  M
G lU

Een Wijsemoeder is een vroedvrouw. Het was toenter- 
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tijd  gebruikelijk dat van een ongetrouwde vrouw in 
barensnood geëist werd om de naam van de vader te 
noemen.
Het woorddeel 'Na' in Nabestaende had vroeger de be
tekenis van nabij o f dichtbij. Je staat een ander na 
(aan het hart). Dat zijn dus levende personen. Later 
heeft het w oorddeel'Na 'in nabestaande de betekenis 
van later gekregen. Dus heden is een nabestaande 
een persoon, die na het overlijden van een persoon, 
achter (in de betekenis van na) is gebleven.
Op verzoek van de fam ilie ging de vroedvrouw met 
het pasgeboren kind naar de predikant om het te la
ten dopen. Ondanks de afwezigheid van familieleden 
had de predikant klaarblijkelijk geen bezwaar om d it 
te doen. Misschien zat er voor hem een leuk douceur
tje aan vast. En d it zal ook voor de wiesemoeder heb
ben gegolden. Maar het m ocht niet van de magi
straat.
In feite is bovenstaande regulatie betekenisloos, want 
de secretaris heeft niet vermeld dat de aangifte b in
nen 24 uren moest gebeuren. Of zou de secretaris op
zettelijk de tijd  hebben weggelaten? Wanneer de no
tulen op een volgende vergadering werden 
voorgelezen, heeft hij misschien wel het woord uren 
gezegd.

B r o n :

Oud-archief inv. nr 7. (Register van resoluties, publica
ties e.d. van de magistraat enz.over 1723 augustus 2 - 
1730 september 2), f  2v eb f  8v.

meestal naar zijn geld fluiten. Dus eerst betalen voor
dat de stad verlaten mocht worden. De magistraat 
w ilde dat zo snel m ogelijk en verordende dat voor 
14.00 uur de nog onbetaalde rekeningen binnen 
moesten zijn.
Hoe de gevangene aan het geld kwam, weet ik niet. 
Had hij contact met zijn familie, of met zijn legeron
derdeel?

K r i j g s g e v a n g e n  
F r a n s e  d f f c i e r e n

Wageningen 26 november 1708. -  de krygsgevangene 
officieren die gepraesent waren gearresteert en bij provi
sie op de gemeenskamer laeten gaen. -  En verder wordt 
besloten om: Te laeten omroepen en publiceren dat die 
geene die iets van de Fransche officieren te praetendae- 
ren hebben, haare reekeningen sullen over leveren dese 
naede m iddagh ten twee uren en bij nalatigheijd datse 
haar nooit aen haar Ed: en Achtb: (de magistraat) sullen 
hebben te addresseren.

Dus in een paar uur tijds moeten diegenen die nog 
geld van de gevangen Franse officieren te ontvangen 
hadden, d it aan de magistraat melden. Het was toen
te rtijd  gebruikelijk om de gevangen officieren bij par
ticulieren, bijvoorbeeld in herbergen, onder te bren
gen. Uiteraard moest de officier daarvoor betalen. Als 
de gevangene de rekening niet voor zijn vrijlating had 
voldaan -  bijvoorbeeld onder de belofte dat hij na zijn 
vrijla ting geld zou sturen -  dan kon de particulier

Franse officieren rond 1700.

Zagen de in Wageningen gevangen Franse offcieren 
er zo uit?
In kleur ziet het er nog mooier uit (zie Internet).

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. ( Register van resoluties, publi
caties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23), f  62

U  I T B R E I D I N G  
V A N  D E  S T A D  
M O E S T U I N

V A N  D E  
G E P A C H T E

Wageningen 7 maart 1708. -  heeft P. Deis versocht, dat 
sijn Hoff eenige voeten mochte uijtleggen op het Bol
werk.

Dit is Paulus Jacob Deijs van Voorn. De bolwerken 
werden als tuinen gebruikt. Zo mocht Deijs zijn tuintje 
met enige voeten uitbreiden. Een vage aanduiding als
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eenige voeten leidt a ltijd to t problemen. De pachter 
verstaat onder eenige altijd meer dan de verpachter, 
dat is de magistraat. In andere besluiten van de magi
straat zie je dat het sommige pachters verboden werd 
om de vestingwerken door u itbreiding van hun tuin 
te beschadigen. Dat gebeurde kennelijk ook.
Een bekende tu in ie r op een bolwerk was Johan Juni
us, die zijn tu in op het bolwerk had en dat later zijn 
naam ging dragen: Junius hoff. Door een fou t op de 
Vogelvluchtkaart is de naam verworden to t Junus-

hoff. En zo is het gebleven, want wat gedrukt staat, is 
waar.
De 'hoge heren', zoals Deijs en Junius, zullen wel niet 
eigenhandig hun tu in bewerkt hebben. Zeer waar
schijnlijk hadden zij daarvoor iemand in dienst.

B r o n :
Oud-archief inv. nr4. (Register van resoluties, publica
ties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23), f  42v.

Q ü A D E  T I J D E N  E N  F E L L E  F O R S T

Wageningen 27 februari 1709 — dat wegens de quade Het was een verschrikkelijke koude winter in januari
tijden en felle forst Jan van der Plas van den Executeur 1709. Boerhave heeft in de Hortus te Leiden tempera-
magh ontlasten. turen gemeten:

1709* 
Jan. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
T: -2,2 -7,2 -14,4 -15,0 -7,3 -2,2 -10 + 1,1 -13,3 -15,0 -14,4 -7,7 -8,3 +0,5 + 1,1

*Jan. = januari, gevolgd door de data; T = tem peratuur in °C.

Jan van der Plas hoefde m inder te betalen, maar ik 
weet niet waarvoor. Het waren gedurende twee we
ken met enige dagen dooi fors koude dagen. Opval
lend zijn de dagen 21,22 en 23 januari met de tem pe
raturen -10, vervolgens + 1 en dan de volgende dag 
-13. Weerkundigen kunnen wellicht uitleggen hoe 
het met de luchtdrukverdeling in die dagen stond. 
Immers de w ind moet één dag - op 22 januari -  uit 
zuidelijke o f westelijke richting gekomen zijn. Koud? 
Jazeker. Maar zoals we weten, is het in Centraal- en 
Noord-Europa nog kouder. Een Noord-Amerikaan

vertelde m ij jaren geleden, dat in het midden van de 
VS het 's ochtends -40 °C was en 's avond + 20 °C. Dat 
is per uur een stijg ing van 5 °C.
Waarschijnlijk was in 1709 de vorstperiode te kort 
voor een voorloper van de Elfstedentocht.

B r o n n e n :

Oud-Archief inv. nr. 4. (Register van resoluties, publi
caties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 aprl 23), f  65; J. 
Buisman. 2006. Duizend jaar weer, w ind en water in 
de Lage Landen. Deel 5 1675-1750. KNMI.

N i e u w e  b i j b e l s

7 mei 1724. -  Vorders hebben haar Eed: en Achtbre gere- 
solveert een dosijn nieuwe Bijbels in de Kerck voor de 
Magistraet te koopen, sullende de andere bijbels in de 
gemeensmans en Officiers en Kerckenraets gestoeltens 
geleght worden.

Dus de'hoge heren'besluiten om op stadskosten voor 
zichzelf nieuwe bijbels te kopen en om de andere,
d.w.z. de oude bijbels bij de 'lage heren', d.w.z. de ge- 
meensmannen en de officieren te leggen. Misschien 
lag voor de laatsten nog geen bijbel op hun gestoelte, 
zodat het toch een verbetering was.

B r o n

Oud-archief inv. nr 7. (Register van resoluties, publica

DJO
UI fit

ties e.d. van de magistraat enz. over 1723 augustus
2 -1730 september 2).

B r u g g e n

De brug bij de Nudepoort is aan reparatie toe. 
Wageningen 15 maart 1708. -  de Heer van Cronen- 
burgh heeft toegestaen dat de steene aen sigh sal 
behouden, die voor dese gekoft waeren van sijn 
HWgeb: tot het maeken van een Steene brugh, -  het 
w ord t een houte brugh -  buijten de Nuede poort. 
Gijsbert Geurtsen, Jan Hermsen van Baak en Evert 
van Baak zullen een offerte maken, f43
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De heer van Cronenburgh heeft zijn stenen al aan de 
stad verkocht. Maar de magistraat w ijz ig t haar plan
nen en de stenen heeft ze niet meer nodig. Blijft de 
stad m et de aangekochte stenen zitten? Nee, w ant de 
verkoper heer van Cronenburgh neemt ze terug.
Heer van Cronenburg (een heerlijkheid en kasteel bij 
Loenen aan de Vecht) was in 1708 Anthonij van Lijn
den (1646-1726). Zijn familienaam was Van Lijnden, 
maar om dat hij de heerlijke rechten van Cronenburg 
bezat, werd hij 'de heer van Cronenburg'genoem d.1"

Wageningen 26 maart 1708. -  Jan Hermsen de tim 
merman seijt: als de brugh met een nieuw verdeck over- 
kleet wordt, dat de brug dan nog goed kan fungeren.

Door het aanbrengen van een extra laag op het oude 
wegdek denkt Jan Hermsen van Baak, de timmerman, 
dat de brug voldoende hersteld is. Niet vermeld w ordt 
waarmee het brugdek opgehoogd wordt. Bakstenen, 
keien o f hout? Door het ophogen van het wegdek 
moeten de beide hoofden, d.w.z de opritten naar de 
brug, in dezelfde mate opgehoogd worden.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. (Register van resoluties, pub li
caties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 aprl 23), f  43-44.

Kennelijk is de reparatie niet, o f niet goed, gebeurd, 
want op 2 januari 1709 besluit de magistraat dat men: 
-- daar de brugge[n] soo slegt sijn voor de poorten, de 
brugh aen de Nuedepoort nieuw sal maken ende met 
het goede hout van die brugh, de brugh aen de bergh- 
poort te lappen.

Het hergebruik van materiaal vinden we vaak terug. 
Materiaal dat vrijkom t bij het verbeteren van de Nu- 
depoortbrug, kan gebru ikt worden bij de Bergpoort- 
brug. Lappen w ord t hier in de betekenis van herstel
len/repareren gebruikt. Denk bijvoorbeeld ook aan 
een ketellapper.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. (Register van resoluties, pub li
caties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 aprl 23), f  63v.

qi U A L I J C K  
C O M P O R T E M E N T

Wageningen 20 december 1708 -  Jan Jansen Dikken 
verzoekt o f hij sijn dogter over haar qualijck comporte
ment (gedrag) in sijn huijs mochte vastsetten.
Dit w ord t toegestaan.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4.( Register van resoluties, publi
caties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 aprl 23), f  63.

T u r f

Wageningen 28 februari 1708. -  is geresolveert dat 
eenige tonnen tu rff sullen gekoft worden, also er niet 
veel tu rff meer is.

Het was pas eind februari. De voorgaande weken was 
het goed koud geweest en toen kon men al helemaal 
niet het weer'van volgende week'voorspellen.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. (Register van resoluties, publi
caties e.d. over 1707 mei 23 -  1710 april 23), f  42v.

W a g e n v e e r  o p  U t r e c h t

Wageningen 14 november 1708. -  goetgevonden en 
verstaen to t maintenue van het veer nae Utrecht, dat de 
wed. van Geurt Hendrikse voor een jaer sal hebben van 
de Stadt, de somma van veertigh gulden mits conditie, 
dat praecise met haer waege alle vrijdaegen sal varen 
nae Utrecht ensoo sulx quam te manqueren o f maar 
eene reijs dede, dat dan de 40 gin: versteeken sal wesen.

De weduwe van Geurt Hendrikse zal het wagenveer 
op Utrecht verzorgen en ontvangt hiervoor een subsi
die van de stad van 40 gulden. Uiteraard zal ze gekort 
worden als zij n iet aan de voorwaarden voldoet. Main
tenue betekent onderhouden o f handhaven. Dus hier 
in de betekenis van voortzetten.
Het woord reijs o f reis betekent hier keer o f maal. Bij
voorbeeld drie maal = drie reis. Het komt in de docu
menten van de 17de en 18de eeuw vaker voor.

B r o n :

Oud-Archief inv. n r . 4. (Register van resoluties, publi
caties e.d. over 1707 mei 2 3 -1 7 1 0  aprl 23), f61 v.

1 De Nederlandsche Leeuw, jg. 127 (2010), p. 19, met dank aan Bob
Kernkamp.
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REACTIES

DE N U DEBARRI ÈRE
(O-W 39-4, blz. 126-128)

Op blz. 127 schrijft A.C. Zeven o.a.: "We vonden een 
hek m et op de pilaarplaatsen een versteviging en een 
voorwerp erboven."

Geen pilaren
Op de tekening en uitsnede van d it hek door Ad Riet
veld naar een beschadigd cliché zien w ij een 'pilaar' 
met een lantaarn erboven. Maar is d it wel een pilaar? 
Volgens m ij niet. Het zijn du idelijk de ijzeren staven 
tussen het persoons- en wagenhek. Dat het geen pi
laar is, b lijk t ook uit het cliché, de tekening en de u it
snede. De drangpalen, om het hek te beschermen, 
hebben een schaduw en de zogenaamde pilaar geeft 
geen schaduw!
Op de voorwerpen zullen de twee lantaarns beves
tigd  zijn geweest. Naar m ijn mening is op het land
goed de Wildenborch het complete Wageningse hek
werk van de Nudebarrière herplaatst, echter zonder 
de lantaarns. Of staan deze misschien in de kelder of 
op de zolder van het buitenhuis?

Olie- en gasverlichting
Als bijkomstigheid op het bovenstaande w il ik to t be
sluit nog opmerken dat Wageningen op 11 septem
ber 1857 voor de straatverlichting overging van olie 
naar gas. In 1862 waren er 50 gaslantaarns in gebruik. 
Op de ets van C.P. Groebel uit 1862 is te zien dat de 
nieuwe Nudebrug aan beide zijden voorzien is van 
een lantaarn. Dit zullen ongetw ijfe ld gaslantaarns 
zijn geweest.
Door deze twee lantaarns dacht ik destijds aan de m o
gelijkheid dat men de Nudebarrière had verplaatst op 
de brug. Bij nader inzien leek m ij d it toch hoogst on
waarschijnlijk daar de Bergpoort immers in 1862 werd 
afgebroken.
De lantaarns op de barrière zullen nog olielampen zijn 
geweest en gebleven en de 'voorwerpen' op het hek 
waren wellicht de oliereservoirs o f een onderdeel 
daarvan.
De lantaarnopsteker zal na een kleine omscholings
cursus zijn baan hebben kunnen voortzetten.

I.C. Rauws

DS. VRIJTHOF
( U i t  h e t  g e m e e n t e 
a r c h i e f , D E E L  45)
(O-W 40-1, blz. 20-21)

De Wageningers, kerkganger o f niet, zullen zeker 
nieuwsgierig zijn geweest wie hij wel was en wat hij 
hun te vertellen had. Het verhaal over deze dominee, 
die in 1678 werd benoemd, dat A.C. Zeven uit het 
oud-archief, inv.nr. 3, opdiepte, loog er niet om. Uit 
verdere gegevens blijkt, dat V rijthof het met het 
stadsbestuur, dat in kerkelijke zaken veel te vertellen 
had, aan de stok kreeg. Hij begon de burgemeester en 
de schepenen u it te schelden. Ook de kerkelijke ge
meente en de predikanten ontkwamen er niet aan. 
Dit alles speelde zich af tussen 1680 en 1683. De zaak 
kwam uitvoerig aan de orde in de buitengewone ver
gaderingen van de Classis van Over-Veluwe. Ook de 
Synode van Gelderland behandelde in 1683 'de kwes- 
te Vrijthof'. Er kwam zelfs een oproep van de prins van 
Oranje (Willem III) aan de gemeente van Wageningen 
om zich met de predikant te verzoenen. Uiteindelijk 
verliet V rijthof in 1684 Wageningen en vertrok naar 
het Limburgse Valkenburg.

A.G. Steenbergen

DE OORSPRONG VAN 
HET KOEPELTJE BIJ 
HET RIJNBOLWERK (3)
(O-W 40-1, blz. 24)

In zijn reactie in OW 40-1, p. 24 op mijn bovenge
noemd artikel in OW 39-2, p. 41 -43 vraagt Sjaak Rauws 
zich af o f het vierkante huisje met puntdak aan de an
dere zijde van de gracht tegenover het koepeltje niet 
het tuinhuisje zou kunnen zijn waarvoor dominee 
Scheidius in 1755 palen in de gracht mocht laten 
slaan. Het verzoek van Scheidius is vermeld in noot 5 
van het artikel.
Dat Scheidius'verzoek in een voetnoot is 'verstopt'is 
terecht, want zijn tuinhuisje kom t niet bij het Rijnbol- 
werk te staan. Laatstgenoemd verdedigingswerk 
heette destijds Willem Jordensbolwerk en is genoemd 
naar de man die het bolwerk to t 1756 van het stads
bestuur had gepacht, maar het in dat jaar moest ont
ruimen ten behoeve van burgemeester Gijsbert Karei 
van Hogendorp. In de stadsrekeningen vinden we dat 
Van Hogendorp in 1760 voor het eerst pacht betaalt

1 Aleid W. van de Bunt, Wageningen-Rhenen, 1969, blz. 54.
G. Goossen Jzn., Geschiedenis van Wageningen, tweede druk 1888, heruitgave 1966, blz. 67 

21.C. Rauws, De Nudebarrière (Reactie), O-W 40-1, blz. 22. Zie de ets van C.P. Groebel.

OUD
d  u  d-w ag e n  i N E E N  4 0 - 2 , Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen 5  7



voor de grond waarop het koepeltje staat. V ijf jaar 
daarvoor vraagt de Wageningse dominee Scheidius 
toestem m ing aan het stadsbestuur om palen in de 
gracht voor de bouw van een tuinhuisje. Dat gebouw
tje zal verrijzen op het talud van het Jordensbolwerk. 
Hiermee leek ik de bouwer van het koepeltje te heb
ben opgespoord: dom inee Scheidius. Nader onder
zoek in de stadsrekeningen leerde echter dat het Jor- 
densbolwerk niet hetzelfde is als het Willem 
Jordensbolwerk. In de postenreeks van de pachtbeta- 
lingen worden een Willem Jordensbolwerk en een Jor
densbolwerk genoemd. De betalingen van Van Ho- 
gendorp komen voor onder het kopje Willem 
Jordensbolwerk, die van Scheidius onder dat van het 
Jordensbolwerk. Uit de vaste volgorde waarin de beta
lingen jaar na jaar in de stadsrekeningen staan geno
teerd, valt op te maken dat het Jordensbolwerk waar 
Scheidius' huisje op stond aan de noordzijde van de 
stad moet hebben gelegen. Ik heb verder niet u itge
zocht welke van de drie daar gelegen bolwerken des
tijds die uiterst verwarrende naam droeg.
Hoewel het tuinhuisje van dom inee Scheidius niets 
met het koepeltje op het Rijnbolwerk heeft te maken, 
heb ik het toch in een voetnoot vermeld, in de hoop 
latere onderzoekers voor het volgen van d it dwaal
spoor te behoeden.

Kees Gast

nauwkeurig bekeken. Onze conclusie is dat de weer
gegeven naam die van Albert Kool is. De vorm van de 
K was enigszins bijzonder en alsT gelezen. We nemen 
daarom aan dat de naam van de architect die 'De 
Dorschkamp' heeft ontworpen, Albert Kool uit Ede 
was. De blauwdruk is aangeboden aan het gemeente
archief van Wageningen en in dank aanvaard.

Hans van der Beek en Jan van den Burg

DATERING VAN DE 
FDTD VAN 
SLAGERIJ ELINGS IN 
DE KAPELSTRAAT
(O-W 39-3, blz. 86 t/m  89)

In Oud-Wageningen 39-3 (2011) beschrijft Gerard 
Olinga de vier generaties Elings. Een daarbij geplaats
te fo to  toont ons de slagerij in de Kapelstraat. Hij zegt 
dan dat de fo to  in de periode 1875-1900 genomen 
m oet zijn. Gerard Olinga weet ook wel dat een betere 
datering m ogelijk is. Ik help daarbij door het opstellen 
van een fragment-stamboom Elings. Hierbij maak ik 
via internet alleen gebruik van GENLIAS, en laat nader 
genealogisch onderzoek aan een bezoek aan het ge
meentearchief over. Mij gaat het nu om de datering.

DUD EN NIEUW DP 
‘DE D D R S C H K A M P ’
(OW 39-1, blz. 7)

Rectificatie door de auteurs:
In onze publicatie over de bouwgeschiedenis van 'De 
Dorschkamp' schreven we het ontwerp van de villa 
toe aan Albert Tool. Die naam was overgenomen van 
de blauwdruk waarop de architect zijn tekeningen 
van de villa had vastgelegd. Omdat de architect ver
der geen rol speelde in het verhaal bleef nader zoek
werk achterwege. Onlangs gingen we u it nieuwsgie
righeid op Internet zoeken naar inform atie over deze 
architect. Toen bleek dat een architect van die naam 
in het bewuste tijdvak niet te vinden was. Wel dook 
een erop lijkende naam op, A lbert Kool (gest. 1937). 
Hij bleek in Ede de Noorderkerk (1904) en een paar 
jaar later het M ilitairTehuis aan de Maanderweg en de 
Mauritskazerne te hebben ontworpen. Wat tijdstip  
betreft, was het niet onaannemelijk dat deze Albert 
Kool de architect was van 'De Dorschkamp'.
Een van ons (Hans van der Beek) was in het bezit van 
de blauwdruk. We hebben de handtekening, die op 
de blauwdruk in schrijfletters was aangebracht,

Afb. 1: Slagerij Elings aan de Kapelstraat rond 1890 
b r o n : H.E. Elings jr.

Fragment-stamboom Elings
Evert Elings, geb. Hemmen ca. 1853, spekslager (1880. 
1885), varkensslager (1890), ov. Wageningen 28-3
1923 oud 70 jr., slager, tr. Wageningen 1-10-1880 met 
Everdina Ponsen, geb. Wageningen ca. 1851, ov. Wa
geningen 30-12-1926 oud 75 jaar.

□up-
LUnti

m
8  n u  n -W A G E  N i N G e n  4D - 2 , Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen



Hieruit:
1. Gijsbertje, geb. ca. 1882, ov. Wageningen 11-5-1885 

oud 3 jaar.
2. Anthonia, geb. ca. 1883, ov. Steenwijk 18-9-1929 

oud 44 jr., tr. (1) Wageningen 1 -7-1915 Barend van 
der Plas, geb. ca. 1874, winkelier, ov. Steenwijk 3-7
1918, koperslager oud 44 jaar. Zij hertrouw t Steen
w ijk 26-6-1924 met Berend Voerman, geb. Steen
w ijk  ca. 1879, aannemer, ov. Steenwijk 19-2-1942. 
Berend was eerder getrouwd te Steenwijk 29-5
1913 met Stijntje van Nugteren, ov. 19-5-1923 oud 
34 jr.

3. Dirk Elings, geb. Wageningen ca. 1884, tr. Wagenin
gen 5-9-1912 met Dirkje Griffioen, geb. Zuilen 30-8
1887.

4. Gijsbertje, geb. Wageningen ca. 1886, tr. Wagenin
gen 15-6-1916 met Jan Koops, geb. Ede ca. 1880, 
broodbakker.

5. Cornelis, geb. Wageningen ca. 1887, ov. Wagenin
gen 1-11-1890 oud 3 jaar.

6. Evert Elings, geb. Wageningen 3-7-1889, slager. 
Gijsbertje (nr 1) en Anthonia zullen ook wel in Wa
geningen geboren zijn.

Datering
Voor de datering van de foto zijn de twee dochters 
van belang, n.l. Anthonia, geboren ca. 1883 en Gijs
bertje geboren ca. 1886. Ik schat dat de gefotogra
feerde dochter ongeveer 8 jaar is. Dat zou dan beteke
nen dat de fo to  vermoedelijk tussen 1891 en 1894 
genomen is. Deze data liggen te dicht bij elkaar om 
nog een onderscheid te kunnen maken aan de hand 
van het u iterlijk van de ouders, de haardracht of de 
kleding.

Anton C. Zeven

Afb. 2: Everdina Elings-Ponseri met een van haar dochters. 
b r o n ; H.E. Elings jr.
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VARIA

B d e k b e s f r e k i n g  

S t e m  e n  S t e e n : h e t  R g d d e  D o r p  e n  d e  V I

De bewoners van de Wageningse w ijk 'Roode Dorp' herdachten op 3 mei 1946 voor het eerst in het openbaar 
de doden, die te betreuren waren als gevolg van de inslag van een projectiel op de avond van vrijdag 26 maart 
1943. Zoals gebruikelijk bij een dergelijke gebeurtenis sprak een stem en werd een steen onthuld. De stem was 
die van Van Hoeve, een vroeger hoofd van de Wageningse Luchtbeschermingsdienst. In zijn toespraak gaf hij 
te kennen dat naar zijn m ening de oorzaak van de ramp moest worden gezocht in het neerkomen van een V1, 
die opzettelijk door de Duitsers zou zijn afgevuurd.
De gedenksteen, een oorlogsplaquette die ter herdenking van de gebeurtenis was aangebracht op de muur 
tussen de huizen Beekstraat 7 en 9, sprak ook, want er stond een inscriptie op. In die inscriptie is sprake van een 
bom, die op het Roode Dorp was neergekomen.

Als er al aandacht zou zijn geweest voor de tegenspraak tussen stem en steen wat betreft de oorzaak van de 
ramp, dan ging die aandacht snel verloren. De opvatting dat Wageningen op die rampzalige avond in 1943 was 
getroffen door een V I , kreeg de overhand en dat bleef zo to t in de eerste tien jaar van de volgende eeuw. Wel 
waren er soms dissidente geluiden te horen waarin tw ijfe l werd uitgesproken aan een VI als oorzaak van de 
ramp, maar degenen die d it standpunt innamen, waren als roependen in de woestijn. De ramp verkreeg een 
bijna sacrale status, als symbool van het lijden van een deel van de Wageningse bevolking in de Tweede We
reldoorlog, veroorzaakt door de Duitse bezetter.
Deze status-quo werd m in o f meer toevallig verbroken. Enkele leden van Oud-Wageningen realiseerden zich in 
de laatste jaren dat het aantal directe getuigen van de ramp snel afnam. Men vond het van belang om van deze 
oog- en oorgetuigen te vernemen wat zij zich herinnerden van de ramp. Maar toen werd de opvatting dat het 
tw ijfe lachtig was o f Wageningen eens door een VI was getroffen weer manifest. Die gedachte vatte o.a. post 
bij Gerard Olinga, die besloot de oorzaak van de ramp te onderzoeken met gebruikmaking van in het opspo
ringswerk van de politie toegepaste methoden.
Het gaat te ver om hier op die m ethoden diep in te gaan. Maar van doorslaggevend belang is dat men in het 
oog moet houden dat er in elk onderzoek -  dus ook in het onderzoek naar de ramp in het Roode Dorp -  meer
dere scenario's m ogelijk zijn, die een gebeurtenis kunnen verklaren. Alle mogelijke scenario's moeten worden 
behandeld en tunnelvisies vermeden. Denkbare scenario's voo rde  ramp van het Roode Dorp waren de VI, een 
geallieerde bom m enwerper en een Duitse bommenwerper. Een ander belangrijk aspect is dat personele en 
materiële getuigenissen vaak niet zonder meer de gewenste duidelijkheid verschaffen maar moeten worden 
geïnterpreteerd: wat zag men o f meende men waar te nemen, wat kon men wel o f niet o f horen, wat gebeurde 
er wel maar werd niet opgem erkt o f niet meegedeeld, wat werd er gevonden en waar was dat.

Het onderzoek leidde Olinga naar twee onderwerpen, die beide licht zouden gaan werpen op de oorzaak van 
de ramp. Het eerste betro f de ontw ikke ling en de toepassing van de V1, voor zover die voor Wageningen van 
belang was. Het lag voor de hand dat d it onderwerp ter sprake zou komen. Maar in de loop van het onderzoek 
ging zich de betekenis van een ander onderwerp steeds duidelijker aftekenen, de bombardementsvluchten 
boven West-Europa, zowel de bewegingen van de Duitse als die van de geallieerde bombardementseskaders, 
en de luchtverdediging. Langzamerhand ging het ernaar uitzien dat in zo'n vlucht de oorzaak van de ramp van 
het Roode Dorp moest worden gezocht.
Men moet zich realiseren dat een bom bardem entsvlucht geen actie is van een willekeurig aantal vliegtuigen, 
dat ergens bommen gaat afwerpen, maar een toepassing is van logistiek. Als een groep bommenwerpers op
steeg, w ist men wat de lading was, welke route zou worden genomen, wat waar zou moeten worden afgewor
pen en hoe men zou terugkeren. Na de terugkeer zou blijken wat er tijdens de vlucht was gebeurd en welke de 
verliezen waren. Olinga heeft to t in detail het verloop van de bombardementsvlucht, die Midden- en Oost- 
Nederland in zuidelijke richting passeerde in de avond van 26 maart 1943 tijdens de vlucht naar het Ruhrge- 
bied, welke actie als doel had het bombarderen van Duisburg, kunnen reconstrueren. Die reconstructie van het
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gedrag van 455 vliegtuigen op die avond leverde, in com binatie m et het andere bewijsmateriaal, antwoord op 
de vraag die in d it onderzoek was gesteld.

De verschillende fasen van het onderzoek zijn weergegeven in een boek. Wie de kwaliteit van het onderzoek 
beoordeelt aan de hand van de uitkomsten ervan, moet bedenken dat aan die uitkomsten iets van doorslag
gevend belang voorafgaat: de vraagstelling en de m ethode van onderzoek. Wie w il weten hoede antwoorden 
in d it onderzoek to t stand zijn gekomen, m oet de moeite nemen de analyse die de auteur op de beschikbare 
gegevens (getuigenverklaringen, materiële sporen, waaronder veel materiaal uit het gemeentearchief van Wa- 
geningen en uit de archieven van de Royal Air Force in The National Archives in Londen, zoals vlieggegevens en 
rapportering) heeft toegepast en hoe daarmee is geargumenteerd, van woord to t woord te volgen. Het belang
rijkste antwoord dat het boek geeft is dat de herdenkingssteen in het Roode Dorp gelijk heeft: de w ijk is getrof
fen door een bom. Dat deze bom afkomstig is geweest van een geallieerde bommenwerper, zal voor de nabe
staanden van de slachtoffers geen troost zijn.
Het onderzoek heeft ook andere resultaten opgeleverd. Zo is er een sterk vermoeden gerezen om trent de iden
tite it van de geallieerde bom m enwerper die een bom boven Wageningen heeft afgeworpen, zij het dat d it een 
vermoeden moet blijven om dat er geen wederhoor kan worden toegepast. Het is verder vrijwel zeker dat rond 
het cruciale m om ent van het afwerpen van de bom en het neerkomen ervan, een Duits gevechtsvliegtuig in de 
nabijheid moet zijn geweest. Ook is het gelukt om de getuigenverklaringen in de ruimste zin van het woord op 
een aanvaardbare manier te plaatsen in de serie gebeurtenissen op de rampavond.

Is hiermee de zoektocht naar de oorzaak van de ramp van het Roode Dorp to t een einde gekomen? Wie de 
moeite neemt de lang niet gemakkelijke tekst woord voor woord in zich op te nemen en to t zich te laten door
dringen, zal met de auteur to t de conclusie komen dat we nu met redelijke zekerheid weten wat er zich op die 
avond van 26 maart 1943 boven en in het Roode Dorp heeft afgespeeld.

Jan van den Burg

Het Roode 
Dorp 
en de VI
Een reconstructie van de rampavond

■ K a s
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Olinga, G., Het Roode Dorp en deVl. Een reconstruc
tie van de rampavond. Historische Vereniging 
Oud-Wageningen. Historische Reeks No. 12 (Wa
geningen 2012), 208 blz. ill. lit. tabb.; ISBN 978-94
6190-826-1.
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AANWINSTEN BIBLIDTHEEK  
EN DOCUMENTATIECENTRUM

januari t/m maart 2012

B i b l i o t h e e k

. W ijngaart, Maarten van den e.a., Wageningse gebouwen herbestemd. Het bewaren van het verhaal. Comité 
Open Monum entendag (Wageningen 2011) 160 b lz .; ill. bijl. lit. ISBN 978-90-79819-00-3 (geschenk van J. 
Gardeniers) [W_0825]

« Halve eeuw geleden stierf Willem Hovy. Een man van geheel eigen karakter en aard. VU-blad 30 (mei 1965) 5: 
3-8 [W_0826]

. Heijers, K., Oranje Nassau's Oord als koninklijke residentie, sanatorium voor longlijders, psychiatrisch ziekenhuis, 
verpleeghuis voorpsycho-geriatrische bewoners. (Oranje Nassau's Oord; Wageningen 1990) 32 blz.; ill. [W_0022 
2e ex.]

« Angenent, W., 'Voortgezet onderzoek naar de vestingwerken van Wageningen'. Veldwerkverslag no. 7: 70-80 
(AWN afd, Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland 1980) ill. lit. [W_0827]

. Wageningen. Hoofdplaats Zuid-West Veluwe. Landbouwkundig Centrum. Capitulatiestad (VW; Wageningen 
z.j.) 8 blz; ill. [W_0828]

« Reijer Rutgers. Eerste Nederlandse fabriek van kunstmatige molenstenen, Wageningen [folder] (Wageningen z.j.) 
[W_0829]

. Wageningen tot 2000. Struktuurplan wijst de weg. Wagedingen - Voorlichtingsblad van de gemeente Wagenin
gen No. 18 (Wageningen z.j.) 16 b lz .; ill. krt. [W_0830]

• Wageningen -  Structuurvisie Centrum -  van gracht to t gracht. Gemeente Wageningen (1996) [folder] 
[W_0831]

« Renkum -  krantenartikelen over de Renkumse geschiedenis (Dorp) [RR_0038]

. Renkum -  krantenartikelen over de Renkumse geschiedenis (Doorwerth, Heelsum en Wolfheze) [RR_0039]

. Rhenen -  krantenartikelen over de Rhenense geschiedenis (Cunerakerk) [RHE 022]

. Veenendaal -  krantenartikelen over de Veenendaalse geschiedenis [VEE_011 ]

. Bennekom -  krantenartikelen over de Bennekomse geschiedenis [RB_021]

. Steenbergen, A.G., 'f Was me 'f Wereldje wel [manuscript] (Wageningen z.j.) 12 blz. [W_0832]

• 'Nederland bevrijd', Het Parool. Extra Bulletin No. 1, zaterdag 6 mei [1945] [kopie; geschenk van J. Fogteloo) 
[WJD833]

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

. Hermandaden. Verzameling van artikelen (auteur: Herman Dad [pseudoniem van A.Th. Rikken]) in de Veluwe 
Post 1987 [DOC_Q23]
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« Kranten m.b.t. Wereldoorlog II [DOC_024]:
• 1 ex. De Nederlander, Christelijk-historisch dagblad voor Nederland, zaterdag 11 mei 1940
• 1 ex.Tiende herdenkingsdag der bevrijding. De Veluwepost donderdag 5 mei 1955 (Ponsen & Looijen en 

Gebr. Verweij; Wageningen 1955)

t Stukken over n ieuwbouw in Wageningen [DOC_025]:
• 1 ex. Stadsbrink (getypt; ongedateerd); 3 blz.
• 1 ex. Staringgebouw (09-09-1964; getypt; 2 blz.)
• 1 ex. Staringgebouw (ongedateerd; getypt; 3 blz.)
• 1 ex. Staringgebouw (14-12-1967; getypt; 2 blz.)

« Stukken over de Wageningse politie  in WO II (D0c_026)
• Ontslagverlening aan Jan Boersma, 26 aug. 1940; 1 blz.
• Kopieën van dagrapporten; 8 blz.
• Kopie van dagrapport 14-11-1940; 2 blz.

» Wageningen in oorlogstijd. Stageverslag over het opzetten van een tentoonstelling (auteur: K. Taborsky, 
1985) (uitgave Bureau Voorlichting Gemeente Wageningen; 7 blz. [met Engelse vertaling; 5 blz.]) [D0c_027]

. Algemeen Handelsblad 1940 -  om te gedencken -  1945; 1 ex. [bijvoegsel van Algemeen Handelsblad 3 mei 
1955] [DOC _028]

« Stukken betreffende de Export Mouterij Nederland (kopieën) (materiaal afkomstig van de expositie in het 
museum De Casteelse Poort, 2005) [DOC_029]

« Losse stukken [DOC_030]:
• Bezwaar van hotel De Wereld tegen te geringe oorlogsschadevergoeding
• Folder stadswandeling Wageningen (uitgave ju li 1991)
• Folder Historische Vereniging Oud-Wageningen (uitgave 1993)

NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE PGDRT

Museumagenda
14 april t/m  14 oktober 2012 
Ben van Londen
De natuur als bron van inspiratie

In dejaren '50 en '60 stond hij bekend als de Rijnschilder: Ben van Londen, Wagenings beeldend kunstenaar, die 
woonde en werkte op zijn atelierschip'Tamalone'en zich liet inspireren door licht, lucht, wolken en golven.

Afb. 1: Een uitnodigend schilderij 
van Ben van Londen.

Museum De Casteelse
Poort.

de Historische Vereniging Oud-Wageningen G  3
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Een langgekoesterde wens van het museum, het samenstellen van een overzichtstentoonstelling van zijn oeu
vre, is begin d it jaar concreet gemaakt; het resultaat van de inspanningen is vanaf 14 april te bezichtigen.

De expositie toont circa tachtig werken van de schilder en tekenaar. De tekeningen, olieverfschilderijen en 
aquarellen in de tentoonstelling zijn een selectie uit het bezit van particulieren en de eigen collectie van het 
museum. Tientallen werken zijn door enthousiaste eigenaren vanuit het hele land in bruikleen gegeven. 
Behalve Wageningse en Renkumse landschappen - terugkerend thema in zijn w erk-z ijn  ook werken te zien die 
de kunstschilder maakte tijdens zijn (studie-)reizen door Europa.
Verder kan de bezoeker kennisnemen van autobiografisch materiaal, atelierfoto's en affiches.

Afb. 2: Ben van Londen aan het werk langs de oever van de Rijn, aandachtig gadegeslagen door een paar kinderen. 
b r o n :  Museum De Casteelse Poort.

Kunstagenda
31 m aart t/m  21 april 2012
Kunstenaars u it partnerstad Mörfelden-W alldorf

28 april t/m  zondag 20 mei 2012
Kunstwerken gemaakt door basisschoolkinderen uit Wageningen 
Thema "M ijn omgeving".
Cultuureducatief beeldend kunstproject. In itia tief van Het Cultuur Pact Gelderland en uitgevoerd door 't Ven
ster.
Doel van het project is de kinderen bewust te maken van hun eigen om geving en de eigen identiteit.
Onder begeleiding van een beeldend kunstenaar leren ze te kijken naar hun om geving en deze ook te verbeel
den.

25 mei t/m  15 ju li 2012
Josée Wuyts en Frans de Groot, grafisch werk 
Marieke van Katwijk, keramiek

4  o u  D -W A E  E N i n g e n  4 0  - z, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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K o r t  J a a r v e r s l a g  
v a n  R o n d l e i d i n g e n  W a g e n i n g e n

De Werkgroep in 2011
Rondleidingen Wageningen is oorspronkelijk een gezamenlijk in itia tie f van de Historische Vereniging Oud- 
Wageningen en de Stichting Gilde Wageningen.
De Werkgroep Rondleidingen bestaat uit de coördinator /  penningmeester Joke Jansen, de technische advi
seur Leo Eppink en voor de public ite it zorgt Gon van Laar. Op nationaal niveau was de Werkgroep vertegen
woordigd op de Gildedag in Rotterdam en op de Coördinatorendag in Deventer.
Samen met Hans Lindenhovius en Bart van Aller maakte de Werkgroep d it jaar deel uit van de redactie van de 
GildeGids, een kleurrijk en handzaam boekje waarin de geschiedenis van onze stad en een stadswandeling 
worden beschreven en dat uitvoerige inform atie geeft over wat Wageningen te bieden heeft. Een groot aantal 
personen is benaderd om vanuit ieders kennisveld een bijdrage te leveren. Het boekje w ordt uitgegeven door 
Celadon te Bilthoven.
Van deze GildeGids werd op 23 maart bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Gilde Wagenin
gen het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester, Geert van Rumund.

Het Gidsenbestand
In 2011 waren er 26 gidsen voor de diverse wandelingen beschikbaar. In de loop van het jaar zijn drie nieuwe 
gidsen opgeleid, maar hebben we ook afscheid genomen van drie gidsen. Deze
veteranen met meer dan 10 jaren actieve dienst blijven welkom op onze jaarlijkse voorjaarsbijeenkomsten.

De Rondleidingen
Rondleidingen Wageningen verzorgt v ijf wandelingen en twee fietstochten. De belangrijkste wandeling is de 
stadswandeling, maar ook voor de Uiterwaardenwandeling, de wandeling Tuin & Architectuur en de wandeling 
Wageningen in Monte is belangstelling. De twee fietstochten betreffen Landschap & Landbouw rond Wagenin
gen en een Beeldenfietstocht langs kunstwerken in de openbare ruimte

Deelname aan de verschillende activiteiten
Stadswandeling 1626
Uiterwaardenwandeling 135
Wageningen in Monte 159
Tuin & Architectuur 155
Speciale fietstochten 25
Landschap en Landbouw 0
Beeldenfietstocht 4
Lezing Hotel de Wereld 16
Totaal 2120

Ten opzichte van 2010 (2493 deelnemers) een duidelijke terugval, maar vergeleken met 2009 (2070 deelne
mers) is de deelname stabiel.

In 2011 werden op 24 dagen open wandelingen georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen zonder op
gave vooraf. In totaal maakten 208 personen hiervan gebruik, 60 m inder dan het jaar ervoor, hetgeen w ij wijten 
aan de slechte zomer.

Er werden 258 personen Engelstalig- en 60 personen Duitstalig rondgeleid.

Voor de fietstocht Landschap en Landbouw hebben zich nu twee jaren achtereen geen belangstellenden ge
meld. Deze activ ite it zullen we in 2012 niet meer aanbieden.

Als opmaat naar het 750-jarig bestaan van de stad Wageningen in 2013 zijn er vanaf 2009 bijzondere fietstoch
ten georganiseerd met betrekking to t de historie van Wageningen en haar omgeving. Waren de thema's in de 
voorgaande jaren Prehistorie en Middeleeuwen, d it jaar was het de Nieuwe Tijd en in 2012 zal het thema zijn:
OUD
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De Nieuwste Tijd. Al deze fietstochten zullen w ij in het jubileum jaar 2013 herhalen.
Verder heeft Rondleidingen meegewerkt aan het Food4You evenement.

Overige activiteiten
Er werden d it jaar twee excursies voor de gidsen georganiseerd: in januari bezochten 16 gidsen MeteoConsult 
en in oktober namen 22 gidsen deel aan een stadswandeling in Amersfoort.
Op de voorjaarsbijeenkomst in mei gaf Bart van Aller een voordracht over restauraties van monumentale oude 
panden in het centrum. Tijdens de najaars-bijeenkomst in december verzorgden Kees Gast en Ottolien Haze 
een quiz.
Op 17 december gaf een gids in Hotel De Wereld een lezing over de geschiedenis van dat hotel.

Publiciteit Rondleidingen
Open Rondleidingen werden wekelijks aangekondigd in Stad Wageningen, Veluwepost en Hoog en Laag en op 
de internetsite van Hoog en Laag en stonden vermeld in de Recreatiekrant en op de WV-Wageningen website. 
In Stad Wageningen verscheen een artikel over een wandeling, Wageningen in Monte. Ook in de VVV-recrea- 
tiekrant verscheen een artikel.
Er is regelmatig contact geweest m et hetVeluws Bureau voorTourisme (voorheen W V).

In 2011 verscheen een vernieuwde versie van de Gids voor Gidsen voor de Stadswandeling.
Het contactblad Acquirit verscheen driemaal.

Voor de actualite it w ord t de website www.rondleidingenwageningen.nl onderhouden.

Leo Eppink

Joke Jansen en Leo Eppink verwelkomen de 22.000ste deelnemer aan 'Rondleidingen Wageningen'. 
b r o n  Fotocollectie: Rondleidingen Wageningen.
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GOED OM TE WETEN

M U S E U M  D E  C A S T E E L S E  P D Q 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.

B I B L I O T H E E K  E N  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 S C H R I F T E N R 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  I N  O U D E  A N S I C H T E N / F D T D ' 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).

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: RondleidingenWageningeniahetnet.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  I N  B E E L D  O 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.wageningen1940-1945.nl

l i d m a a t s c h a p  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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□ N Z E  M E D E W E R K E R 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. 0. 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 O C U M E N T  A T  I E
A.G. Steenbergen Otto van Gelreweg 28,6703 AE Wageningen 

tel: 0317416675

F O T O - E N  P R E N T E N K A B I N E T  
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  S E C R E T A R I A A T  
Mw. Z. van den Burg-Teunissen

E N  N A B E Z O R G I N G  V 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

S T I C H T I N G  W A G E N I N G S  M U S E U M D E  C A S T E E L S E  P O O 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 D 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 O R T  
Mw. M.L.J. Hautvast-Mertens Hamelakkerlaan 30,6703 EK Wageningen

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

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