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H D D F D ARTIKELEN
In d it num m er m ist u de vaste bijdrage Uit het gemeentearchief.
Daarvoor in de plaats twee bijdragen van Anton C. Zeven.
Anton C. Zeven:
Prijsbanden met het stadswapen van Wageningen.
Prijsbanden zijn boeken die aan topleerlingen van Latijnse scholen
werden uitgereikt.
Toon Jansen:
Wageningen en haar historisch erfgoed.
In de serie gesprekken m et bekende W ageningers had Toon Jansen een
gesprek m et Bart van Aller, die v in d t dat de binnenstad van Wageningen
tal van m ogelijkheden heeft om een uitstraling te krijgen die past bij een
stad die binn enko rt haar 750-jarig bestaan viert.
Gerard Olinga:
De geschiedenis van Oud-Wageningen (3).
In het derde artikel is onderzocht o f onze vereniging een verschil in
W ageningen heeft gemaakt.
Er w o rd t stilgestaan bij het w erk en de vruchten van de Archeologische
W erkgroep W ageningen (AWW).
Anton C. Zeven
Het kortstondig bestaan van de halve maan of lunet
voor de Bergpoort.
In de tw eede bijdrage van Anton C. Zeven onderzocht hij de korte
geschiedenis van een extra verdedigingsw erk in het begin van de
17de eeuw.

EN V E R D E R

A.G. Steenbergen:
H e rinn eringe n aan de sep tem be rda gen van 1944

R E AC T I ES

De Nudebarrière.

VARI A

Foto- en prentenkabinet.
Aanwinsten bibliotheek en docum entatiecentrum .
Nieuws van het museum De Casteelse Poort.

kg pij

voor het n ovem bernum m er 2012 ontvangt de redactie

graag voor 19 o k to b e r 2 0 1 2 , liefst digitaal, maar handgeschreven
kopij is ook van harte w elkom .

Het redactie-adres v in d t u op de achterzijde van deze uitgave.
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In de Vredehorst,Tarthorst 1, W ageningen.
Op maandag 24 septem ber 2012, aanvang 20.00 uur,
zal Jean Gardeniers een lezing houden, m et als
onderw erp:
"Kerken in Wageningen en omgeving, van de middel
eeuwen tot heden."

De katholieke kerk aan de Bergstraat in 1940.
B

ron

: Archief katholiek Wageningen.

Het kerkenlandschap, zoals w ij het nu kennen, v e rto o n t een grote variatie aan architectonische vorm en. Geba
seerd op een vanuit de vroegchristelijke litu rgie gegeven basismodel zijn in de loop der tijd en vele varianten
ontw ikkeld.
Dit hangt samen m et veranderende liturgische en theologische inzichten. Daarnaast spelen vernieuwingen in
het b o u w b e d rijf een rol.
Aan de hand van de kerken van W ageningen en om geving zullen de ontw ikkelingen belicht worden.

VOLGENDE

LEZING

o P maandag 26 novem ber 2012 zal M eindert
Hoogerkam p een lezing verzorgen, getiteld:
De geschiedenis van het kasteel Hoekelum.
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BESTUURSMEDELINGEN

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 23 april 2012, is Hans
van der Beek m et instem m ing van de aanwezige le
den gekozen to t bestuurslid van onze vereniging.
O ttolie n Haze en Ditta van Vliet zijn herkozen voor
een tw ee de te rm ijn van drie jaar.

Historische Vereniging Oud-Wageningen 40 jaar
In het kader van haar 40-jarig bestaan ho ud t de Histo
rische Vereniging Oud-W ageningen op woensdag
avond 17 april 2013 haar jaarvergadering m et aan
sluitend een feestelijke avond m et muziek en
verhalen. Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

Maand van de Geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis staat d it jaar in het te 
ken van Arm & Rijk. In okto ber 2012 vin d t het evene
m ent voor de negende keer plaats, maar sinds d it jaar
m et als nieuwe organisator het Nederlands O pen
luchtm useum . Dat n o d ig t gem eenten en andere or
ganisaties uit om m et initiatieven te komen, zoals ex
posities, rondleidingen, lezingen, alles rond het
them a Arm & Rijk.

Molenm arkt
Op zaterdag 8 septem ber heeft de jaarlijkse Molen
m arkt plaatsgevonden. De Historische Vereniging
Oud-W ageningen heeft daar gew oontegetrouw aan
deelgenom en. Het them a van de M olenmarkt was
"Duurzam e kijk op de wijk." Het sluit aan op het th e 
ma 'duurzaam heid' van eerdere jaren. Aandacht was
er voor duurzam e samenlevingsvormen, duurzame
energievorm en, voor het stim uleren van isolatie van
w oningen, van duurzam er vervoer (Wheels4AII) en
niet in de laatste plaats, voor creatief consuminderen.

Boeken
Onlangs is de tweede, vrijw el ongew ijzigde druk ver
schenen van het boek "Lubbert Adolph Torck, een
veelverm ogend Wageninger", geschreven d o or Jan
van den Burg en Leo Eppink.
In de serie Historische Reeks no. 12 is verschenen:"Het
Roode Dorp en de V1, een reconstructie van de rampavond", geschreven door Gerard Olinga.
Beide boeken zijn te koop op de lezingenavonden, bij
museum De Casteelse Poort en Boekhandel Kniphorst.

Open Monum entendag zaterdag 8 september 2012
V a n 'Open M onum entendag 20 1 2 'was het landelijke
them a "Groen van Toen". Het them a hield in dat aan
dacht geschonken werd aan groene m onum enten,
zoals historische buitenplaatsen, boerderijen, stads
parken en begraafplaatsen.
Het landelijke them a was ook het them a van het Wageningse com ité. Er is een boek verschenen onder de
titel: "GROEN VAN TOEN, W ageningse landschappen,
tuin en en buitenplaatsen."

L E D EN MU T A T I E S
Nieuw leden:
Dhr. E. Beukers
Dhr. J. Bontsema
Dhr. J. Burema
Mw. D. Matser-Eijgenraam
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Overleden:
Mw. A. Groothuis-van Loenen
Mw. J. Koerselman-Vossers
Dhr. A.A. van Loenen
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STAD SW APEN
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W AGENINGEN
A n to n C. Zeven

Prijsbanden o f prijsboeken zijn boeken die aan top-leerlingen van een Latijnse School werden aangeboden. Men
koos daarvoor het tekstgedeelte van een bepaald boek, bond deze in een perkamenten o f leren band in, waarop
meestal op het voorplat en vaak ook op het achterplat het stadswapen van de stad waar de uitreiking plaats vond,
aangebracht werd. D it stadswapen werd meestal goud ingedrukt.

P

P r i j s b a n d e n
STA D SW A P E N S

r i j s d p d r a g h t e n

Naast de wapens werden er andere versieringen aan
gebracht. Vaak werd één o f werden tw ee sluitlinten
ingebonden, waarmee het boek gesloten kon w o r
den. Deze sluitlinten too nde n vaak de kleuren van de
stad. Het uitreiken van prijsbanden vond vanaf de
vroege 17de eeuw plaats. Nadat enkele steden hier
mee begonnen waren, gingen steeds m eer steden
ertoe over om een prijsband aan de beste leerlingen
u it te reiken. Voor d it doel koos men boeken van de
klassieken en hum anisten. Elk halfjaar werden tijdens
een plechtige bijeenkom st één o f m eer boeken per
school uitgereikt. Voorin het boek werd de prijsopdracht o f praem io m et de datum van de uitreiking, de
naam van de leerling, de klas en de aard van de prijs
aangebracht. Deze kon handgeschreven zijn o f ten
dele voorgedrukt.
De prijsw innende leerlingen hielden in het Latijn een
dankw oord o f gratiarum actio. Deze waren niet altijd
d o or henzelf geschreven, maar de rector o f een ander
had er een helpende hand bij geboden. Daarnaast
kon de plechtigheid muzikaal o m lijst worden. Vanaf
1800 gingen ook andere onderw ijsinstellingen prijs
banden uitreiken. En vanaf 1830 werden bestaande
boeken gekocht en van een opdracht voorzien. Hier
na veranderden de eisen en werden ook boeken u it
gereikt aan bijvoorbeeld leerlingen van zondagscho
len en huishoudscholen. Na ongeveer 1860 werden
geen prijsbanden m eer uitgereikt.
De plechtigheid zal niet anders toegegaan zijn dan de
eindexam enbijeenkom st op huidige m iddelbare
scholen o f buluitreikingen van hoge(re) opleidingen:
m et alle geslaagde leerlingen, leerkrachten, studen
ten m et hun ouders, andere fam ilieleden, vrienden en
bekenden.
De kosten van het aanmaken van de prijsbanden w er
den d o or het stadsbestuur gedragen. Rector Hermannus van Culem borg van de Latijnse School te Wageningen o n tvin g 8 gulden "tot de boecken die de
studenten vereert worden" (1). (...) Bronverwijzingen.

m e t

Van zo'n 60 plaatsen zijn prijsbanden bekend m et op
het voor- en eventueel achterplat het stadswapen (2,
3 en 6). Sommige banden zullen nog door afstamme
lingen van prijswinnaars bewaard worden. Daarnaast
zijn er particulieren en instellingen die prijsbanden
verzamelen, respectievelijk bewaren. Zo bevat de
U niversiteitsbibliotheek (UB) van de Universiteit
M aastricht 136 prijsbanden, die afkom stig zijn van bi
bliotheken van drie religieuze instellingen. De Ko
ninklijke Bibliotheek bezit natuurlijk ook prijsbanden.
Daarnaast zijn er talloze grote en kleine verzamelin
gen. Spoelder (2, 3) schreef over zijn collectie prijs
banden en van Storm van Leeuwen (4) over de prijs
banden in de UB van de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Het aantal uitgereikte prijsbanden, in welke vorm dan
ook, is voor Nederland niet bekend. Het moeten er
vele geweest zijn. Ook als w ij ons beperken to t leerlin
gen van Latijnse Scholen weten w ij het aantal niet.
Som mige briljante leerlingen kregen er twee o f drie
tijdens hun schoolperiode. Zo on tving Pieter Abra
ham van der Hoeven Post in februari 1824 bij zijn
overgang van de 2e naar de 3e klas van de Latijnse
School te Schiedam het eerste deel van het LatijnsNederlands W oordenboek. Het tw eede deel kreeg hij
toen hij in augustus van dat jaar van de 3e naar de 5e
klasse overging. Dus binnen één jaar kwam hij van de
2e in de 5e klas. D it lijkt op het overslaan van enkele
klassen in één schooljaar. Pieter zal ongetw ijfeld kwa
liteiten hebben gehad, maar we m oeten wel beden
ken dat er toen elk halfjaar bevorderd werd. Pieter
sloeg dus één klas over.
Isaac Schuil was op jo n g e leeftijd al een bolleboos (zie
afb. 1). Hij on tving drie prijsbanden. Kennelijk vonden
zijn ouders d it zo vreugdevol, dat zij hem m et zijn
prijsbanden in een schilderij lieten vereeuwigen.
Deze vreugde valt echter niet van het gezicht van
Isaac af te lezen.
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Afb. 1: Isaac Schuil, als Latijnse scholier m et drie Haagse prijsboeken omstreeks 1698.
Toegeschreven aan Pieter van der Hulst.
Olieverf op doek, 51 x 53 cm. Uit Spoelder (3).
Linksboven het wapen Schuil.

W A G E N IN G 5E
PRIJSBANDEN
De U niversiteitsbibliotheek van de Radboud Univer
siteit te Nijm egen bezit één prijsband m et het wapen
van W ageningen (zie afb. 3). Spoelder (3) beeldt een
prijsboek van W ageningen af (zie afb. 2), maar hij ver
m e ld t niet aan wie het boek is uitgereikt. M ogelijk dat
de opdracht m et naam van de winnaar er u itg e 
scheurd is.
In het gem eentearchief van W ageningen bevinden
zich tw ee prijsboeken m et het wapen van W agenin
gen op het voor- en achterplat. De wapens van beide
banden (zie afb. 4 en 5) zijn van het zelfde w apen
stem pel gedrukt. D it stempel m oet ook voor het prijs
□ u

d -w a g e n

in

g e n

boek van Spoelder (zie afb. 2) gebruikt zijn. Naast het
wapen van W ageningen w o rd t één van de motto's
van de stad gebruikt: VIRES ACQUIRIT EUNDOVADAE1.
Het boek dat de onbekende leerling kreeg (zie afb. 4),
is geschreven d o or Johannes Frederik Reitzius en
heet: De Ambigvis mediis et Contrariis. Het werd in
1752 te Utrecht uitgegeven. Volgens de bewaard ge
bleven opdracht on tving Nicolaas de Waal het boek
Pantheum m ythicum seu Fabulosa Deorum Historia (zie
afb. 5). Het werd geschreven door Francisco Pomey en
in 1777 te A m sterdam /U trecht uitgegeven.
Volgens Spoelder (3) on tving R. van Lynden in 1756
eveneens ditzelfde boek. Beide boeken werden door
de rector Caspar Frederik Hachenberg uitgereikt. Dit
betekent dat tw ee leerlingen, in hetzelfde jaar, het-
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Afb. 2. Wageningen, type 1 op kalfsleren ach
terplat. R. van Ommeren. Anthologia Ex rec.
I.G. Graevii. Amsterdam. Prijsopdracht o n t
breekt (coll. Spoelder). Uit Spoelder (3).

Afb. 3. Wageningen type 1, ca 1780
M. Tullius Cicero. Epistalasum libri XVI Poëtica.
Amsterdam, 1804, 12mo; Jansonius van Waesbergen.
Opdracht weggesneden.
(coll. UB-Nijmegen Universiteit).
Uit Storm van Leeuwen (4).

Afb. 4. Prijsband, uitgereikt aan onbekende winnaar
in een onbekend jaar.
GAW nr 2461. Afm. 19,8 x 12,2cm. Tekst u it 1752.

Afb. 5. Prijsband uitgereikt aan Joachim de Wael
op 17ju n i 1779.
GAW n r 2386. Afm. 16,1 x lOcm. Tekst uit 1777.
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Het wapen w erd aan de voorzijde en achterzijde inge
d ru kt en gekleurd. Dit wapen lijkt op het stadssecreetzegel (afb. 6), waarvan de vroegst gevonden afdruk
dateert van 1615. De spaken van het wiel zijn een
beetje bo lvo rm ig (5).
De hoogte van het wapen is 42 cm en de breedte 41
cm (zie afb. 5). Hetzelfde stempel, door Spoelder type
1 genoem d, werd voor de bovengenoem de vier
exem plaren gebruikt. De vraag o f type 1 het enige
typ e is, kan pas beantw oord worden als een in Wageningen uitgereikte prijsband m et een ander wapentype w o rd t gevonden. Het door Spoelder (3) beschre
ven type 1 is één van de vele categorieën die Spoelder
bij talloze andere Nederlandse prijsboeken heeft ge
vonden. Die van W ageningen behoort to t de catego
rie: Wapen m et Latijnse spreuk.

S

l u i t l i n t j e s

Afb. 5a. Detail m et wapen, GAW nr 24 6 1.

zelfde boek ontvingen. Overigens is de huidige be
waarplaats van het exem plaar van R. van Lynden niet
verm eld. M ogelijk dat het een en ander m et elkaar
verw ard is en dat m et d it laatste boek in feite het door
Spoelder afgebeeld boek, aangereikt aan R. van O m 
meren, bedoeld w o rdt. Navraag bij Spoelder leverde
geen antw oo rd op.
Het is m ogelijk dat een deel van de W ageningse prijs
boeken d o or de W ageningse boekhandelaar Dirk
Sandelijn is gemaakt. Hij o n tvin g bedragen variërend
van 17-2-0 to t 50-0-0 voor boeken waarm ee leerlin
gen werden vereerd (1). De rector zal een opdracht
aan Sandelijn en andere inbinders hebben gegeven.
Om het wapen in het voor- en achterplat te drukken,
leende de rector de stem pelplaat uit. Op 4 april 1803
krijg t stadsrentmeester J. van W ijk de opdracht om de
Utrechtse boekhandelaar H. van O tterloo f 22-15-0
voor de prijsbanden, die hij voor de Latijnsche School
had gemaakt, te betalen (1). In de Franse tijd werden
ook de leerlingen m et goede kennis van de Franse
taal m et een prijsband vereerd. Na vertrek van de
Fransen was 'Frans' niet meer voor prijsbanden in.
Een dergelijke in bin de r kan het gehele jaar d o or tek
sten van een voor- en achterplat m et perkam enten o f
leren omslag hebben gem aakt om dan, op bestelling,
een wapen in te drukken. Indien dat het geval is dan
mag men verw achten dat er stem pelloze exemplaren
bewaard zijn gebleven. Misschien w orden zij niet her
kend als een 'prijsboek-klaar-op-afroep'. De bestelde
prijsboeken waren volgens Spoelder (3) geen afdan
kertjes van uitgevers o f winkeldochters.

Een specifiek onderdeel van de prijsboeken kunnen
de sluitlinten zijn, waarmee vanaf circa 1540 in de Ne
derlanden de boekbanden m et een kartonnen platkern konden w orden gesloten. Ze zijn veelal van zijde,
w aardoor zij kwetsbaar zijn. Hierdoor zijn ze bij de
oudste boeken versleten en daarom vaak verwijderd.
In eerste instantie waren zij groen gekleurd. Later wer
den vaak de linten in de stadskleuren gebruikt." De
sluitlintjes m et hun (heraldieke) stadskleuren worden
in een ander artikel behandeld (Zeven, 6).

O

n d e r z o e k

Het zou interessant zijn om een vergelijking te maken
tussen de loopbanen van een volgens toeval gekozen
groep prijswinnaars en de loopbanen van een volgens
toeval gekozen groep leerlingen, die geen prijs had
den gewonnen. Een dergelijk onderzoek zal echter
bem oeilijkt worden doordat vele opdrachten uit de
prijsbanden zijn gesneden o f gescheurd. Hierdoor w e
ten we niet de naam van de prijswinnende scholier,
tenzij die op een andere wijze bewaard is gebleven.
Een voorbeeld: het is m ogelijk dat de in het bijschrift
van afbeelding 5 genoem de Joachim de Waal de vol
gende is: Joachim de Waal, geboren Stichts Veenen
daal 1765/1766, kandidaat Utrecht 6 oktober 1789,
predikant te Garderen
predikant te Rhenen N.H.
Cunerakerk 3 januari 1819 to t zijn overlijden op 2 oktober1824, zijnde 59 jaar oud, en ongehuwd. Indien
de prijswinnaar deze persoon is, dan ontving hij zijn
prijsband op circa 13 jarige leeftijd. M ogelijk bij zijn
"eindexamen".

DUO
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Het gem eentearchief W ageningen bezit tw ee prijsbanden, bergnum m ers 2461 en 2481.
(1) Geels-Jansen, M.V. 1984. Een onderzoek naar de geschiedenis van de Latijnse en Franse School te Wagenin
gen. Ede.67p.
(2) Spoelder, J. 1981. Prijsboeken op de Latijnse school. Spiegel Historiael 16: 386-391.
(3) Spoelder, J. 2000. Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijs
boek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca 1585-1876; m et een repertorium van wa
penstempels. APA-Holland Universiteits Pers, Am sterdam / Maarssen.
(4) Storm van Leeuwen, J. 2008. Een boek als prijs voor vlijt. Twee eeuwen Nederlandse prijsbanden o f -b o e 
ken in de U niversiteitsbibliotheek Nijm egen. Catalogus bij de te n to o n s te llin g , oktober 2008 - januari 2009.
UB-Nijmegen. 66p. in deze bibliothe ek bevinden zich ook prijsbanden u it Duitsland, België, Frankrijk en
Groot-Brittannië.
(5) Zeven, A.C. 2007. Zegels van Wagenvene, W ageningen en andere instellingen in Nederland en het buiten
land. (Liber Sigillorum W ageningensis II). G em eentearchief W ageningen. 175p.
(6) Zeven, A.C. 2011. De stads- en andere kleuren van de sluitlintjes van de prijsbanden . Heraldisch Tijdschrift
17: 134-138.
N

d t e n

1ln de 16de eeuw meenden de magistraten van somm ige aan de noordoever van de Rijn gelegen steden dat het goed was een Romeinse
achter- en ondergrond te hebben. In Wageningen werd voor de doorTacitus genoemde Vada gekozen. Deze Romeinse plaats lig t ergens
aan de Romeinse kant van de Rijn. Hierbij w ord t bijvoorbeeld gedacht aan Wadenooijen, om dat hier de ooien (laag gelegen, natte
weilanden) van Vada = Wade lagen.
" Talloze sluitlinten van archiefstukken uit de 18de eeuw zijn ook groen gekleurd. De achtergrond hiervan weet ik niet.
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W A G E N I N G E N EN HAAR
HISTORISCH ERFGDED
Toon Jansen in gesprek m et Bart van Aller
Bart van Aller heeft oog voor details, ziet eerder kansen dan beperkingen en vindt dat het oude centrum tal van m o
gelijkheden heeft om een uitstraling te krijgen die past bij een stad die binnenkort haar 750-jarig bestaan viert. De
Wageningers moeten weer trots op hun stad worden.

E

e n

g e d r e v e n

m e n s

Het gesprek m et Bart van Aller op een zonovergoten
terras aan de Hoogstraat betekende voor m ij de ken
nism aking m et een gedreven mens die niet alleen
enthousiast kan praten over ons historische'erfgoed',
maar die ook heel pragm atisch de vaak kronkelende
wegen w eet te bewandelen om dat een plaats in het
hedendaagse en toekom stige W ageningen te geven.
Daarbij b lijkt hij een scherp oog te hebben voor de 
tails die de meeste mensen ontgaan, maar die, vaak
na restauratie, net dat extraatje bieden w at de betref
fende plek in de stad als het ware in een nieuw dag
licht stelt.

Bart is een geboren (1966) en deels getogen Wageninger die al heel vroeg een blijvende belangstelling
kreeg vo o r'd in gen van vroeger'. Een van zijn vroegste
ervaringen was dat hij als vijfjarige, spelend op 'de
berg', een plavuis vond uit de voorm alige villa Bel
m onte. Zijn ouders deelden en stim uleerden die be
langstelling: vele jaren gingen zij m et het gezin op
vakantie naar G root-Brittannië waar zij vooral kaste
len en landhuizen m et de daarbij horende tuinen be
zochten. Bart vin d t het van belang om ook kinderen
bij de geschiedenis van hun stad te betrekken; "zij zijn
w e llicht de bestuurders van de toekomst!". Hij com pli
m enteert het W agenings m useum m et de wijze waar
op het schoolklassen ontvangt.
Na zijn m ilitaire dienst volgde Bart in Leiden een HBOople iding museologie. Na zijn afstuderen was hij ruim
zestien jaar werkzaam bij diverse Nederlandse musea,
waaronder het Kröller-Müller. Zijn werkzaamheden
bij het m useum Catharijne Convent in Utrecht com bi
neerde hij m et een tw eejarige HBO-studie bouwhistorie en restauratie m onum entenzorg aan de Hoge
school Utrecht. Na een half jaar bij een van zijn
docenten de praktijk te hebben verkend, startte hij in
2007 als zzp'er m et het bureau Bouwhistorisch Onder
zoek op zijn huisadres in D oorw erth, maar Bart hoopt
zich nog eens in W ageningen te kunnen vestigen.

V

Afb. 1: Bart van Aller in een hoogwerker naast de top van
de vlaggenmast van het gerestaureerde pand van Blok
ker aan de Hoogstraat.
Collectie Bart van Aller.

r i j w i l l i g e r

Hier heeft Bart van Aller vooral bekendheid gekregen
om d at hij zich als vrijw illig e r al jaren inzet voor be
houd en restauratie van waardevolle zaken in de bin
nenstad. Vanaf het terras w ijst hij op de gevelsteen
m et het wapen van W ageningen uit 1710 waarvan de
rode kleur op het wapenschild vrijwel vervaagd is. Die
gaat, als het aan hem ligt, samen m et een dito steen
aan de Nudestraat (ingemetseld in de resten van het
N udepoortrondeel) een opfrisbeurt krijgen. De ste
nen, die na de afbraak van de Berg- en Nudepoort een
eeuwlang op de gem eentew erf hadden gelegen,
w erden in 1980 door Frank V erwoert 'herontdekt' en
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'teruggeplaatst'. Uit een reisverslag uit 1815, waarin
de po orten en het stadswapen besproken worden,
b lijk t echter aan de hand van de spreuken onder het
wapen, d at ze in 1980 verkeerd om geplaatst werden.
D it kan eventueel na de restauratie gecorrigeerd w o r
den.

O M H O O G

LATEN

KIJKEN

Bij herhaling ham ert Bart erop dat het op term ijn ook
com mercieel de m oeite waard is om Wageningen
waar m ogelijk weer iets terug te geven van de sfeer
van de vestingstad die zij o o it was. Overal, ook in Wa
geningen, is in de naoorlogse jaren heel veel afgebro
ken; in oude kranten kun je lezen hoe dat vaak "met
trots werd vermeld". Niet overal is er in latere jaren
even consequent gew erkt aan herstel, o f althans aan
het redden van w at er nog over was. Dikwijls was de
reactie "waar heb dat nou voor nodig". Zo komen de
goedkeurende opm erkingen, zo niet loftuitingen,
pas achteraf, w anneer het karwei geklaard is. Zie bij
voorbeeld de nieuwe pui van Blokker, gevestigd in
het voorm alige Oranje Hotel (zie afb. 3)

Afb. 2: Bart als vijftienjarige bij het opgraven van de
geschutstoren van het kasteel van Wageningen.
b r o n : Collectie Bart van Aller.

In feite ho ud t Bart zich al sinds zijn vijftie n d e jaar in 
tensief bezig m et de geschiedenis en bouw historie
van W ageningen. Toen ontdekte hij als hulpje van
W im Sombroek onder het dichte struikgewas de ge 
schutstoren van het kasteel, nu een bekende plek
achter het m useum. In de loop der jaren heeft hij het
vaak opgenom en voor historisch e n /o f bouw kund ig
interessante gevels en bouw elem enten in de b inn en
stad, die bij bijna iedereen u it het zicht waren geraakt
en door jarenlange verw aarlozing getekend. Toch zijn
het die facetten van het stadspatroon die mede de
sfeer bepalen. Op basis van zijn naspeuringen p u b li
ceerde hij hierover een tiendelige serie Stadsgehei
men in de Veluwepost. Ook bouw de hij, op zijn in itia 
tief, m et een aantal enthousiaste jongens de
stads-m aquette in het museum.

Afb. 3: Het gerestaureerde pand van Blokker.
Foto: Gerard Olinga.
Ook de reconstructie van de m uurreclame op de hoek
van de Molenstraat, m ogelijk de oudste van Neder
land, daterend van ongeveer 1890, zal menigeen
weer "om hoog laten kijken", boven het etalage-niveau.
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Hoogstraat

Afb. 4: De oude m uurreclame op de hoek van de Hoog
straat en de M olenstraat anno 1902.
b r o n : Collectie Bart van Aller.

V

e r l e i d e n

Nu de universiteit zich te ru g tre kt op de campus m oet
de binnenstad het in de toekom st toch vooral hebben
van het toerisme. Mensen die hier kom en om inkopen
te doen (denk aan de weekm arkt) o f even Hotel de
Wereld 'doen', m oeten ertoe verleid w orden om die
binnenstad te verkennen en hoe sfeervoller die over
kom t, des te gro te r zal het succes zijn. W ageningen
heeft ju ist voor op plaatsen als Ede en Veenendaal dat
het überhaupt een om singelde, historische binn en
stad heeft. D it vereist een consequent beleid van de
gem eente, maar ook van de W ageningse eigenaren
en ondernem ers om d it doel te verwezenlijken. Daar
lijkt het niet altijd op, w at bijvoorbeeld de huidige
w ildg roe i aan redam ebanieren en sandwichborden,
o.a. in de Hoogstraat, aantoont. Vergelijk d it maar
eens m et steden als 's-Hertogenbosch o f Deventer,
waar al jarenlang zeer succesvol aan stadsherstel ge 
w e rkt w o rd t en de burgerij ook veel m ee r'm o nu m ent
m inded' is. Initiatieven van burgers kunnen daar een
belangrijke rol bij spelen.
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Afb. 5: Een uitsnede van de foto, waarop de tekst van de
muurreclame duidelijk zichtbaar is en zoals het weer zal
worden gereconstrueerd.
■t q n : Collectie Bart van Aller.
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Het is d u id elijk dat Bart een verlanglijst van m ogelijke
projecten heeft, zoals het herstel en eventueel op de
oude plaats terugzetten van de Vreedebank; het van
zijn trip le x o m h u llin g bevrijden van de prachtige hou
ten w inkelpu i van het pand m et klokgevel aan de
Hoogstraat; een m ogelijke herbouw van de tw eede
serre (waarin plaats zou kunnen worden ingeruim d
voor de VVV en een m ultim ediapresentatie van de
Tweede W ereldoorlog in W ageningen) en het herstel
van de 'cafétuin' bij Hotel de Wereld; het herstel van
een directe verb in din g van De Wereld naar het Spijk
en de Casteelse Poort (al opgenom en in de planvor
m ing van Rustenburg II); en, bovenal, een herstel van
de oostelijke stadsgracht, te beginnen m et de Bergp o o rtb ru g u it 1942. Bij d it laatste project zou klein
begonnen kunnen w orden - alleen herstel van de
brug: "er zijn waarschijnlijk onder de grond nog aller
lei elem enten aanwezig" - te rw ijl een verdere d o or
steek naar het (te herstellen) G evangenentorenbolw erk later zou kunnen volgen. Zou het jubileu m jaa r
2013, "W ageningen 750 jaar stad", hiervoor niet een
m ooi startsein kunnen zijn?

Tenslotte draait het ook hier steeds om mensen, om
m eedenkende en meewerkende'burgers'. Bij het her
stel van m onum enten, g ro o t en klein, blijkt een goed
contact m et de eigenaren essentieel. Die wonen nog
al eens buiten W ageningen en laten zich niet eentw ee -drie overtuigen van het nut van de meerkosten
bij een restauratie. Maar die kost gaat vaak voor de
baat uit; het pand van Blokker heeft m et die gerestau
reerde gevel en gereconstrueerde pui letterlijk een
hogere taxatiewaarde gekregen. Dan zijn er ook de
leden van talloze organisaties en verenigingen, waar
bij overigens vreem d genoeg b lijkt dat in Wagenin
gen 'groen'vaak voo r'ro od 'g aa t: voor het behoud van
een arboretum o f 'de berg' krijg t men makkelijker
mensen op de been dan voor een gebouw o f een
stadsgracht. Maar het een mag het andere niet uitslui
ten! Het Gilde heeft al een richting aangegeven door
voor de 'to erist' diverse stadswandelingen te organi
seren en de Gildegids u it te brengen ("die zou veel
ruim er verkrijgbaar m oeten worden gesteld!"). De ge
m eente is m om enteel druk bezig Wageningen meer
onder de aandacht van toeristen te brengen m et de
cam pagne "Proef Wageningen". Maar voor d ie'to erist'
zou je ook 'W ageninger' kunnen/m oeten lezen: de
feesten rond "750 jaar stad" zouden ertoe bij moeten
dragen hen trots op hun stad te maken. Dan kom t de
rest vanzelf.

Afb. 6: M et uiterste precisie w ordt de oude muurreclame
op de hoek van de Hoogstraat en Molenstraat gerecon
strueerd.
Foto: Gerard Olinga.
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DE G E S C H I E D E N I S VAN
D U D - W A G E N I N G E N (3)
Archeologische Werkgroep Wageningen, erfgoedbewakers
Oerard Olinga
In deel drie van deze serie w ordt stilgestaan bij de rol van Oud-Wageningen als erfgoedbewaker. Zouden alle beziens
waardigheden, m et name in het oude centrum, er ook nog zijn zonder de inspanningen van een historische vereni
ging? Met andere woorden: is het onze vereniging tijdens haar bestaan gelukt om het verschil te maken?

IN D E V A A R T
VCDLKEREN...

DER

De afgelopen zeventig jaar was geen periode waarin
ons erfgoed altijd onder een gelukkig gesternte lag.
W ageningen werd tijdens de Tweede W ereldoorlog
zwaar getroffen, zowel gedurende de eerste oorlogs
dagen als in het laatste oorlogsjaar. Veel m onum en
tale panden werden verwoest, waarvan de oudste de stadskerk op de M arkt - zelfs tw ee keer door
oorlogshandelingen van haar toren werd beroofd.
Maar ook in de decennia daarna is er, vanwege de m o
dernisering van de stad, veel ouds verloren gegaan.
De eeuw enoude bolwerken: het Rijnbolwerk, de
Straelenstooren, bij het Junushoff (de oude Junush o ff zelf brandde in 1948 ook nog eens to t de grond
toe af) en de Gevangenentoren werden gesaneerd.
Een in 1950 ge bouw de stenen muziekkoepel aan het
Emmapark moest al weer in 1963 het veld ruim en ten
faveure van een parkeerplaats en een nieuw pom pgemaal. Een g ro o t deel van het noordelijk deel van de
binnenstad verdween en daarvoor in de plaats ver
scheen het Plantsoen m et daaraan nieuwe w oningen
en winkels.
In het m arkante jaar 1972 brandde, binnen één e t
maal, het stadhuis voor een deel uit, en ging het m o
num entale pand Huize Torck slechts enkele uren later
d o or een - aangestoken - felle brand geheel verloren.
W ageningen ging mee in de vaart der volkeren, maar
moest in dat gedenkw aardige jaar w el een gevoelige
pas op de plaats maken. Bijna tw in tig jaar nadat de
gem eente de stedenbouw kundige ir. SJ. van Embden
opdracht had gegeven to t het on tw erp en van een u it
breidingsplan voor W ageningen - het Uiterwaardenplan - haalde de Raad van State een streep d o or de
bo uw plannen in de W ageningse uiterwaarden. Oude
buurten ten noorden van het centrum hadden echter
inm iddels grotendeels hun karakter verloren om dat
in d it am bitieuze masterplan tevens was voorzien in
de aanleg van een bom bastische traverse. Jarenlang

bestond de Rooseveltweg uit vier rijstroken, de eerste
fase van de brede verkeersader die W ageningen, to t
in de uiterwaarden, in tweeën zou hebben gesplitst
en waarbij o.a. ook de karakteristieke leerlooiershuisjes aan het Spijk het veld hadden m oeten ruimen.
De tijd was langzam erhand rijp geworden voor men
sen m et gevoel voor historie om een vereniging op te
richten, die onderm eer opkwam voor het behoud van
de op de Rijkslijst staande gebouwen binnen de ge
meente Wageningen.
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Zoals in het eerste deel van deze serie is vermeld,
vorm de de sloop van de voorm alige sociëteit De Har
m onie in 1967 de directe aanleiding om een oudheid
kundige vereniging op te richten.
Jan J. de Goede hield die sloop m et een aantal geest
verw anten nauw lettend in de gaten. Bulldozers dreig
den ook een deel van het in verval geraakte rondeel
bij de N u depoortbrug voor het nageslacht te doen
verdw ijnen. Een bliksem actie van De Goede in een
plaatselijke krant, die veel adhesiebetuigingen ople
verde en overleg m et de gem eente m ogelijk maakte,
deed het gem eentebestuur besluiten om over te
gaan to t de restauratie en conservering van de over
gebleven restanten van het vroegere verdedigings
werk.
Wanneer De Goede niet to t actie was overgegaan,
zou de om geving van de N udepoortbrug er waar
schijnlijk anders hebben uitgezien dan nu het geval is.
Voordat er sprake was van een Historische Vereniging
Oud-W ageningen, was het eerste succes daar en werd
het eerste verschil gemaakt.
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Afb. 1:ln 1969 was de restauratie van het rondeel van de Nudepoortbrug voltooid.

W
A

e r k g r o e p
r c h e o l o g i e

In de oude vestingstad W ageningen, waarvan het
rondeel aan de N ude poo rtb rug deel heeft u itg e 
maakt, m och t verondersteld w orden dat onder het
maaiveld overblijfselen u it het verleden zouden lig 
gen, aan de hand waarvan de geschiedenis van de
stad w e llich t viel te reconstrueren. Dat is in feite de
kern van de archeologie.
Voordat er sprake was van de archeologische w erk
groep publiceerde J. (Joop) Huisman, als correspon
dent van de toenm alige Rijksdienst voor het O ud
heidkundig Bodemonderzoek, regelm atig in ons
verenigingsblad over een aantal in W ageningen ge 
dane archeologische onderzoeken. Uit die onderzoe
ken b lijk t nog maar eens dat het gebied dat nu de
gem eente W ageningen vo rm t een plek is waar reeds
in de prehistorie mensen voor korte o f langere tijd
hebben verbleven o f gewoond.
Huisman kwam naar aanleiding van een onderzoek in
mei 1980 op het terrein van de voorm alige Leeuwen-

brink to t de conclusies, dat daar reeds vanaf 400 to t
500 jaar voor Chr. (Uzertijd) sprake van tijdelijke be
w o nin g is geweest en dat deze brink vanaf 1100-1200
jaar na Chr. perm anent m oet zijn bewoond.
Een nog veel oudere bewoningsplaats vond Huisman
aan de voet van de W ageningse Berg. Daar ontdekte
hij tijdens één van zijn speurtochten bewoningssporen die afkom stig waren van een nederzetting van de
Vlaardingencultuur. Het was de eerste vindplaats van
de Vlaardingenmensen in het gebied aan de noord
zijde van het Betuwse rivierkleigebied. Zij kozen per
m anente w oonplaatsen op hoger gelegen oeverwalien en leefden globaal tussen 4000-2500 jaar voor
Chr.
Het zou nog to t 1982 duren alvorens er plannen in de
maak waren om te komen to t een werkgroep archeo
logie. In de tiende jaargang, augustus 1982, schrijft
Huisman: "Hef archeologisch onderzoek in de stad Wa
geningen gebeurt to t nu toe onvoldoende. Zo is er nog
geen goed overzicht van w at er in de loop van de tijd
zoal gevonden en gepubliceerd is. Het is daarom ge
wenst te komen tot een werkgroep die begint met een
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overzicht te maken welke vondsten er in de loop van de
tijd zijn gedaan en waar een en ander gepubliceerd is.
Tevens dienen de gegevens die nu verkregen worden,
goed vastgelegd te worden. De verzamelde gegevens
zouden voorlopig in het blad "Oud-Wageningen" gepu
bliceerd kunnen worden. Op deze m anier worden de nog
losse gegevens centraal in een blad vastgelegd. Daar
naast is het plezierig een vaste kern te hebben, die arche
ologische gegevens in het veld verzamelt, bijvoorbeeld
wanneer er bewoningssporen te voorschijn komen bij
graafwerkzaamheden o f bij de verbouw van oude pan
den."
Huisman schreef d it toen er nog geen sprake was van
het Verdrag van Malta, dat nu de integrale bescher
m ing van archeologisch erfgoed regelt en to t gevolg
had dat de werkzaamheden van amateur-archeologen sterk w erden ingeperkt.
In het jaarverslag van 1982 valt te lezen: “Naast de Molenwerkgroep is er nu ook een archeologische werkgroep
actief. Hierin zitten de heren J. Huisman, W. Stellaard en
W. Sombroek. Z ij worden geassisteerd door een wisse
lend groepje geïnteresseerden. Vondsten zijn de laatste
tijd gedaan bij het stadhuis, achter het M olenstraattheater en in de Kromme Hoek. Deze werkgroep is nog voor
uitbreiding vatbaar. Wie m eldt zich?"
In de jaren die daarop volgden, o n tp o p te deze w erk
groep, onder leiding van de bo dem kundige dr. ir. Wim
Sombroek, zich als de meest succesvolle van onze
vereniging. Een paar aansprekende voorbeelden zul
len de revue passeren.
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In jaargang 14, num m er 1 (februari 1986) staat het
boeiende artikel van Sombroek te lezen over de o n t
dekking van een restant van een plein tje voor de pas
torie van de katholieke parochie aan de Bergstraat,
pal naast Hotel De Wereld, in augustus 1985 kwam tij
dens graafwerkzaam heden een veldkeienlaag bloo t
te liggen. Naast de veldkeienlaag, w aaronder nog een
soortgelijke laag werd aangetroffen, werden tevens
diverse bewoningssporen gevonden. Vastgesteld
werd dat het keienvloertje reeds bestond voordat Wageningen als stad werd gesticht. Verm oedelijk werd
de vloer in de elfde o f het begin van de tw aalfde eeuw
aangelegd.
Deze vondst is voor de ontwikkelingsgeschiedenis
van W ageningen van g ro o t belang. Sombroek: "Het
lijkt alleszins aannem elijk dat de opgravingsplek in de
vroege middeleeuwen een dorpsbewoning had als een
fase in de verplaatsing van bewoning-op-de-berg naar
Wageningen-stad."

De vindplaats lig t maar zo'n honderd m eter ten oos
ten van de vroegere Bergpoort, de oostelijke toegang
van het vestingstadje W ageningen dat in 1240 een
om w allin g kreeg en stadsrechten in 1263, terw ijl uit
andere bronnen kan worden geconcludeerd dat het
allereerste W ageningen, in de Romeinse en Merovingische tijd, gevestigd was op de Westberg, ter hoogte
van het Lexkesveer.
Het verm oedelijke dorpspleintje lag bovendien op
een reeds in de vroege m iddeleeuwen bestaande
kruising van wegen: naar het noorden richting Bennekom (de huidige Bevrijdingsstraat), naar het wes
ten richting Rhenen (de huidige Bergstraat, Hoog
straat en de Nude), naar het zuiden richting het
Lexkesveer (de huidige Veerstraat en de Veerweg) en
naar het oosten richting Renkum (de huidige Gene
raal Foulkesweg). Bovendien lag deze vermoedelijke
kleine nederzetting op een ideale hoogte m et grond
w ater voor put- en grondgebruik aan de oppervlakte.
Een tien tal meters naast de opgraving stond to t circa
1955, tegen de zijgevel van De Wereld, nog een fraaie
hardstenen dorpspom p.Ten behoeve van de'vooruitgang' werd deze po m p gesloopt; o f zoals Sombroek
dat in een vo e tn o o t beschreef: "moedwillig stukgesla
gen."
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W ALLENPAD

De jaren tachtig van de vorige eeuw betekenden het
h o o g te p u n t voor de Archeologische W erkgroep Wa
geningen. In 1982, tijdens de bouw van het Molenstraattheater, werd daar de fundering van de stads
m uur aangetroffen. De huizen, die nu aan de oostzijde
van de M olenstraat staan, zijn gebouw d op een strook
grond waarop eens deze verdedigingsm uur stond,
te rw ijl de bioscoopzaal op de gedem pte 'binnenste'
gracht staat die to t aan de stadsmuur reikte. Op het
stukje M olenstraat ter hoogte van de vroegere Latijn
se School werd het verloop van de m uur in de bestra
tin g aangegeven, d it op advies van Sombroek aan de
Monum entencom m issie.
Eén van de m ooiste w andelingen die men in het cen
tru m kan maken, is onge tw ijfeld de wandeling over
het W allenpad. Op in itiatie f van Sombroek werd dit
wandelpad aangelegd en in 1987 opengesteld. Het
pad voe rt de wandelaar langs tal van historische b ij
zonderheden, zoals de restanten van de stadsmuur
en de funderingen van tw ee geschutstorens van het
in het begin van de zestiende eeuw gebouw de kas
teel.
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Afb. 2: Een strook afwijkende bestrating geeft het verloop aan van de vroegere stadsmuur.

Afb. 3: De gevonden en deels gerestaureerde zuidoostelijke geschutstoren van het kasteel achter de woningen aan
het Bowlespark.
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De archeologische w erkgroep vond op het terrein van
een voorm alige kolenhandel allereerst de fun dering
van de noordoostelijke geschutstoren, in het verleng
de van de Kasteelsegang, pal achter het museum De
Casteelse Poort. Som broek in "Oud-W ageningen"
jaargang 12-3 (septem ber 1984): "Via krantenberich
ten zal het de meeste leden van Oud-Wageningen be
kend zijn dat sinds ju n i vorig ja a r [1983] opgravingen
worden gedaan naar de restanten van het Wageningse
kasteel, nu het Bowlespark. Het gaat om de noordelijke
kasteelmuur, en vooral de gevechtstoren aan de noord
oostzijde, in het verlengde van de Kasteelse Gang [sic]."
Uit dat artikel b lijk t dat dat men in die tijd elke zater
dag en soms ook op de zondagochtenden bezig was
m et de opgravingen. De werkgroep verrichtte het o n 
derzoek in sam enw erking m et de Archeologische
W erkgemeenschap Nederland en w on vaak advies in
bij de stadsarcheoloog van Utrecht. In het artikel deed
Som broek ook nog eens een beroep op vrijw illigers:
"Leden van Oud-Wageningen, die willen helpen bij de
werkzaamheden, zijn hartelijk welkom op de zaterdag
middagen, liefst m et medebrenging van enig graaf-,
krab- en schoonm aak
materiaal."

In jaargang 12-2 (april 1984) kunnen we lezen: "De
hoogstnoodzakelijk geachte restauratie van de resten
m onum entale stadsmuren in Wageningen is een flinke
stap dichterbij gekomen doordat zowel de gemeente als
de LH en een particulier bereid zijn om hiervoor in de
beurs te tasten."
Tegenover het museum lig t een gazon, dat als speel
veld w o rd t aangeduid. Vroeger stond daar een ge
bouw, waarin onderm eer Het Vrouwenhuis gevestigd
is geweest. Ook daar zijn onder leiding van Sombroek
opgravingen gedaan en ook daar werden funderings
resten van het kasteel aangetroffen. Ze liggen er nog
altijd, onder het speelveld.
Vorig jaar sprak ik Jörg Soentgerath, een kenner bij
uitstek op het gebied van de geschiedenis van het
kasteel. Hij vertelde me dat hij reikhalzend uitkijkt
naar het m om ent waarop de rioleringswerkzaamheden aan het Bowlespark beginnen. Hij is er van over
tu ig d dat het kasteel dan nog meer geheimen zal
prijsgeven. Dat w o rd t voor Oud-W ageningen dus een
spannend m om ent om in de gaten te houden!

Afb. 4: Een deel van de langs het Wallenpad gerestaureerde stadsmuur.
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Afb. 5: Het Theekoepeltje valt nog a ltijd te bewonderen.
Eén van de historische gebouw en langs het Wallenpad is deTheekoepel, waarover in ons blad meerdere
malen is gepubliceerd. Onze vereniging heeft zich
zeer sterk gem aakt voor het behoud van dit, o o it in
sterk verval geraakte, stadssieraadje. Huisman en A.G.
(Ton) Steenbergen startten in 1983 namens Oud-Wageningen zelfs een tientjesactie onder de leden van
de vereniging. Kennelijk heeft het geholpen w ant het
mooie gebouw tje, waarin jarenlang de archeologi
sche vondsten van de Archeologische W erkgroep Wageningen waren opgeslagen, m arkeert het einde van
de w andeling over het W allenpad.

H

e t

v e r s c h i l

g e m a a k t

In de bijna veertig jaar van haar bestaan heeft OudW ageningen bewezen dat zij een duidelijke meer
waarde heeft gehad voor de stad W ageningen.
Slechts enkele voorbeelden hiervan konden in d it ar
tikel w orden behandeld, maar er zijn nog veel meer.
De vereniging mag trots zijn op dié leden die zich
hebben ingezet voor het behoud, de restauratie en
de conservering van ons erfgoed. Dat ging bepaald
niet zonder slag of stoot. Niet zelden moesten er te 
leurstellingen worden geïncasseerd, maar dat weer-

hield hen niet om noest door te gaan m et het pleiten
voor het behoud van ons historisch erfgoed, m et het
zoeken naar en het vinden van verm oede sporen van
u it een ver verleden. Zij hebben daadwerkelijk, maar
ook aantoonbaar, het verschil gemaakt!
Andere archeologische onderzoeken hebben geleid
to t het inzicht hoe W ageningen zich in de loop der
eeuwen heeft ontw ikkeld: van 'W ageningen-op-deberg', via 'Oud-W ageningen' nabij De Wereld to t
'Nieuw-W ageningen', de vestingstad, waarvan vol
gend jaar het 750-jarig bestaan w o rd t gevierd. Ver
schillende archeologische onderzoeken hebben het
bewijs geleverd dat 'W ageningen-buiten-de-vesting'
vele eeuwen ouder is dan het kleigebied waarop de
vesting werd gebouw d en dat daar, zelfs voor onze
jaartelling, sprake is geweest van soms langdurige be
w oning.
B

r o n n e n

:

Historische Vereniging Oud-W ageningen, Wagenin
gen in jaartallen (Bulten en Meijerink);
Historische Vereniging Oud-W ageningen, jaargangen
1 t/m 20 (1973 t/m 1992).
A

f b e e l d in g e n

:

Door de auteur.
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A n to n C. Zeven

L

u n e t

d f

h a l v e

m a a n

Een lunet o f halve maan is een verdedigingsw erk dat
bijvoorbeeld voor een p o o rt werd aangelegd. Het had
de vorm van een halve maan. Vandaar de naam: de
oorspronkelijke naam was lunet (d.w.z. maantje) en
deze naam vinden we onderm eer in stadswijken als
die van Utrecht en Z utphen terug als Lunetten. Een
halve maan was d o or w ater om geven en kon alleen
d o or bruggen o f per b o o t bereikt w o rd e n 1.

D e W a g e n i n
HALVE MAAN

Jan Wulfsen heeft de storm palen van de halve maan
verplaatst.4 Een stormpaal is een aangepunte paal, als
onderdeel van een palissade. Een palissade is een om 
heining van in de grond geslagen gepunte (storm)
palen o f staken. Torven o f turven betekent ter ziele
zijn/gaan (gestorven o f sterven) en kan ook gebruikt
worden om aan te duiden dat iets niet meer bestaat
o f actief is (bron: internet). Ik weet niet wat torven hier
betekent. Misschien: opruim en en verwijderen van de
resten van de versterking, die na het doorsnijden van
de verbinding tussen de binnenstad en w at later de
halve maan werd, waren achter gebleven.

g s e

In 1992 schreef Chr. van W ijnbergen over de verdedi
gingswerken van W ageningen. Zij verm e ldt dat in
correspondentie tussen Ernst Casimir van Nassau en
de com m andant van W ageningen H. van Eek (Kon.
Huisarchief, 1629)2 over een halve m aan als verster
king w o rd t geschreven. Zij heeft ook een aanwijzing
gevonden in de rekeningen van burgem eester G errit
de Haes waarin staat: doen (toen) men de ha lffe maen
voor de berrichpoort doorsnede.
Verder zoekende vond ik in het gem eentearchief nog
tw ee andere verw ijzingen naar de halve maan. Deze
zijn:
1630
[ .. . ] Noch 6 gl van die keyyen (keien) op te breken voer
die berch p o rt daer die h a lf m aen gemacktys (is) d it beloept tesamen 70 g l hyer van bedanck yck Wyllem Otten
die burgemyster Garret thaes goede betalynck oorconde
myn eygen ha nt Wyllem Otten.
Dus W illem O tter heeft werkzaamheden verricht en is
d o or burgerm eester G errit de Haes betaald.3
1630
3 January (1630) betaelt aen Jan Wulfsen 17 st van tve
(twee) dagen to torrefen en[de] van d a t hij die stormpaelen van de halffm aen op de p o o rt droech doemen
(toen men) de halffm aen door snede.

binnen- singel buiten
gracht \
gracht

doorsneede houten

vermoedelijk
houten brug

Afb. 1. Links de oude situatie met twee grachten, ge
scheiden door een singel; rechts de halve maan.

V

e r d e r e

o n t w i k k e l i n g

Door het verw ijderen van de singel en het uitvoeren
van de doorsneede (zie boven) van de vaste verbin
ding tussen de stad en het bastion bij de Bergpoort,
ontstond een halve maan (zie afb. 1). De singel, die de
binnengracht van de buitengracht scheidde, zal nog
niet overal verw ijderd zijn. Klaarblijkelijk heeft men
zich bedacht door een an derverdedigingsw erkaante
brengen. Door het dem pen van de binnengracht en
het verbreden van de buitengracht (en het bouwen
van bolwerken) ontstond een veste m et één diepe
brede gracht. Hierdoor werd de doorsneede weer te
il UP
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houten brug, gemakkelijk
afbreekbaar
voonnalige halve maan
wal, mogelijke liggende op de
oude singel
legd op de binnengracht
mogelijk aangelegd op de oude
wal
Afb. 2. Het rondeel Bergpoort, afgebeeld op de vogelvluchtkaart van Van Geelkercken (1640).
niet gedaan, w aardoor de halve maan to t een bastion
o f rondeel werd om gevorm d. Deze situatie is afge
beeld op de vogelvluchtkaart van Van Geelkercken,
gedateerd d o or Bob Kernkam p op 1640. Misschien
dat op som m ige plaatsen de oude singel ge bru ikt is
als de wal.

R e d e n v a n b d ü w v a n
d e
v e r s t e r k i n g e n :

2Het is m ogelijk dat meer gegevens in het Koninklijk
Huisarchief te vinden zijn. Dit archief kan alleen be
zocht w orden na schriftelijke toestem m ing van zijn
archivaris.
3O ud-Archief inv. nr. 275. Bijlagen to t de rekeningen
van burgem eester G errit de Haes over 1629/1630.
4O ud-Archief inv. nr.274 fol 5v + 6r. Rekeningen van
burgem eester Gerrit de Haes over 1629/1630, afge
hoord 15 m aart 1632.

TRIBBELJAAR
In 1629, tijdens de Tachtigjarige O orlog, belegerde
prins Frederik Hendrik - de stededw inger - 's H erto
genbosch. De Spaanse troepen veroverden vanuit
Wesel Am ersfoort om door te stoten naar steden in
Holland. Daarop stuurde Frederik Hendrik Ernst Casi
m ir voornam elijk ruiters naar de Veluwe. Deze oo r
logshandelingen betekenden dat o.m. de stad Wageningen versterkt moest worden, en grote ellende voor
de Veluwenaren. In het gem eentearchief vinden we
dat mensen in "trib b e l" d o or de stad W ageningen fi
nancieel gesteund worden. Het jaar 1629 w o rd t het
"tribbeljaar" genoem d. Tribbel zal afgeleid zijn van
trouble, dat het Franse w oord voor onlusten en m oei
lijkheden is en tribbeljaar van tribb el.5
N

5De betekenis van de w oorden Tribbel en Tribbenjaar
w o rd t op internet niet gegeven.
L

it e r a t u u r

- Gast, Kees. Zeven eeuwen vesting Wageningen. Verde
digingswerken van de 13de eeuw to t heden. Comité van
M onum entendag W ageningen. W ageningen. 2004.
49p en O ud-Archief inv. nr. 266. Rekening van de bur
gem eester Gerrit de Haes over 1624/24. fol 5v.
- Kernkamp, P.M. Vogelvluchtkaart van de stad Wage
ningen, p. 19-23 in K. Gast, B. Kernkamp & P. Leenknegt.
W ageningen gem eten en getekend. Comité Open
M onum entendag Wageningen-2009. 2009.64p.
- Soentgerath, J.. 1999. Wageningse bolwerken onder
de loep genom en. Oud-Wageningen 27: 23-27.

o t e n

'W anneer de halve maan de vorm van een driehoek
had, dan heette dat een ravelijn. Het w oord lunette
heeft een Franse achtergrond, en het w oord ravelijn
een Italiaanse. Beide landen vorm den de bron van
onze kennis over vestingbouw .

- W ijnbergen, C.S.A. baronesse van. Verdedigingswer
ken. Monumenten in Wageningen. Commissie Open
M onum entendag. Gemeentearchief Wageningen.
W ageningen. 1992. 34p.
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H E R I N N E R I N G E N AAN DE
S E P T E M B E R D A G E N VAN
1
9 4 4
A.G. Steenbergen
De gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in de herinnering gegrift van die mensen die deze oorlog
daadwerkelijk hebben meegemaakt. Op het internet is een website: "De Tweede Wereldoorlog met eigen ogen",
waarin opgetekende Wageningse oorlogservaringen zijn te lezen.
A.G. (Ton) Steenbergen blikt terug op woensdag 27 september 7944, toen de Slag om Arnhem in volle hevigheid aan
de gang was.

Afb. 1: De voormalige melkfabriek aan de Grindweg (nu Churchillweg).
b r g n ' Collectie HVOud-W ageningen.
Tussen zondag 17 septem ber en de evacuatie op zon
dag 1 okto ber 1944 is er heel veel gebeurd. Een van
die gebeurtenissen, die m ij lang is bijgebleven, is de
beschieting van de sigarenfabriek "VREDE" in de
Nude. Dit gebeurde op w oensdagm orgen 27 septem 
ber, omstreeks half elf.

M ijn vader en ik waren naar de m elkfabriek aan de
G rindweg geweest, om dat de m elkhandelaren niet
m eer langs de klanten kwamen. Deze fabriek stond
aan de westzijde van de toenm alige Grindweg (nu
Churchillweg), hoek Harnjesweg.
DUO-

O

n u D-WAG E N i n b e n
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Hotpl de Wer.lrt. WAGEX1NGEN.

Afb. 2: Een oude opname van Hotel De Wereld, nog m et de serre aan de voorzijde en de trambaan bergopwaarts naar
Arnhem. De prachtige pom p m aakt nog deel uit van de omgeving.
B r o n : Collectie HVOud-W ageningen.

Tijdens de terugw eg hoorden en zagen we enkele En
gelse vliegtuigen laag over de stad in westelijke rich
tin g vliegen. Plotseling klonk er een oorverdovend
geschiet. Boven de stad stegen rookw olken op. M en
sen op straat doken in portieken o f drukten zich te 
gen de muren. M ijn vader en ik zaten achter"de pom p
van Snackers" naast hotel De Wereld. Deze pomp,
waar in het verleden op m aandagm orgen vrouwen
o.a. uit de Veerstraat, w aaronder m ijn grootm oeder,
de was spoelden, werd in de vijftig e r jaren van de v o 
rige eeuw gesloopt.
Thuisgekomen in de Veerstraat hoorden we hoe de
vader van onze buurm an m ijn broertje (toen twee
jaar en 3 maanden oud), dat in de steeg naast ons rij
tje huizen liep, gepakt had en hem beschermd had
m et zijn lichaam tijdens het schieten. "Ga ik, dat is niet
zo erg, maar zo'n klein jong...'', had hij gezegd.
Later op de dag hoorden we dat vier Engelse vlie g tu i
gen een konvooi van tw ee (!) Duitse legerauto's w il
den beschieten. Zij raakten daarbij sigarenfabriek
VREDE. Deze stond weldra in lichterlaaie en dat lot
tro f ook de radiotoestellen, die de W ageningers had
den m oeten inleveren op last van de bezetter. Op de
hierbij geplaatste fo to (afb. 3) zien we dat aan belang
stelling van de Wageningers geen gebrek was. De

brandw eer was in volle actie.
Curieus is dat in deze oorlogsdagen de VREDE in
brand werd geschoten, Deze fabriek van de firma
Baars was in 1915 gebouw d. Boven de ingang stond
de tekst: Pax intrantibus d.i. vrede aan hen die binnen
komen. Eén van hen was m ijn vader, die op 15-jarige
leeftijd in het magazijn kwam te werken. Op een
groepsfoto van het personeel (21 personen) in 1917
zit hij vooraan. M ijn vader w ist bijna alle namen (zie
afb. 4).
Twee dagen later moesten o.a. de bewoners van de
Veerstraat en Veerweg evacueren. Het was op 29 sep
tem ber, de verjaardag van m ijn vader, dat we naar
Bennekom gingen. Daarna zouden er nog vier evacuatieplaatsen komen.

DU.
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Afb. 3: De sigarenfabriek VREDE brandde als een fakkel. Op de plaats werd later de sigarenfabriek Victor Hugo ge
bouwd. Daarna vestigde de kantoormachinefabriek Friden zich op deze plek. Uiteindelijk werd het de vestigings
plaats van de sigarenfabriek Schimmelpenninck.
Collectie HV Oud-W ageningen.

Afb. 4: Een groepsfoto u it 1917, genomen voor de sigarenfabriek aan de Nude. De tekst boven de ingang: Pax Intrantibus is duidelijk zichtbaar. Op de voorste rij, zittend derde van rechts: de vader van de auteur: C.G. (Sjors) Steenber
gen, 1902-1982.
Collectie A.G. Steenbergen.
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REACTIES
DE N U D E B A R R I E R E
(OW 40-1, blz. 57)
Op blz. 57 schrijft J.C. Rauws over de d o or m ij gebruikte term pilaar. Ik geef toe dat een pilaar meestal een ste
nen zuil, pijler o f kolom is die iets ondersteunt. Een pilaar kan echter ook van ander materiaal zijn gemaakt.
Vandaar dat ik op blz. 127 (OW 39-4) schreef: ijzeren pilaar. Tot slot: Sjaak, hoe m oet ik dan deze ijzeren construc
tie benoemen?
Anton C. Zeven

VARI A
VAN

H E T FOTO-

EN

PRENTENKABINET

Door Wageningen Universiteit is een brandvertragen
de archiefkast geschonken. De kast w o rd t ingericht
voor oude ansichtkaarten en foto's zodat alles veilig
opgeborgen kan worden. Hiervoor m oeten zuurvrije
mappen m et fototassen worden aangeschaft zodat
alles in de huidige staat blijft. De kast w o rd t geplaatst
in de Jan J. de Goedezaal.
Via internet zijn oude ansichten aangeschaft en ook
zijn er weer foto's geschonken, onder andere door de
familie Van Lent uit de Veerstraat, w aaronder een fo to
van bakker Bouwman voor zijn winkel. Veel speur
werk is verricht naar aanleiding van vragen o f een
oude foto of ansichtkaart wel W ageningen betrof. Op
sommige vragen na, hebben w ij alles kunnen beant
woorden.
De digitale beeldbank is nog niet gereed om d at er bij
onze provider wat problem en m et een aantal foto's
zijn geweest. Wij hopen dat de beeldbank zo spoedig
m ogelijk op de website kan worden geplaatst.

Ook zijn er vele vragen op genealogisch gebied ge 
steld, onder andere d o or de fam ilies Van Lent, Eindho
ven, Bouwm an, Van Roekel, Ruisch, Van Laar en Roelofsen die alle konden w orden beantw oord. Veelal
ging het om gegevens u it kerkboeken, te weten: de
doop-, tro u w - en overlijdensregisters, die teruggaan
to t ± 1645.
Zeer recent hebben w ij w aarschijnlijk een antw oord
op de vraag o f de volgende fo to in W ageningen g e no
men is. De vraagsteller had zeer grote twijfels. Door
de ansicht sterk te vergroten, kon er een vergelijking
gem aakt w orden m et een ansicht u it ons archief. De
conclusie is dat het zeer w aarschijnlijk een echte Wageningse opnam e is. De fo to is in 1926 d o o r een Am 
sterdamse fotog raaf genom en. Misschien kunnen
som m igen zich deze situatie nog herinneren en w ij
houden ons van harte aanbevolen voor aanvullende
inform atie.
Willem Ruisch.
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De volgende fo to is een geschenk van m evrouw Nel Naber-Looijen.
Wie kent de personen op deze fo to genom en op het Spijk bij de boerderij, tegenover het bruggetje naar het
Bassecour? De fo to zal genom en zijn rond 1905.

Staande 6e van links: Leendert Looijen, geboren in 1858 en overleden in 1925. Hij was gehuwd m et Grada
Jansen, geboren op 30-10-1862.
Het is m ogelijk dat het studenten m et begeleiders en de professoren zijn die op de proeftuinen werkten
achter het voorm alige h o o fdg eb ouw aan de Herenstraat, nu het Bassecour.
Z iet u bekenden dan kunt u bellen m et 06-42930299, o f stuur een e-mail naar oudwageningen@ planet.nl

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
EN D O C U M E N T A T I E C E N T R U M
april t/m augustus 2012
B

i b l i o t h e e k

:

n i e u w

«'1263-1963 - 700 jaar W ageningen Stad. Van Romeinse n e d e rz e ttin g ..... to t centrum van landbouw w eten
schap'[Jubileum krant]. De Veluwepost/ De Grebbepost (1963) 4 biz.; ill. [W_0834]
« Kuijpers, F. et al. ed., Bevrijdingsdag. Bevrijdingskrant provincie Gelderland 4 en 5 mei 2011 (Wegener Media;
Arnhem 2011) 16 biz.; ill. [W_0835]
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« Steenbergen, A.G., Gij zult uw kind vertellen. Het bijna vergeten en verdwenen Joods leven in W ageningen en
om geving, Rhenen en Veenendaal (een bundel [...] artikelen over onze Joodse stads- en dorpsgenoten) (Wa
geningen 1966-1984) ongepag.; ill. (geschenk van de auteur) [WJD836]
• Aben, P. et al. (red. Leo Eppink), GildeGids Wageningen. Nr. 10 (Celadon; Bilthoven 2012) 64 biz.; ill.; krt. met
wandelroute; ISBN 978 90 8948 021 7 (geschenk van Gilde W ageningen) [W_0837]
« List, Gerry van der, 'Wij, priesters, brengen de boodschap van hoop', Elsevier, 1 april 2012: 24-26 en 28 (ge
schenk) [W 0838]
• Gast, Kees, Zeven eeuwen vesting Wageningen. De verdedigingswerken van de 13de eeuw to t heden. Comité
Open M onum entendag W ageningen (W ageningen 2004) 48 biz.; ill. lit. (geschenk) [W_0839]
< Lardenoye, Fred/W ageningen op 5 mei weer druk bezocht', Checkpoint 13 (juni 2012) 5:8 (geschenk) [W_0840]
« Lardenoye, Fred, 'Defilé W ageningen zonder Defensie ondenkbaar', Checkpoint 13 (april 2012) 3: 10-11 (ge
schenk) [W_0841]
. Poeteren, Guus van, 'Nico van Poeteren, een verm aarde phytopatholoog', Amersfoort en omstreken 21 (april
2012) 2:71-73 [W_0842]
• Rouw, Gerrit, 'Historische overgave in beeld gebracht', Voormalig Verzet Nederland. Kontakt door aantreden,
ju li/a u g . 2 0 0 7 :1-3 (geschenk) [W_0843]
• Olinga, G., Het Roode Dorp en de VI. Een reconstructie van de rampavond. Historische Vereniging Oud-Wageningen, Historische Reeks nr. 12 (W ageningen 2012) 210 biz.; ill. tab. lit. (geschenk van de auteur) [W_0844]
. HIP Historisch Inform atiepunt Veenendaal (folder) (Veenendaal z.j.) 4 blz. [VEE_012]
« Parochiegids StJohannes de Doper Geboorte Wageningen (W ageningen z.j. [1960]) 48 blz.; ill. (geschenk)
[W_0493a]
• Parochiegids StJohannes de Doper Geboorte te Wageningen 1962 (W ageningen 1962) 40 blz.; ill. (geschenk)
[W_0493b]
. Parochiegids St.Johannes de Doper Geboorte te Wageningen. Uitgave 1965 (W ageningen 1965) 52 blz.; ill. (ge
schenk) [W_0493c]
« Parochiegids 1968 van Wageningen (W ageningen 1968) 48 blz.; ill. (geschenk) [W_0493d]
« Parochiegids Wageningen 1991 (W ageningen 1991) 46 blz.; ill. (geschenk) [W 0493e]
« Parochiegids 1997-1999. Parochie StJohannes de Doper G eboorte en Verrijzenis des Heren W ageningen (Wa
geningen z.j.) 46 blz.; ill. (geschenk) [W _0493f]
« O fficial opening o f the International Club by H.R.H. Princess Beatrix on the 28th o f June 1962 at 10 AM. (Wage
ningen 1962) 12 blz. [W_0845]
• Heitink, Kees, Ad Nooij, Bennekom. Joods toevluchtsoord 1940-1944. Historische Vereniging Oud-Bennekom
(Bennekom 2012) 240 blz.; lit. ill. index (aanschaf) [RB_022] ISBN/EAN 978-90-78592-03-7
« Wielepraat. Inform atieblad voor senioren 29 (2012) 1. (Solidez; W ageningen 2012) 16 blz. [W_0846]
• Wielepraat. Inform atieblad voor senioren 29 (2012) 5. (Solidez; W ageningen 2012) 16 blz. [WJD847]
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« Heitink, Kees; Gert Jan Koster, De tram rijd t weer! Bennekomse tramgeschiedenis 1882 1937 1968 2008 (Bennekom 2008) 29 blz.; ill. (geschenk van 'Oud-Bennekom') [RB_023]
. Eppink, L.; J. van den Burg, Lubbert Adolph Torck. Een veelverm ogend W ageninger (2e, herziene druk; Histori
sche Vereniging Oud-W ageningen, museum De Casteelse Poort en de bblthk; Wageningen 2012) 40 blz.; ill.
tab. lit. (geschenk) [W J)667a] ISBN 978 90 800156 3 0
« Torckdael (De W oningstichting en Opella; W ageningen 2012) ongepag.; ill. (geschenk) [W 0848]
« Tesser, F rits/D eO ud e Jan -V e lp . De vroegste geschiedenis (deel 2)'. A m bt en Heerlijkheid. De lokale geschiede
nis van de gem eenten Rheden en Rozendaal 58 (juni 2012) nr. 175: vo e tn o o t blz. 7 [over Rijnwijk] [W J)849]
« Boer, Jan L. de, In 't Geldersche Rijnland. Geschiedenissen en legenden van den Zuid-Veluwerand. Volledige
beschrijving van het Kasteel D oorw erth. (Gijsbers en Van Loon; Arnhem z.j. (geschenk) [herdruk (z.j.) van 1e
druk 1938]) ill. [blz. 97-100:'De W ageningse Berg'en'O pgravingen bij W ageningen'] [W_0850]
. Nijmeegse Vierdaagse (z.p. 2012) ongepag. ill. [W_0851]
« Proef Wageningen. M onum enten en Architectuur. H ighlights en tips. Inclusief wandelroutes. W ageningen 750
(Gemeente W ageningen en S tichting O ndernem ersfonds W ageningen; W ageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0852]
. Proef Wageningen. Stad der bevrijding. H ighlights en tips. Inclusief wandelroutes. Wageningen 750 (Gemeen
te W ageningen en Stichting Ondernem ersfonds W ageningen; W ageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0853]
« Proef Wageningen. Kunst en Cultuur. H ighlights en tips. Inclusief wandelroutes. W ageningen 750 (Gemeente
W ageningen en Stichting Ondernem ersfonds W ageningen; W ageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0854]
• Proef Wageningen. Natuur en Landschap. H ighlights en tips. Inclusief wandelroutes. W ageningen 750 (Ge
m eente W ageningen en Stichting Ondernem ersfonds W ageningen; W ageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0855]
. Steenbergen, A.G., Nieuw leven in de Kromme Hoek (manuscript) 1 blz. [W_0856]
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• Brolsma, U.H., Wageningen 1940-1945. Com ité 4 en 5 Mei 1945 (W ageningen 1975) [W 0024b]
• Steenbergen, A.G. ed., Een verdwenen stuk Wageningen; de oude Beneden- en Bovenbuurt
(HV O ud-W ageningen en P.C. Schroeder; W ageningen 1987) [W_0027]
• Have, F. van der, Kleine kroniek van het verzet in Wageningen over de periode 1940-1945 (Van Eck/Oosterink;
O chten 1983] [W_0034]
• Heijers, K ., ed., Fotoboek m et ca 300 oude foto's, prenten, prentbriefkaarten en tekeningen van Wageningen (Van
Eck/Oosterink; O chten 1983) [W_0414]
• Westrup, Dick, Wageningen. Veranderend Gezicht 1900-1982 (Technipress; G roningen 1998) [W 0472]
« Steenbergen, A.G., Kent uze n o g ... de Wageningers (2e druk; Europese Bibliotheek; Zaltbom m el 1974) [W J)638]
« Programma viering tien ja a r bevrijding 1945 - 1955; W ageningen 3 mei - 14 mei 1955
(W ageningen 1955) 48 blz. ill. [W_0051a]
. Have, F. van der, Z ij die vielen. Levensbericht (W ageningen 1947) ongepag. [W_0408a]
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« Soentgerath, J.H., Gemeente Wageningen. Bouwhistorische verkenning van het pand Rouwenhofstraat 10 te Wageningen (M onum enten Advies Bureau; Nijm egen 1997) 13 blz. ill. [W_0572a]
. Gemeente Wageningen; binnenstad, inventarisatie 1976 (OD 205; adviseurs voor planologie, architectuur en
landschapbv;S 0771-367; D elft 1977) [W_0223.2]
< Wageningen-Laag. Een idee voor de stad (Initiatiefgroep W ageningen-Laag; W ageningen 1986) 32 blz. + bro
chure ("De m odellen") en tw ee losse kaartjes [W_0714a]

D

d c u m e n t a t i e

, Kopieën van stukken m et betrekking to t de Tweede W ereldoorlog in W ageningen (samenstelling [wsch.] R.
Meijerink) D0c_031
. Persoonlijke bescheiden van H. van Hoogdalem, auteur van "D istributiekring 474 W ageningen voor-tijdensna '44-'45" [behoort bij W_0169a] D0c_032
• Aantekeningen over het kasteel G runsfoort en de fam ilies Van Stepraed en Van Lynden (samensteller A.G.
Steenbergen) DOC 033
• W ageningen zoals het w a s ..... en nog is. Bundel van zeven artikelen over Wageningse gebouw en (samenstel
ler A.G. Steenbergen) D 0c_034
• Aantekeningen over de fam ilie Bowles en het kasteel (samensteller A.G. Steenbergen) DQC_035

NU TE Z I E N

IN

DE

CASTEELSE

PDDRT

Kunstagenda
Nog t/m 30 september 2012
Derde zomerkunstexpositie: 'Ode aan de rivier en het landschap langszij'.
Galerie het Koetshuis van het museum to o n t werken van drie kunstenaars. Fritska van Dorsten presenteert
beelden in marmer, Inger Palm laat acrylschilderijen zien en van Marianne Zwaansdijk w orden aquarellen ten
toongesteld.
Fritska van Dorsten schoolde zich als beeldhouw er vooral bij Christien Sielcken in Pietrasanta, Italië. Zij werkt
voornam elijk m et m arm er uit Italië o f Portugal, landen waar zij elk jaar een periode aan het werk is. Alvorens
m et de steen te beginnen, boetseert zij eerst op klein form aat een o n tw e rp in klei. Dit m odel brengt zij dan over
op de steen: zij hakt vlak na vlak, daarbij het m odel goed in het oog houdend. Na verloop van tijd w o rdt het
m odel m inder belangrijk en gaat het om de aandacht die het beeld zelf nodig heeft. De beelden kenmerken
zich d o or vloeiende en toch krachtige vorm en en een zorgvuldige afwerking. De vorm entaal is abstract, al is het
concrete uitgangspunt van de vorm nog herkenbaar.
Inger Palm heeft ruim tw in tig jaar in verschillende plaatsen lesgegeven in handvaardigheid en tekenen op m id
delbare scholen, m om enteel w o o n t zij in W ageningen. Zij w e rkt nu uitsluitend nog voor zichzelf. Los van con
venties en tradities zoekt zij een nieuwe w eg naar iets puurs, geïnspireerd op w at zij waarneem t zowel binnen
als buiten zichzelf. In haar eigen w o o rd e n :"M ijn Intuïtie brengt me waar ik zijn moet, m ijn gedachten zijn mijn
voertuig, m ijn penselen m ijn gereedschap. De verf, de kleuren van het licht, het doek, de plaats van zijn. Mijn
ogen zien w at zich van binnen afspeelt en sturen op de trillin g van het licht, het tere spel van kleur en lijn to t
vorm en diepte, steeds weer to t een nieuwe w ereld op één vlak bijeen gebracht."
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Voor M arianneZw aansw ijk (1934 - 2007) is d it een postum e presentatie van haar werk. Zij was lid van de Kunst
Kring W ageningen en organiseerde gedurende een aantal jaren de kunstexposities in museum de Casteelse
Poort. M arianne had in 1982 kennis gem aakt m et de aquareltechniek tijdens een schildervakantie in Frankrijk.
Sindsdien bleef deze vorm van expressie haar boeien: het absorberen van indrukken, het vertrouw d raken met
het ob je ct en ten slotte het laten ontstaan van de aquarel. Zelf zei zij daarover: "Als het denken ophoudt, kun
nen licht, w ater en v e rf m et elkaar verenigd worden, zodat een impressie van m ijn waarnem ing ontstaat. Een
leeg beeld m et hier en daar een lijn, landschap neigend naar abstractie.

Museumagenda

'§

Louis Raemaekers, een cartoonist van wereldfaam
16 november 2012 - 31 maart 2013
De Amerikaanse media noem den hem 'the most fa
mous cartoonist o f the w o rld ' en oud-president Theo
dore Roosevelt bejubelde hem. De betekenis van po
litiek tekenaar Louis Raemaekers tijdens de Eerste
W ereldoorlog was zo g ro o t dat de Duitse regering
tw aalfduizend mark op zijn hoofd zette. En dat alle
maal voor een man die zestien jaar lang tekenleraar
was aan de Rijkslandbouwschool in het gemoedelijke
W ageningen. Een tentoonstelling over het leven en
werken van misschien wel de beroemdste Wageninger.
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Louis Raemaekers, 1869-1956.
b r d n : Archief W ageningen UR
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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 to t 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.
BIBLIOTHEEK

EN

PRENTENKABINET

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.
TIJDSCHRIFTENREK

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

IN

OUDE

ANSICHTEN/FOTO’S

Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.
Openingstijden:
Wanneer het museum en /of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).
DE

EOEKENKRAAM

De Historische Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Deze zijn verkrijgbaar bij
Kees Gast, Hof van St. Pieter 38, 6721 TS Bennekom, tel. 0318 430789. Veel uitgaven zijn ook te koop tijdens de lezingbijeenkomsten en ledenvergaderingen. De titels zijn nu en dan te lezen in de rubriek VARIA-INFO van het contactblad Oud-Wageningen.
RONDLEIDINGEN

- Stadswandelingen
-W andelingen door de uiterwaarden
- Fietstocht Landschap en Landbouw
- Beeldenroute (per fiets)
-W andelingTuin en Architectuur
-Wageningen in Monte
Voor groepen kunnen alle wandelingen en fietstochten gedurende het gehele jaar en op bijna elk gewenst moment worden
afgesproken.
Inlichtingen: tel. 0317 412801, e-mail: RondleidingenWageningen@hetnet.nl
Individueel bestaat in de zomermaanden de mogelijkheid aan diverse onderdelen deel te nemen.
Aankondiging daarvan in folder, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.
WAGENINGEN

IN B E E L D

OP 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
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.

□ UD-WAEENiNEEN 40 - 3, Contactblad
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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

BESTU UR
P. Woldendorp

voorzitter

Mw. D. van Vliet

secretaris

Goudenregenstraat 5,6706 BZ Wageningen
tel: 0317 423515

J. Figge

penningmeester

Mw. O. Haze

lid

C.D. Gast

lid

W.J.P. Steenbergen

lid

H. van der Beek

lid

BIB LIO TH EE K

EN

DO CUM ENTATIE

A.G. Steenbergen

O tto van Gelreweg 28,6703 AE Wageningen
tel: 0317 416675

FOTO-

EN

P R E N TE N K A B IN E T

W. Ruisch

Bennekomseweg 182,6704 AL Wageningen
tel: 0317 411508, e-mail: oudwageningen@planet.nl

W EBSITE
Beheerder

e-mail: info@oudwageningen.nl

R EDACTI E
G.L.OIinga

eindredactie

Generaal Foulkesweg 18,6703 BR Wageningen

en kopij

tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl

P.M. Kernkamp

lid

D.A.deW it

lid

LED EN SEC R ETAR IAAT

EN

N A B E Z D R G IN G

Mw. Z. van den Burg-Teunissen

VE R E N IG IN G S B LA D

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

W E R KG R O EP

R O N D LE ID IN G E N

W A G E N IN G EN

L.A.AJ. Eppink

Pootakkerweg 17,6706 BW Wageningen
tel: 0317 416145, e-mail: laaj.eppink@hccnet.nl

S TICHTIN G

W A G E N IN G S

M U S E U M

DE

CASTEELSE

POORT

Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen
tel: 0317 421436, e-mail: info@casteelsepoort.nl
website: www.casteelsepoort.nl
VER EN IG IN G

VR IE N D EN

Mw. M.LJ. Hautvast-Mertens

VAN

HET

M U S E U M

DE

CASTEELSE

POORT

Hamelakkerlaan 30, 6703 EK Wageningen
tel: 0317 410609, e-mail: jhautvast@cs.com
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