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VAN DE BESTUURSTAFEL

B IJEEN KO M ST In de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.
Op maandag 26 november 2012, aanvang 20.00 uur, 
aansluitend op de extra ledenvergadering die om 
19.30 uur begint (zie bestuursmededelingen), zal 
M eindert Hoogerkamp een lezing houden, met als 
onderwerp:
"De geschiedenis van het kasteel Hoekelum. "

Kasteel Hoekelum ten noorden van Bennekom. 
Foto: Gerard Olinga

Het kasteel Hoekelum in Bennekom kent een lange en boeiende geschiedenis. De eerste geschreven berichten 
verschenen in de 14e eeuw, toen werd reeds gesproken over "dat alde goet to t Hoeckulem".
Tijdens de voordracht, gegeven als Power Point presentatie, zullen allerlei aspecten uit het verleden en het 
heden aan de orde komen: o.a. de bouwgeschiedenis van het kasteel, de belangrijkste bewoners, de relatie 
tussen de kasteelbewoners en de bevolking van Bennekom, het grondgebruik, de vele aanwezige Rijksmonu
menten (totaal 16) en het huidige gebruik van het landgoed.

Op maandag 25 februari 2013 zal Ruud Schaafsma 
een lezing houden, getiteld:
"Het Renkumse beekdal.”

LEDEN M UTATI ES

Nieuw leden:
Dhr. Dhr M. Eslami DhrW.H. Frentz
DhrR. s'Jacob M w G. van der Sman
Dhr M. Vogt Genealogisch Historisch Genootschap'Redichem', Renkum
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BE STUURS ME DELING EN

1 D 4

Extra ledenvergadering
De volledige naam van onze vereniging luidt: Histori
sche Vereniging Oud-Wageningen. Eigenlijk dubbel
op. Het bestuur is van mening dat een kleine aanpas
sing van de naam m oderner aandoet. Wij kunnen dan 
de eerste veertig jaar van ons bestaan afsluiten met 
de oude naam en vervolgens doorgaan in 2013 met 
de nieuwe naam: Historische Vereniging Wagenin- 
gen. Hiertoe moet echter nog wel een aantal stappen 
genomen worden, waaronder w ijzig ing van de statu
ten en het huishoudelijk reglement.
Om een dergelijke w ijz ig ing plaats te laten vinden, 
hebben w ij de instemming van onze leden nodig. 
Daarom nodigen w ij u uit voor een extra ledenverga
dering op m aandagavond 26 november 2012, aan
vang 19.30 uur, voorafgaand aan de lezing van Mein
dert Hoogerkamp over 'De geschiedenis van het 
kasteel Hoekelum', welke om 20.00 uur begint.Tijdens 
deze avond zal ook het omslag van het jubileum boek 
Wageningen 750 jaar door Kees Gast en Leo Klep on t
huld worden.

Vacatures:
Binnen het bestuur van de Historische Vereniging 
Oud-Wageningen zullen per april 2013 Kees Gast en 
Wieger Steenbergen aftreden. Zij hebben dan zes jaar 
van het bestuur deel uitgemaakt en zijn niet herkies
baar. Ook onze voorzitter Piet W oldendorp bereikt in 
april 2013 het einde van zijn zittingsterm ijn. Wij zijn 
op zoek naar kandidaten voor de aftredende be
stuursleden. Voelt u er wat voor m et ons mee te den
ken en doen en w ilt u graag informatie, bel o f mail ons 
dan (adressen op de achterzijde van d it blad).

Diversen:
Tijdens de Molenmarkt op 8 september jl. mochten 
w ij vier nieuwe leden inschrijven. Ook zijn diverse 
boeken verkocht.

Op de kraam hadden w ij een maquette staan van de 
NV Stoomzuivelfabriek De Hoop, gemaakt door ons 
bestuurslid Hans van der Beek (zie onderstaande af
beelding).

i

b r o n ; Internet

Hij is nu bezig een grote maquette te maken van het 
Wageningse station en omgeving die van oktober tot 
en met december 2013 in de bibliotheek tentoonge
steld zal worden.

In de maand oktober 2013, de'Maand van de Geschie
denis', zal ook weer een geschiedenisquiz in de biblio
theek gepresenteerd worden. De voorbereidingen 
voor deze activiteiten zijn al in volle gang.

Er zijn plannen om een boekje te maken over de ge
schiedenis van de panden Rouwenhofstraat 12 -  14. 
Deze panden behoren to t de oudste, nog steeds be
woonde, huizen in Wageningen. Een werkgroep, ge
steund door de Historische Vereniging Oud-Wagenin- 
gen en Rondleidingen Wageningen van de Stichting 
Gilde Wageningen, tre ft voorbereidingen om, mede 
in het kader van Wageningen 750 jaar, een mooi, lees
baar boekje over deze panden te maken.
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DE G E S C H IE D E N IS  VAN 
DUD-WAGENINGEN ( S L O T )

Zonder vrijwilligers geen vereniging... Gerard O linga

Elke vereniging is zonder de inzet van haar vrijwilligers al snel ten dode opgeschreven. Een vanzelfsprekendheid 
maar, gek genoeg, eveneens een veronachtzaamd aspect binnen elke vereniging. Daarom wordt in het laatste deel 
van de serie artikelen over de geschiedenis van onze vereniging stilgestaan b ij het vrijwilligerswerk.

G e s t a g e  d a l i n g  
L E D E N B E S T A N D

Leden van een vereniging doen hun vrijw illigerswerk 
veelal om uiteenlopende redenen. Vaak 'u it liefde 
voor de c lub 'o f u it interesse voor de materie waarmee 
een vereniging zich bezighoudt. Ik denk dat met 
name de laatste reden van toepassing is op het gros 
van de vrijw illigers van Oud-Wageningen. Sommigen 
traden in een onbewaakt ogenblik toe to t de 'club der 
vrijwilligers', anderen meldden zich spontaan aan, 
maar de meesten zullen zijn gevraagd, soms op een 
manier waarop nog moeilijk "Nee" viel te zeggen. 
Toen eens een oud-bestuurslid werd gepolst o f hij 
een bestuursfunctie w ilde bekleden, antwoordde 
deze kandidaat dat hij niet eens lid van de vereniging 
was. Dat was het kleinste probleem. Een uurtje later 
was hij lid van Oud-Wageningen en enkele maanden 
later trad hij toe to t het bestuur. Net zoals dat in vele 
verenigingen het geval is, is het ook bij Oud-Wagenin- 
gen 'gegaan, zoals het is gegaan', dus zonder dat er 
sprake is geweest van een doorw rocht selectieplan 
voor de vrijwilligers. Men rolde er veelal in om vervol
gens te constateren dat het verenigingswerk op de 
schouders neerkomt van maar een zeer beperkt aan
tal leden/vrijw illigers.
In de beginjaren steeg het aantal leden van onze ver
enig ing vrij spectaculair. Meerdere malen valt in de 
eerste jaargangen van het verenigingsblad te lezen 
dat het ledenaantal in de richting van duizend leden 
leek te gaan. Dat aantal is echter nooit gehaald.
De laatste jaren daalt het aantal leden gestaag. Mo
menteel te lt onze vereniging nog 452 betalende le
den. Jeanne van den Burg, die sinds april 2002 de le
denadministratie doet, heeft twee verklaringen voor 
deze ontw ikkeling. De eerste is de 'vergrijz ing 'van de 
leden. Zij heeft de indruk dat het merendeel van onze 
leden vrij oud is, in welke leeftijdscategorie nu een
maal meer sterfgevallen plaatsvinden dan in b ijvoor
beeld sportverenigingen. Maar ook de crisis is vol
gens haar merkbaar. Veel mensen moeten bezuinigen 
en sommigen maken in hun afwegingen, hoe men de 
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tering naar de nering kan zetten, de keuze om lid
maatschappen op te zeggen.
Ondanks deze dalende trend mag onze vereniging 
nog steeds op een ruime belangstelling rekenen, 
maar zou deze ook een voortdurende punt van aan
dacht voor het bestuur moeten zijn. Om in de toe
komst als vereniging voort te kunnen bestaan, zou 
het gewenst zijn om de geschetste ontwikkelingen 
niet alleen te analyseren, maar ook om een plan van 
aanpak te maken voor het werven van nieuwe leden.

E x c l u s i e f  v d d r  l e d e n  
□ F D I G I T A A L
□ N T S L U I T E N ?

Reeds vanaf het begin van de vereniging werden 
oude foto's, oude ansichten, boeken, publicaties, t ijd 
schriften etc. verzameld en bewaard. Deze bonte ver
zameling had betrekking op Wageningen en/of op 
haar geschiedenis. Door de jaren heen werd op die 
manier een aanzienlijke collectie aangelegd met een 
schat aan informatie voor de liefhebbers van de Wa- 
geningse historie. In de beginjaren was er nog geen 
sprake van een centrale bewaarplaats, maar lag het 
bronmateriaal thuis bij enkele bestuursleden opge
slagen. Daar trad pas in de loop van 1997 verandering 
en verbetering in. In dat jaar kon het documentatie
centrum van Oud-Wageningen in de Jan J. de Goede- 
zaal van het museum De Casteelse Poort worden in
gericht.
De collecties lagen voortaan opgeslagen in een voor 
dat doel gebouwde archiefkast en in andere kasten 
en laden. Alles veilig opgeborgen en met slot en sleu
tel afgesloten. Exclusief voor leden die -  om inzage te 
krijgen in de collecties -  deze op de dinsdagochten
den konden raadplegen.
In de daarop volgende jaren boog het bestuur zich 
meerdere malen over de vraag o f d it wel de gewenste 
weg was. Zou het niet beter zijn om, daarnaast, plan
nen te gaan ontw ikkelen die het mogelijk maakten 
dat ook niet-leden kennis kregen van de verzamelin
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gen van de Historische Vereniging Oud-Wageningen? 
Moest de vereniging, nu de digita le wereld a llang een 
feit was, daarin ook een plaatsje krijgen om een veel 
breder publiek te bereiken? Aldus werd besloten! Er 
werden computers en een scanner aangeschaft en 
Oud-Wageningen ging online.
Vertegenwoordigers van enkele zusterverenigingen 
spreken vol lo f over de website van de vereniging. 
Hulde aan allen die daaraan hun steentje hebben b ij
gedragen.
De overzichtelijke website www.oudwageningen.nl 
geeft niet alleen een helder inzicht qua activiteiten 
van de vereniging, maar bovenal wat deze te bieden 
heeft. En dat is veel.
Maar voordat het zover was, hebben de vrijw illigers 
van 'de dinsdagochtendclub' onnoem elijk veel voor
werk verricht.
Willem Ruisch maakt deel uit van deze groep vrijw illi
gers. Bij zijn aantreden in 1999 tro f hij een enorme 
hoeveelheid prenten, ansichtkaarten en foto's aan die 
echter nog niet waren gerubriceerd. Samen met o.a. 
Jan van den Burg en Jan van Orden werd inmiddels een 
substantieel deel van de afbeeldingen, bestaande uit 
circa 6000 foto's en ansichten van Wageningen en on
geveer 1000 foto's met daarop Wageningers, gescand, 
gerubriceerd en digitaal opgeslagen.
Binnenkort, waarschijnlijk tegen het einde van d it 
jaar, zal een g root deel van deze collectie zijn opgeno
men in Beeldbank Wageningen, een project dat gefi
nancierd w ord t door de gemeente. Het is een in itia tie f 
van het gemeentearchief Wageningen, het museum 
De Casteelse Poort en onze vereniging. Mensen die 
op zoek zijn naar historische Wageningse foto's, kun
nen straks terecht op deze voor dat doel ontw ikkelde 
website.
De bibliotheek van de vereniging, beheerd door A.G. 
(Ton) Steenbergen en Jan van den Burg, bevat maar 
liefst 8700 titels. Middels de website van Oud-Wage- 
ningen is de inhoud (middels het aanvinken van de 
index) raadpleegbaar en kan er zelfs op trefwoorden 
worden gezocht.
Het zijn dé aansprekende voorbeelden van een histo
rische vereniging die mee is gegaan m et de digitale 
tijd.

conto kom t van een klein aantal auteurs, zoals Anton 
C. Zeven, A.G. (Ton) Steenbergen en I.C. (Sjaak) Rauws. 
Om de lezer een beeld te geven wie er allemaal be
trokken zijn bij het to t stand komen van ons contact
blad, vo lg t een korte weergave van tal van vrijw illi- 
gersactiviteiten.
Het begint natuurlijk bij de auteurs, die hun kopij in
dienen bij de redactie. Bijna alles w ordt tegenwoordig 
digitaal (per e-mail) aangeleverd. Vijf dagen na de 
deadline bu ig t de redactie zich over de binnengeko
men artikelen. Soms moet er een selectie worden toe
gepast wanneer het aanbod groter is dan de vraag. 
De redactie is nu eenmaal gehouden aan 144 pagina's 
per jaargang; dus gemiddeld 36 pagina's per uitgave. 
In tijden van een groot aanbod, hetgeen helaas niet al 
te vaak voorkomt, worden sommige artikelen door
geschoven naar een volgend nummer. Naast de selec
tie van de artikelen w ordt de inhoud tevens beoor
deeld op o.a. taalfouten. Dat d it moeilijk is, weet een 
ieder die zich wel eens met redactiewerk heeft bezig
gehouden. De uiteindelijke teksten worden door de 
eindredacteur digitaal bij de huisdrukker aangele
verd. Een week na de redactievergadering wordt de 
eerste proef nog eens kritisch beoordeeld. Geen over
bodig werk want n.a.v. deze proef wordt, samen met 
René Post van drukkerij Verweij, de uiteindelijke op
maak van het blad gemaakt. Ook de tweede proef 
w ordt nog eens op foutjes en onvolkomenheden ge
controleerd, waarna de drukker pas groen licht krijgt 
om het blad te gaan drukken.
In de week waarin het blad gedrukt wordt, krijgt de 
huisdrukker een update van het ledenbestand dat 
wordt aangeleverd door Jeanne van den Burg, waarna 
tevens de etiketten kunnen worden uitgeprint.
In de 'drukweek', op de woensdagen, komt de 'ver- 
zendploeg' in actie. Dit viertal, bestaande uit Annie en 
Ton Bourquin, Diet Roscher en Boukje Hampel, maakt 
elke uitgave verzendklaar. Men is er doorgaans drie 
to t vier uur mee bezig. Omdat de postbezorging te
genwoordig nog wel eens steekjes laat vallen, worden 
de bladen momenteel persoonlijk door Ton Bourquin 
naar het distributiecentrum  in Ede gebracht. Maar on
danks dat kom t het zelfs nog voor dat de bladen te 
laat bij de leden in de brievenbus vallen. Langs deze 
weg weet u dat d it dus niet aan onze vrijwilligers ligt!

H e t  c o n t a c t b l a d

In de afgelopen veertig jaargangen van ons contact
blad zullen naar schatting zo'n 800 to t 1000 hoofdar
tikelen zijn verschenen. Recent zijn ook alle jaargan
gen gedigitaliseerd. Het is een indrukwekkend aantal 
artikelen over de geschiedenis van Wageningen, te 
meer doordat veel van deze pennenvruchten op het

1 7 APRIL 2 0  1 3

Op 17 april 2013 bestaat onze vereniging veertig jaar. 
Een meer dan gedenkwaardige dag, want op die da
tum  herdenken we tevens dat het dan precies 68 jaar 
geleden is dat de 49ste West Riding Division, bijge
naamd de Polar Bears, de stad Wageningen bevrijdde.

Oud-Wageningen 40 - 4 , Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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Op die dag houdt de Historische Vereniging Oud-Wa- 
geningen haar jaarvergadering. Een mooie geste van 
het bestuur. Op die dag zal de voorzitter ongetw ijfe ld 
ook nog eens terugblikken op de geschiedenis van de 
vereniging.

In vier afleveringen is geprobeerd een beeld te geven 
van de vele activiteiten die onze vereniging in die 
veertig jaren heeft ontwikkeld, hetgeen alleen moge
lijk is geweest door de inzet van haar vrijwilligers door 
de jaren heen.

STADSWAPEN VAN DE STAD WAGEN IN GEN

V 1J A N W E G E  D E N  K O N I

D E  I I O O G E  R A A D  V A N  A D E L ,  gebruik makende van de magt aan 

denzehen verleend, bij besi V van den 20"" Februari) \ 8 1 6 , bevestigt bij 

dezen f / y  i 'K '  ; /< 7Y  / & ,

ingevolge het, door ■ gedaan verzoek, , in het bezit van het navolgende Wapen:

Gedaan in 's s/tiM Jfff/C t

1I.R ORDONNANTIE VAN  UK_N IIOOCI.N KAAI>-

DE HOOGE RAAD VAN ADEL, gebruik makende van de magt aan denzelven verleend, bij besluit van den 20ste 
Februarij 1816, bevestigt bij dezen de Stad Wageningen, ingevolge het, door haar gedaan verzoek, in het bezit 
van het navolgende Wapen:
Zijnde een rood schild beladen met een Rad van zilver, waar van de regt bovenstaande staak een kruis is. Het Schild 
gedekt met eene gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende gouden Leeuw.
Gedaan te 's Gravenhage, 7 October 1818.

gemeentearchief Wageningen.

□ UClil Kfi
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B g ü w b i d g r a f i e  o p  d e  B e r g

De geschiedenis van FC Wageningen
uit het stof onder de tribune Jobbe Wijnen

1 D B

Jobbe Wijnen uit Wageningen werkt als specialist Tweede Wereldoorlog voor RAAP Archeologisch Adviesbureau. Hij 
stelde een onderzoek in op een bijzondere plek, oo it een strijdtoneel dat zelfs door sommigen als een 'onneembare 
vesting' werd aangeduid. Een nieuw, verfrissend onderwerp.

"Ben je  gek, w ij waren er altijd", reageert Wageninger 
Jan (47) fel op m ijn vraag o f hij wel eens voetbal ging 
kijken bij FC Wageningen 'op de Berg'. Tw intig jaar na 
het nood lottig  faillissement lig t het onderwerp nog 
a ltijd gevoelig bij Wageningers. "Wij stonden altijd 
naast o f op het podium  van het orkest...Wat we dron
ken? Bier natuurlijk, u it van die doorzichtige plastic 
bekers." Dat laatste, over die bekers, vroeg ik Jan be
wust naar, want in augustus 2012 vormde het leeg 
staande stadion het onderwerp van een kort bouwbi- 
ografisch onderzoek naar sporen van de geschiede
nis. En bierglazen... die lagen er volop!

Afb. 1: Jobbe Wijnen tijdenszijn onderzoek. 
Foto: Jobbe Wijnen.

Bouwbiografie is een cultuurhistorische onderzoeks
techniek die zich richt op sporen van bewoners en 
gebruikers aan de binnenzijde van gebouwen. Door 
de tijd  heen blijven overal in een gebouw sporen ach
ter van de mensen die er leefden en werkten in de 
vorm van verloren en o f vergeten spullen, docum en
ten, slijtage op muren en kozijnen en zelfs verstopte 
goederen en inscripties. In het rijtje van disciplines zit 
het ongeveer zo: archeologen kijken buiten in de

grond; bouwhistorici naar architectuur en bouwbio- 
grafen zoeken naar sporen in het gebouw zelf en re
construeren daarmee de geschiedenis van het pand1.

Sinds 1992 staat het voormalig stadion van FC Wage
ningen er verlaten bij, maar trekt daardoor altijd mijn 
aandacht als ik er voorbij kom. Flet hek dat bezoekers 
buiten moet houden, vertoont al meer dan tien jaar 
grote gaten: een indicatie dat het er niemand echt 
aan gelegen is dat het nog functioneert en voor mij 
een rechtvaardiging om op een zondagmiddag eens 
naar binnen te wandelen voor een beknopt onder
zoek onder de grote staanplaatstribune: wat heeft het 
stadion na 20 jaar nog te vertellen over die bewogen 
geschiedenis.

A l g e m e e n  b e e l d

Wie via de oostzijde door het hek achter de staan
plaatstribune kruipt, kom t in de ruimte onder de be
tonnen constructie, de kruipruim te als het ware. Via 
een paadje kan men ofwel naar rechts onder de hele 
tribune doorlopen, of linksom het bouwwerk naar de 
daadwerkelijke staanplaatsen. Dat laatste blijkt ech
ter niet zo interessant, want de betonnen treden van 
de gebruiksvloer zijn aangeveegd schoon en de twee 
hokjes waar men consumpties kon krijgen, zijn volle
dig gestript. Daar is niets te vinden. Toch zou een kor
te blik later handzaam blijken bij het duiden van de 
vondsten onder de tribune zelf. Daar, onder die tribu
ne, in het licht dat feeëriek tussen de treden door 
schemert, is het in hoofdzaak een stoffige bende. Men 
loopt over zand, vermengd met papier, plastic en alu
m inium. Als eerste valt een stapel kranten op van de 
'Stad Wageningen', die hier op 25 augustus 2010 ge
dum pt is door een niet zo trouwe bezorger. Het is dui
delijk dat de plek favoriet is onder de Wageningse

1 In 2010 had Wageningen een primeur met het eerste bouwbiografisch onderzoek van Nederland in de voormalige HBS aan de Generaal 
Foulkesweg. De mogelijk 200 jaar oude buste van Napoleon die toen in de kruipruimte werd gevonden, staat nu in het torentje en is te zien 
als men langs het gebouw komt.
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jeugd, w ant her er der liggen resten van het'fikk ie sto- 
ken'en graffiti is aanwezig op bijna alle poeren van de 
constructie. Hier w ordt wat afgeschuimd..., maar hoe 
zit het met de sporen van het voetbalverleden? Die 
blijken er nog volop te vinden! Hieronder de vonds
ten verdeeld in aantal thema's.

Tussen de snippers liggen her en der ook de toe
gangskaartjes van de wedstrijden. Alle competities 
van 1975 to t 1990 zijn aangetroffen: een kaartje W W  
Wageningen tegen Volendam in het seizoen 75-76 is 
het oudste. De prijs was 2 gulden. Dan een kaartje 
voor 'jeugd to t 14 jaar' voor FC Wageningen tegen 
Roda JC in het seizoen 80-81, gedrukt bij Europrint in 
Veendam. De uitslag zou 1-1 worden. Dan een kaartje 
voor FC Wageningen -  Excelsior, staanplaats oost zuid 
kantine, prijs acht gulden: uitslag 0-0. Dan, vanaf 
1982, krijgen de kaartjes een ander formaat. Ze zijn nu 
groter en er is ruim te voor reclame van een sponsor. 
Vanaf 1983 is d it Ouwehands Dierenpark.

f

Afb. 2: De graffiti is nog steeds zichtbaar. 
Foto.Jobbe Wijnen.

D E  S N I P P E R S  
K A A R T J E S

E N  D E

Het is goed zoeken in de stoffige bende - stofmasker 
verplicht - maar voor wie du rft te kijken, herbergt de 
kruipruim te onder de tribune sporen u it haar hele be- 
staansgeschiedenis, vanaf 1974. Als eerste valt de 
grote hoeveelheid snippers op van ongeveer zestien 
vierkante centimeter, met de hand geknipt. Dit moet 
zelfgemaakte confetti zijn. Hiervoor werd du idelijk al
les gebru ikt uit de eigen papierbak wat maar te ver
snipperen viel. Grappig genoeg kom t men daardoor 
zowel snippers van het clubblad van FC Wageningen 
tegen, als fragmenten van bijvoorbeeld de Leeuwar
der Courant.
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Afb. 4: Entreekaartje seizoen 1984/1985 met vermelding 
van de sponsor.
FotoJobbe Wijnen.

Ook verdw ijn t de naam van de tegenstander van de 
kaartjes: ze worden alleen nog doorlopend genum
merd en krijgen een wedstrijdnummer. Na 1985 ver
dw ijn t sponsor Ouwehand weer van de kaartjes en 
staat er alleen nog dat ze op verzoek getoond moeten 
worden. Het laatste voetbalkaartje is van wedstrijd 19 
uit seizoen 89-90. Een staanplaats voor 7 gulden. Als 
sluitstuk lagen er ook nog twee heel andere kaartjes, 
namelijk één van het Ajax -o f PSV-stadion en één van 
het slotfestival van de introductiedagen van de uni
versiteit u it 1994, één jaar voor ikzelf naar de stad zou 
komen. Soms liggen tussen de snippers stapeltjes 
pamfletten: een oproep om lid te worden van de ver
enig ing'Vrienden FC W ageningen'om zo "Invloed uit 
te oefenen op het betaald voetbal in Wageningen".

De totale hoeveelheid papier onder de tribune is 
Afb. 3: Oude entreekaartjes u it de tweede helft van de groot. Vermoedelijk werden de staanplaatsen na elke 
zeventiger jaren van de vorige eeuw. wedstrijd geveegd, waarbij een groot deel van de
Foto:Jobbe Wijnen. snippers tussen de treden naar beneden viel. Aange-
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a u  D-wAG en in G en 40 - 4, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen



zien de ruim te onder de tribune droog is, werd deze 
ruim te een 'artefact-trap'die de vondsten voor de toe
komst heeft behouden.

niet aangetroffen: in 2003 lukte dat nog wel. Mis
schien hebben anderen ook wel al gezocht...

D e  s n a c k s

D e  v o r k j e s , d e  
E N  D E  L I P J E S .

L E P E L S

Wat men at en dronk tijdens een wedstrijd, het hoor
de destijds allemaal bij de totaalervaring van voetbal 
op de Berg. Niemand stond er echt bij stil wat men at, 
want het was vanzelfsprekend. De wikkels van de re
pen, de chips en de zuurtjes liggen echter nog altijd 
als stille getuigen onder het stadion. Ze maken nostal
gische herinneringen wakker, want vele van de repen 
worden al lang niet meer verkocht, o f niet meer in 
deze verpakking. Wie kent nog de 'Raider'? Deze suc
cesvolle reep van de Mars fabrieken stamt al uit 1968, 
kreeg in 1991 een andere naam (Twix), maar onder 
het stadion liggen nog altijd de'klassieke’ verpakkin
gen van vroeger. Verder zijn er de namen van alle be
geerlijkheden die voor velen de in de smaakpapillen 
verborgen herinneringen weer wakker schudden: 
Capri-Sun, Stimorol, Benbits, Rang, Chicklets, Fruitella, 
Top-drop, Wrigglys, Freshlife, Fleer Bubble Gum, Mars, 
Kit Kat, Snickers, Bounty en ZwartWit. Het topstuk 
voor m ij persoonlijk zijn echter de oubollige verpak
kingen van Croky Chips, gedrukt in drie kleuren: 
blauw, w it en rood met de kenmerkende papegaai. 
Croky Bolognese was hét symbool voor de hete zo
merdagen bij het zwembad van m ijn geboortedorp, 
maar voor Wageningers hoort deze chips-nostalgie 
natuurlijk ook bij het voetbal kijken! Onder het stadi
on liggen nog de lege zakjes van de chips die in Ne
derland lange tijd  u it de schappen verdween, maar 
een paar jaar geleden opnieuw werd geïntroduceerd, 
om dat de herinnering nog altijd voor verkoop zorgt. 
Verpakkingen liggen onder de tribune overal, maar 
op twee plaatsen liggen duidelijk concentraties van 
wikkels, samen met vele platgedrukte plastic bekers 
waarin de dranken werden verkocht. Wat blijkt: d it is 
precies boven de plek waar vroeger de kiosk was.

D e  m u n t e n

Bij de verkooppunten werd natuurlijk niet alleen wat 
te snaaien gehaald, maar ook wat gebracht: Geld! Het 
zand, precies onder de verkooppunten, is de ideale 
plek om munten te vinden, die bij het afrekenen van 
een frikandel o f kop koffie u it handen glipten. Het is 
niet m oeilijk om binnen korte t ijd  met een detector 
een klein handje m unten te verzamelen uit het t ijd 
perk van de gulden: stuivers, kwartjes en guldens. 
Dubbeltjes blijven onontdekt en ook rijksdaalders zijn

□  o u d -w a g  e n i n g e n  4D - 4, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen

Een aparte collectie vorm t een serie objecten die op 
het eerste oog weinig bijzonder lijkt: een verzameling 
van 30 snackvorkjes, 24 plastic koffielepeltjes en 35 
treklipjes: voorwerpen die eenmalig gebruikt werden 
en daarna werden weggeworpen. De collectie wordt 
interessanter als men ze in detail bestudeert. De vork
jes zijn geperst uit thermoplastisch kunststof in alle 
kleuren van de regenboog en binnen de random  ver
zamelde selectie zijn acht typologisch onderscheid
bare varianten te ontdekken, voor wie de moeite 
neemt er even naar te zoeken. De roerstaafjes zijn van 
w it plastic en aanwezig in elf verschillende typen en 
van de treklipjes zijn tien verschillende varianten ge
teld.

C o n c l u s i e

De bouwbiografische sporen onder de tribune bren
gen de geschiedenis van een deel van Stadion de Wa- 
geningse Berg in beeld. Niet de geroemde spelers uit 
de tijd  van het betaald voetbal en niet de bestuurlijke 
feiten, die elders zo uitgebreid beschreven worden, 
maar ju ist het kleine: de sfeer op de tribune, wat men 
at en dronk, wat er leefde onder de mensen, de wed
strijd, de strijd om het voortbestaan van de club, de 
oproepen van de vereniging Vrienden FC Wagenin
gen en vele vele sporen van 'frietje-m ét en beker bier'. 
Kortom, een beeld van hoe het was om op de tribune 
te vertoeven. De laatste wedstrijd speelde FC Wage
ningen in 1992, maar de stille getuigen van elke wed
strijd zijn onder de tribune nog altijd te vinden.

B r o n n e n

www.stadiondewageningseberg.nl
wikipedia
www.koningvoetbal.nl 
En natuurlijk bovenal het stadion zelf

Meer informatie over bouwbiografie en meer foto's van 
het onderzoek in het stadion op www.bouwbiografie.nl
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WAGENINGEN EN HET  
DN THULLEN VAN HAAR 
VERLEDEN
Toon Jansen in gesprek met Anton C. Zeven
In zijn serie gesprekken met bekende Wageningers had Toon Jansen een gesprek met 'good old'Anton C. Zeven. Als 
geen ander onderzocht hij het verleden van Wageningen, waarin hij nog steeds to t opzienbarende en soms spraak
makende ontdekkingen komt.

identificatiem iddelen. Die passie ontlook al vroeg.
Als zeventienjarige zette hij zijn eerste schreden in 
een gemeentearchief, dat van Veendam, waar hij 
ten behoeve van de stamboom: Seven -  Zeven -  
Zeeven genealogiegegevens kwam zoeken.

Anton werd geboren in 1933 in Malang op Java, 
maar kwam met zijn familie al in 1937 definitief te 
rug naar Nederland. De tropen bleven hem roe
pen, want na de HBS ging hij in Wageningen Tropi
sche Landbouwplantenteelt studeren. Na zijn 
afstuderen deed hij v ijfjaa r onderzoek naar de be- 
volkingscultuur van de oliepalm in Zuidoost Nige
ria.

Terug in Nederland na deze 'tropenjaren' ("wij za
ten in een dorp zonder elektriciteit, gas, telefoon, 
radio o f leidingwater") promoveerde hij op d it on
derzoek en was sindsdien werkzaam bij de vak
groep Landbouwplantenveredeling van de Land
bouwhogeschool/universiteit. Naast zijn w e rk -" ik  
had het geluk dat ik m et v ijf uur slaap toe k o n "-  
besteedde hij veel t ijd  aan zijn 'hobby' die steeds 
meer het karakter van een tweede onderzoeks
baan kreeg. Wageningen kwam daarbij steeds na
drukkelijker in beeld. Tijdens zijn studie was hij 
waarschijnlijk de enige student die de bij de Nuts- 
spaarbank ingerichte Oudheidskamer o f de graf

Anton C. Zeven heuvels in de naaste omgeving bezocht.
Collectie Anton C. Zeven.

P a s s i e

Degenen die hem kennen, zal het niet verbazen dat 
het in d it aangename gesprek vooral ging over wa
pens, zegels en handmerken. Tot zijn pensionering 
naast zijn werken sindsdien fulltime, w ordt Anton Ze
ven gedreven door zijn passie voor het onthullen van 
de verleden tijd, zoals die haar neerslag kreeg in deze 
DUB
w n t

El®

A l s  k i n d  a a n  h u i s

Vanaf de tijd  dat hij zich op zijn tweede onderzoek 
stortte, werd Anton een frequent bezoeker van ar
chieven. Naast het Rijksarchief in Arnhem werd hij 
als het ware kind aan huis bij het gemeentearchief 
van Wageningen, waar hij meerdere keren per 
week komt. "Ik heb archiefwerk altijd bijzonder 
aangenaam en rustgevend gevonden.''Aanvanke-

□ UD-WAGEM ING en  4D - 4, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen 1 1 1



lijk was d it een zogenaamd 'open archief'; "je vroeg 
toestem m ing aan de dienstdoende ambtenaar en die 
zei: je  gaat je  gang maar, maar in die dozen mag je 
niet kijken." Met de benoeming van een gemeentear
chivaris werd het wat professioneler en breidde het 
archief zich ook enorm u it1. Eén van zijn drie 'levens
werken', zoals hij die m et een zeker gevoel voor un
derstatement noemde, was op d it archiefonderzoek 
gebaseerd. Het tweede was een 'fam ilieboek' waarin 
de genealogie van zijn Veenkoloniale fam ilie is opge
tekend. Het derde het Wapenboek van de Vereniging 
Veluwse Geslachten (opgericht in 1975). Daarnaast 
publiceerde hij ook nog zo'n 250'losse'artikelen.

Rond 2000 publiceerde hij 'Wie woonden waar in de 
binnenstad van Wageningen' waarin van elke Wage- 
ninger, die tussen 1600 en 1900 in deze stad woonde, 
het'adres'(straatnamen waren er vroeger nauwelijks) 
te vinden is. Deze gegevens zullen vanaf 2013 via in
ternet weer voor iedereen toegankelijk zijn op de site 
van de gemeente. Dit was een hele klus: "over zo'n 
tw in tig  jaar zit er zeker 20.000 uur werk in.'Tussen de 
bedrijven door vond Anton toch ook steeds weer 
nieuwe verhalen en wetenswaardigheden waarvan 
hij kond deed in een reeks artikelen 'Uithetgemeente- 
archief'in  Oud-Wageningen waarvan u in d it nummer 
de 47ste aflevering kunt vinden. Zo'n 'tussendoorse' 
vondst was bijvoorbeeld dat hij ontdekte dat er in het 
'Tribbeljaar' 1629 aan de Wageningse vesting bij de 
Bergpoort een'halve maan'werd toegevoegd, d it om 
de Spanjaarden, die Frederik Hendrik bij Den Bosch 
probeerden weg te lokken, weerstand te bieden. Een 
'halve maan' -  zo in het archief genoemd, normaliter 
spreekt men van een lunette -  is een aan alle zijden 
door water om ringd vestingwerk. Uit een notitie  in 
het archief kon worden opgemaakt dat het water tus
sen de binnenstad en die halve maan direct na 1629 
gedem pt werd en de lunette een 'bolwerk' werd. En 
nog een verhaal: In het jaar 1674 teisterde een heuse 
orkaan de Lage Landen en trok een verwoestend 
spoor vanuit Noord Frankrijk to t in Groningen. Een 
verm elding hiervan kom t in het archief niet voor -  
wellicht om dat het deel 1672-1674 verw ijderd was, 
een verhaal op zich -  maar u it rekeningen blijk t dat er 
dat jaar en het jaar daarop in Wageningen belangrijke 
'herstelwerkzaamheden'zijn uitgevoerd, wellicht voor 
schade aan de kerk? Dat b lijft een open vraag. (Het 
onderzoek naar deze raadselachtige vondst zal in het 
volgende num m er van Oud-Wageningen worden ge
publiceerd, redactie).

Fa m i l i e w a p e n s

Naast d it puur lokaal gerichte onderzoek nam Anton 
ook de inventarisatie van familiewapens en zegels in 
de Veluwse archieven, een in itia tie f van de Genealogi
sche Vereniging Veluwse Geslachten, op zich. Tevens 
deed Anton onderzoek naar was- en lakzegels in het 
gemeentearchief. R.T. Muschart had vóór 1950 een 
kaartenbak gemaakt waarin zo'n 150.000 kaarten, elk 
m et een beschrijving van een was- of lakzegel. Voor 
Wageningen had Muschart er honderd gevonden. 
Anton vond er evenwel 1500, wat te denken geeft 
over de enorme hoeveelheid zegels die elders in het 
land nog in de archieven 'ontdekt' moet worden. De 
afbeeldingen en beschrijvingen van de zegels wer
den door het gemeentearchief gepubliceerd. De wa
pens van 'Veluwse geslachten' werden door de vereni
ging als CD uitgegeven die liefst 1500 pagina's, waarin 
4000 afbeeldingen in kleur, omvat2. Het onderzoek 
gaat overigens door; het is de bedoeling dat de dvd 
van tijd  to t tijd  geactualiseerd wordt. Voor Wagenin
gen bracht Anton ook nog een boekje Handmerken 
(een voorloper van onze handtekening of paraaf) uit. 
"Alles mogelijk gemaakt door Nineke" (zijn vrouw).

B e s t u u r d e r

Anton was ook bestuurlijk werkzaam. Tot tweemaal 
toe zat hij in het bestuur van de vereniging Oud-Wa- 
geningen en bekleedde hiervan ook het voorzitter
schap. Hij was ook enkele jaren voorzitter van de Mo- 
numentencommissie en hij was initiator en later ook 
bestuurslid van hetWagenings museum. Hij is tevens 
museum- en stadsgids. Van bovengenoemde Veluw
se vereniging was hij een van de oprichters en gedu
rende 24 jaar voorzitter, en is hij momenteel erevoor
zitter. Voor hem een 'zijstraatje', maar hij is ook lid van 
diverse filatelistische verenigingen als verzamelaar 
van, uiteraard, "Heraldiek op postzegels". Deze hobby 
staat nu in de ijskast.
Toen zo'n v ijf jaar geleden de publicatie van een boek 
voor de viering van 750 jaar stadsrechten ter sprake 
kwam en hij benaderd werd om daaraan mee te wer
ken, liet hij weten dat zijn activiteiten beperkt zouden 
zijn, daar hij in 2013 tachtig jaar hoopt te worden en 
dus wellicht een risicovolle medewerker zou zijn. Ove
rigens moet hem wel van het hart dat er zijns inziens 
door sommigen ten onrechte vanuit wordt gegaan 
dat die stadsrechten verleend werden aan de neder
ze tting 'op  de berg'. "Hoewel voor geen van beide be-

1 Zie m ijn gesprek met Bob Kernkamp in Oud Wageningen 39-1 februari 2011
2 De vereniging heeft een boeiende website www.veluwsegeslachten.nl

1 1 2  □  u  D-W AG e n i n g e n  4 0  - 4, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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weringen bewijs te vinden is, lijk t het mij waarschijn
lijker dat die stadsrechten verleend werden aan de 
'nieuwe' nederzetting Wagenvene (de naam die op 
het oudste zegel staat), op de plaats van de huidige 
binnenstad". Ikzelf hoorde voor het eerst dat de naam 
Wageningen niets met wagens te maken heeft, maar

dat Wagenvene (Wageningen) hoogstwaarschijnlijk 
een van de bezittingen van een onbekende middel
eeuwse persoon was. Deze persoonsnaam komt ook 
voor in het Noordhollandse W ognum dat eerder Wa
genheim (d.i. woonplaats van Wagen en de zijnen) 
heette. Waarvan acte!

D e t r a m l i j n  E d e -Wa g e n i n g e n

Waar lagen de wisselplaatsen?
Willem Ruisch

De geschiedenis van de tramlijn die Wageningen en Ede met elkaar verbond tussen 7 882 en 1968 is in grote lijnen1 en 
in detail2,3 beschreven. De trambaan was op v ijf punten voorzien van wisselplaatsen, waar vanuit tegengestelde 
richting rijdende trams elkaar konden passeren. Waar lagen die wisselplaatsen? De publicaties die de geschiedenis 
van de tram beschrijven, geven wel de naam en de ligging aan, maar zijn wat dat laatste betreft tamelijk summier. 
Uit foto's, ansichten en het geheugen kon de ligging van vier wisselplaatsen (I t/m  III en V) tamelijk nauwkeurig wor
den gereconstrueerd, maar niet die van wisselplaats IV. Door een toeval kwam ik op het spoor van de ligging van die 
wisselplaats. Dit toeval en de belangstelling die er bestaat voor informatie over de ligging van die wisselplaatsen, 
was voor m ij aanleiding, de bestaande kennis samen te voegen. Hieronder volgt een korte impressie over de ligging 
en de naamgeving van de wisselplaatsen in het stoomtramtijdperk.

We beginnen bij station Ede-Wageningen, waar de 
aansluiting was op de spoorlijn Utrecht -  Arnhem. 
Naar het zuiden werd de Stationsweg overgestoken, 
richting Wageningen, met enkelspoor.Ter hoogte van 
kasteel Hoekelum bij he t"w itte  huis met de rietkap en 
de pilaren" lag het eerste dubbelspoor, dat wissel
plaats I werd genoemd. Doorgaande naar Bennekom 
passeerde men dan de direct ten zuiden van het te 
genwoordige viaduct van de A12 gelegen wissel
plaats II -'V ossenho l'- en de wissel op de hoek van de 
Vossenweg en de Edeseweg, waar een aftakking aan
sloot op 'Landbouwbelang' (beter bekend als de 'Boe
renbond'). In de Dorpsstraat van Bennekom, even 
voorbij de Nederlands Hervormde kerk, stond een 
wachthuisje en lag een dubbelspoor, dat wisselplaats 
III werd genoemd. Doorrijdend naar het zuiden pas
seerde men de'Oude Tol'. Daar moest ergens een wis
selplaats hebben gelegen, maar waar? Er stond wel 
een fo to ter beschikking, maar die toonde slechts een 
locom otief en een paar wagons in een niet thuis te 
brengen om geving4.

Hier kwam het toeval te hulp. Tijdens een gesprek 
met Arend Bosma en zijn zuster Titia, die in een huis 
aan de Grintweg nabij de Oude Tol langs de voorma
lige spoorlijn wonen, stelde ik aan beiden de vraag of 
zij wisten waar wisselplaats IV had gelegen. Het ant
woord was'ja': er lag tussen de Oude Tol en mijn huis 
indertijd  een voetbalveldje, direct aan de oostzijde 
van de Bennekomseweg, eigendom van slopersbe
d rijf Westland. Voor het kwijtraken van puin en alles 
wat erbij hoorde, werd op een zeker moment geko
zen voor dat voetbalveldje. Er moest veel grond wor
den afgegraven, waarbij spoorbielzen van onder het 
zand te voorschijn kwamen. Hier had blijkbaar wissel
plaats IV gelegen. Wanneer die grondwerkzaamhe
den waren uitgevoerd wisten broer en zus Bosma zich 
niet meer te herinneren. Na het puinstorten is het ter
rein afgedekt met aarde, waardoor het voetbalveld, 
De Melm genaamd, één meter is opgehoogd5. Later 
is er bezinksel van de vloeivelden van Van Gelder Pa
pier gestort en kwam er weer ruim een meter afdek- 
grond bovenop.

1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Ede_-_Wageningen
2 W.J.P. Steenbergen, Wielen naar Wageningen.' Bello', de stoomtram van Wageningen naar Ede, 1882-1937-1968 (Pirola; Schoorl 1990)
3 Kees Heitink en Gert Jan Koster, De tram rijd t weer! Bennekomse tramgeschiedenis 1882-1937-1968-2008 (Bennekom 2008)
4 Steenbergen, Wielen naar Wageningen blz. 43
5 A.C. Zeven, 'De Melm. De betekenis van een perceelsnaam mede gebaseerd op informatie via de ex-yahoo-groep Historisch Café'. 
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Via de Bennekomseweg en de Oude Bennekomse- 
weg komen we bij de Geertjesweg, waar ongeveer in 
het midden, tussen de Oude Bennekomseweg en de 
Eekmolenweg, een vrij grote wisselplaats lag, nr. V. 
Deze laatste is to t einde van de zestiger jaren van de 
vorige eeuw in gebruik geweest. Hier passeerden de 
trams komend u it Wageningen en Ede elkaar. Er werd 
druk gebruik gemaakt van wisselplaats V door het 
goederenvervoer, toen dat doorliep to t aan het stati
on aan de Stationsstraat, voordat het spoor werd in
gekort to t aan de m outerij. In 1970 is de spoorlijn in 
zijn geheel weggehaald. Het was goedkoper en ge
makkelijker om m et vrachtauto's te gaan rijden, want 
zo hoefden de bedrijven geen overslag meer u it te 
voeren, waarvan de kosten te hoog werden.

Na verw ijdering van de spoorlijn zijn de wegen aan
gepast. Ze werden daardoor aanmerkelijk breder. In 
het verleden waren er nog al eens aanrijdingen tus
sen tram en auto's of er werden auto's geparkeerd op 
de tramrails, wat leidde to t oponthoud voor de spoor
wegen en to t boze machinisten. In Bennekom-dorp -  
voor de toenmalige garage van Van der Weerd -  was 
het vaak raak: daar lagen de tramrails verzonken in de 
bestrate weg, hetgeen weliswaar een mooie parkeer
plaats opleverde, maar ook zorgde voor veel schade.

Hieronder situatie schetsen van de wisselplaatsen zoals weergegeven in de Railatlas.

• bldli iiévkrlum itt'priaaI* -  ,
laden en lossen goederen.

J l
1 de**
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Wisselplaats I: b ij kasteel Hoekelum aan de Stationsweg

AVI
Ede Idrsewrtf "Vossenhol nufcij fiet oude Streelëzielêenfiuis

W isselplaats

Wisselplaats II: Vossenhol, ten zuiden daarvan de wissel b ij de Vossenweg

□ UD_
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d o r p s t r a a t  n a b i j  d e  M e d e r t a n d s  

.H e r v o r m d e  k e r k

Ede ■
'D o r p s t r a a t '

n r

Wisselplaats III: Bennekom-dorp, rechts naast de NH kerk

y'X
Wisselplaats IV: bij het tolhuis aan de Grintweg-Oude Bennkomseweg

Q e e r t je s rw e g  g e le g e n  t u s s e n  d e  
T e im o U n w e ß  e n  de  O u d e  

H e n n e l t o m s e M 'e ß T o s t je s w e ß

Wisselplaats V: aan de Geertjesweg bij de toenmalige Koningin-Emmaschool

1. H oofdgebouw

2. Goederenloods

3. Locomotievenlood' 

U R ijtu igen loods

5 Tractiegebouw

50
_ L .

Station Wageningen

Met dank aan:

Jan van den Burg: tekstbewerking 
Hans van der Beek: wisselplaats informatie 
NVB in het spoor- en tramwezen tekeningen: Railatlas 
HV Oud Bennekom: De Tram rijd t weer

□ UD
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DE WAGENINGSE SYNAGOGE
AG. Steenbergen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de Wageningse synagoge in vlammen op. Nog onduidelijk is o f er tussen 1945 
en 7 972 sprake is geweest van een noodsynagoge.

De plaats waar voorheen de synagoge stond, lig t on
geveer tegenover het Joods Gedenkteken aan de 
Walstraat. Een zwarte granieten tegel met tekst in het 
tro tto ir geeft de plek aan. Gebouwd in 1903 naar een 
ontwerp van de Wageningse architect Rijk de Vries 
(overleden 1915, 60 jaar oud), bleef de sjoel to t 1921 
nog wekelijks in gebruik. Na het vertrek van de laatste 
voorganger en vooral van drie Joodse families, g in
gen de deuren zelden meer open. Wellicht nog met 
Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, tenm inste als 
er m injan was (10 Joodse mannen van 13 jaar en ou
der). Toen een Joodse student in 1939 de synagoge 
bezocht, schrok hij van de desolate toestand van het 
interieur.

10 mei 1940 kwam. Oorlog!. Om de opmars van de 
Duitsers te stoppen, beschoot de Nederlandse artille
rie vanaf de Grebbeberg de stad Wageningen. Een 
deel van de binnenstad -  het centrum -  werd in puin 
geschoten. Aan de Walstraat gingen de Doopsgezin
de kerk en de synagoge in vlammen op. Niet een 
bom, zoals de tekst op de Oorlogstentoonstelling in 
het museum b lijft memoreren, maar Nederlands a rtil
lerievuur vernielde de synagoge, waarin het niet-on- 
belangrijke archief bewaard werd (afb. 1).

Afb. 2: Maquette van de synagoge. Maker J. van der Beek 
(2010).

Foto: J. van der Beek.

gebouwd was, in erfpacht. Deze erfpacht werd opge
heven.
In 1949 ontving het bestuur van de Joodse gemeente 
voor de verwoeste synagoge en schade aan de beide 
begraafplaatsen een oorlogsschadeuitkering van 
f. 8250,-. Aan herbouw werd niet gedacht en ook niet 
aan de bouw van een huis voor Joodse studenten met 
een vertrek voor een synagoge. Het bestuur kocht 
een huis aan de Eekmolenweg, dat verhuurd werd. 
Met de opbrengst werden o.a. de Joodse lessen voor 
de kinderen bekostigd.
Hoe de synagoge eruit zag, laat ons de maquette zien, 
vervaardigd in 2010 door Hans van der Beek, aan de 
hand van een ontwerptekening en foto's (afb. 2). De 
maquette staat in de bibliotheek en het documenta
tiecentrum  van Oud-Wageningen in het museum. 
Was er in 1945 geen plaats meer voor de Wageningse 
Joden om samen te komen? Wel in 1955, op 5 mei, 
tijdens de Nationale Herdenking van 10 jaar Bevrij
ding (afb. 3).

Afb. I : Uitgebrande synagoge. Foto: Jan J. de Goede.

De gemeente Wageningen ruimde de ruïnes van bei
de gebouwen op, to t en met de funderingen. De 
Joodse gemeente had de grond, waarop de synagoge

Vóór de middag waren er diverse kerkdiensten, o.a. in 
de zaal van hotel De Wereld. De Joodse gemeente 
kwam van 8.30 to t 9.15 uur bij elkaar, met als voorgan
ger de heer Boas uit Arnhem (afb. 4). Ik heb nog geen 
bijzonderheden gevonden over deze dienst, wie er 
aanwezig waren enz.
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Goed is het te weten dat de secretaris-penningmees- En na 5 mei 1955? Zie onze oproep in het kader, 
ter van de Joodse gemeente, de heer M. van der Horst 
(overleden in 1985), in enkele commissies z itting had.

D o n d e r d a g  •> > le i

tSationale Feestdag
7.50 uur: LTitsteken vlaggen.
55-8 u u t : K lokgelui.
HJM) uur: A a n v a a r  rad io u it2endingen.

K e r k d ie n s te n  in  k a d e r  v a n  h e r d e n k in g  b e v r i jd in g .
9.15 uur. Plechtige H . M is u it d an k b aa rh e id  in de parochiekerk  

St. Johannes de  D oper. B ergstraat. 
t / /  uur: F Ierdenkini'ssam enkornst u itg aan de  van tlr Geret'. K erk  

Ede- W ageningen on derh . a rt. 31 K .O . • in gebouw 
X utskleuterschool. Prins H endrikw e^.

Ï..V) u)t G em eenschappelijke herdenkingsdienst in de  Ned. Hei v. 
).J0 uur. K erk op de  M ark t. u itg aan de  van  dc Ned. I le rv . K erk.

de  G erei. K erk  en de  D oopsgezinde G em een te  Voor- 
aa:i;»«*rs: Ds VV Bousem a. Ds H. V o llenen  Ds B. Du tour >. 

l.jKf !o( H erdenkingsd ienst, u itg aan de  van dc  \ e d  Israëlitische 
*.15 uu?: G em eente in de /a a l  van  ,.D e W ere ld "  voorganger 

L. Boas. A rn hem :, 
u »  Plechtige II. M ïs vanw ege de  V rije  K atholieke K erk  in 

de Prot. K leuterschool, V eluviaw eg 17 P riester I r  C. J .  
v an  Bijlert .

i.JO u u t : VVijdiniisdienst vanw ege h e t Leger des Heils in l ie t  
gebouw  R o ii wen h o lstraa t 24 -26 voorganger le  Luit.
H. A ndrée .

)JX) uur- K erkdienst u itg aan de  v a n  de Geref. G em eente, School
s tra a t voorganger Ds van D am . B arnevcld;.

<.15 u u t  D o o r to c h t  b ij „ D e  W e re ld ”  v a n  f a k k e l lo p e r s  A m 
s t e r d a m ,  die bev rijd ingsvuur u it  N ijm egen over b re n 
gen n a a r  de  H oofdstad. Wijlen de eerw. Heer L  BOAS 

Voortaneer te Arnhem van 1925 - 7957

Afb. 3: Uit het "Programma Nationale Feestdag" don
derdag 5 mei 1955.
Li f jo  auteur.

Afb. 4: Voorganger L  Boas uit Arnhem.
i n : "120 ja a r Synagoge Arnhem, 1973, blz. 52.

Volgens de laatste voorzitter van de in 1987 opgeheven Joodse gemeente, A. Spetter, zou er na de 
oorlog in Wageningen een noodsynagoge geweest zijn. Maar waar en wanneer? En hoelang? Aanvan
kelijk werd gedacht aan de huur van een vertrek in de Handelsdagschool. Nee dus. Ook niet in de di
recte omgeving van Junushoff. Onze hoop werd gevestigd op het kasboek van de Joodse gemeente, 
aanwezig bij het NIK in Amsterdam. Een kopie werd gevraagd en verkregen. Het kasboek loopt van 
1972-1985. Wij vonden geen vermelding van de huur voor een zaal enz.

De vraag b lijft: was er een noodsynagoge tussen 1945 en 1972? Mogelijk in de jaren zestig, toen hier 
Levie Israëls (* Wageningen 1916), als reizend leraar werkzaam was. Wie kan ons verder helpen?

DUD-
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EEN LIJST VAN DE KASTEEL
HEREN EN -VR O UWEN VAN 
G R U N S F D D R T

Jan van den Burg

Het kasteel Grunsfoort, waarvan de afmetingen die het eens had, zichtbaar in het Renkumse beekdalzijn aangege
ven, heeft niet alleen in de Renkumse maar ook in de Wageningse geschiedenis een rol gespeeld. Een belangrijk as
pect van zo'n kasteel is dat van de heren en vrouwen ervan.

Een lijst is een opsom m ing van onder elkaar geplaats
te namen van personen, zaken o f verschijnselen met 
één o f meer gemeenschappelijke kenmerken. Lijsten 
geven een systematisch overzicht van de kennis over 
een onderwerp. Ook de geschiedwetenschap kent 
haar lijsten, waarvan de bekendste de tegenwoordig 
verguisde jaartallenlijsten zijn. Toch is dat negatieve 
waardeoordeel onverdiend, want jaartallenlijsten zijn 
het geraamte waaraan de volgorde van de door de 
historiografie beschreven gebeurtenissen is gehecht. 
Een basisgegeven voor de Wageningse geschiedenis 
is de lijst van burgemeesters van Wageningen, die is 
te vinden op Wikipedia. Een andere lijst, die voor de 
Wageningse geschiedenis betekenis heeft, is die van 
de kasteelheren en -vrouwen van Grunsfoort. Dat kas
teel lag 'onder Renkum bij Wageningen' en het had 
relaties m et Wageningen. De pretendente Machteld

en Jan van Chétillon veroveren het in 1372, tegelijk 
met Wageningen. In 1379 gaat het over naar hertog 
Willem I. In de jaren 1651 1726 bood het kasteel een 
verblijfplaats aan rooms-katholieke geestelijken, die
o.a. met de zielzorg voor de geloofsgenoten in Wage
ningen waren belast.

Het kasteel Grunsfoort dateert waarschijnlijk uit de 
tweede helft van de veertiende eeuw. Het is dan een 
'castrum 'of 'huys'van de hertog van Gelre. Het beheer 
ervan is in handen van een ambtenaar in hertogelijke 
dienst. In 1473 w ordt Grunsfoort omgezet in een leen: 
de beheerders verkrijgen de status van leenman van 
de hertog van Gelre. Een aantal families bestuurt 
sindsdien het kasteel to tda t het in 1780 wordt afge
broken en het in feite de status van landgoed krijgt.

%
a 1 f i  *  1? »■;

2  t  *I I *
f  * '

11 f r i  1.4»

9

Afb. Een kaartje, detail van de zeventiende-eeuwse kaart van het Moftbos door Van Geelkercken. Het noorden 
bevindt zich rechts. Het kasteel wordt hier aangeduid als Gronsfort. De originele kaart bevindt zich bij het Gelders 
Archief te Arnhem (inv.nr. 0012-K256).
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Hieronder volgt een lijst van de kasteelheren en -vrouwen, met hun bestuursperiode vanaf het jaar 1372. De 
samenstelling van de lijst is niet gebaseerd op onderzoek, maar op een compilatie van bestaande gegevens, 
zie literatuuropgave.

Steven van Lynden 1372?-1379?
vacant 1379?-<1388
Hendrik van Hackfort >1379-1388
Hendrik van Steenbergen 1388 ?
Kersten (Kirsten) van Rijswijck vermeld 1397/98
W illem van Rijswijck (<) 1419/20-(<) 1464
J(oh)an van Gelre 1464(-1468?)(,)
Dirk van der Horst (bewoner) 1468-1473

Gerrit van Rijswijck (eerste term ijn) 1472/73-1477
Hendrik Bentinck (pachter) 1477-1481
Johan van Gelre van W ilp ( t  1509) met: Willem van Gelre ( t  >1532) 
en met: Reinier (1) van Gelre ( dus een driemanschap) ca. 1477-1481
Gerrit van Rijswijck (tweede term ijn) 1481-1492
Arend van (der) Lawick (leenman o f pandhouder?) 1492-1499 met
Albert van (der) Lawick (leenman o f pandhouder?) 1492-<1499?

Reinier (1) van Gelre (tweede term ijn) 1499-1522 (2)
Aleid Schenk van Nideggen (eerste term ijn) 1522-1523

Karei van Egmond, hertog van Gelre (eerste term ijn) 1523-1528

Aleid Schenk van Nideggen (tweede term ijn) 1528-1537 met
Dirk van Gelre (eerste term ijn) 1528-1537®

Karei van Egmond, hertog van Gelre (tweede term ijn) 1537-1538

Aleid Schenk van Nideggen (derde term ijn) 1538-1555, met?
Dirk van Gelre (tweede term ijn) 1538-1555 o f to t 1570/80
Catharina van Gelre 1555/59-1570

Reinier (II) van Stepraed (eerste term ijn) 1570-1580 (4)
Reinier van Gelre (usurpator) 1580(5)
Reinier (II) van Stepraed (tweede term ijn) 1581-1586
Johan van Stepraed (eerste term ijn) 1586/93-1599
Johan van Stepraed (tweede termijn), 1599-1629
gezamenlijk m et zijn broers en zusters, waaronder 
Sandrina (Alexandrina) van Stepraed 1599-1667 <6), met

Anthony (1) van Lynden 1619-1626
Reinier (Reinder) (III) van Lynden 1667-1682
Anthony (II) van Lynden 1682/85-1726

vacant 1726-1728(7)

Evert Jan Benjamin (1) van Goltstein 1728-1744
Philip Hendrik van Goltstein 1744-1775™
Evert Jan Benjamin (II) van Goltstein 1775-1777+1816191

Willem Adriaan van Pabst 1777-1780 (,0)

OUD-
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N o t e n :

(,) onwettige zoon van hertog Arnold van Gelre; in 1468 negeerde hertog Adolf zijn rechten; Johan werd lekenbroeder in 1474 (of <1468?)
en stond in 1478 zijn rechten af aan de Gelderse regentes Catharina; hij overleed in 1494 

,2) onwettige zoon van hertog Adolf van Gelre; gouverneur van Opper-Gelre 1502-1522
13) hij was op het tijdstip van zijn belening (1528) nog onmondig (*1505!); het is de vraag of hij meer dan nominaal bestuurder van

Grunsfoort is geweest; na 1555 w ordt hij als heer van Grunsfoort niet meer vermeld; sinds 1564 onder curatele, overleden 1570 of 1580
(4) zijn bewind werd onderbroken door dat van Reinier van Gelre, zoon van Dirk van Gelre
(5) hij was een zoon van Dirk van Gelre en maakte aanspraak op de opvolging in Grunsfoort; hij wordt wel beschouwd als een indringer, 

maar baseerde zich (terecht?) op zijn erfrecht; hij is in 1580 beleend met de heerlijkheid, maar in hetzelfde jaar verdreven op last van het 
Hof van Gelderland; hij overleed 1602

161 zij verkreeg in de periode 1599-1619 het feitelijke bestuur over de gehele heerlijkheid
171 Grunsfoort lag in deze periode onder beslag van een consortium van schuldeisers, dat de heerlijkheid in 1728 verkocht
181 burgemeester van Wageningen 1766
(9) burgemeester van Wageningen 1778,1787
,,0) hij was de zoon van 'een onaangenaam mens op de Cortenberg' (Kernkamp, lit.)

L i t e r a t u u r :

. 'Adolf van Egmond hertog van Gelre graaf van Zutphen', www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/ 
I1808.php

« 'Anthony van Lynden', in: Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig 
Woordenboek. Zesde deel. Letter l-K-L. (Amsterdam e.a. 1729): 320, http://books.google.nl/books?id=awY_ 
AAAAcAAJ&pg=PA320&lpg=PA320&dq=reinier+van+lynden+1684&source=bl&ots=VHuJWMyNbv&sig=LC) 
EY29b2Ux-shHrlytfvzCqcZsl&hl=nl&sa=X&ei=cQARUOqrA6GxOAXLhlHgBw&sqi=2&ved=OCEwQ6AEwAA#v 
=onepage&q=reinier%20van%20lynden%201684&f=false 

« 'Arnold van Egmond (4 generaties)'http://www.robgomes.nI/adel/publicaties/pdf/E/Arnold%20van%20 
Egmond.pdf

• 'Amt de Cocq van Delwijnen', http://www.decocqvandelw ijnen.nl/generatie11b.htm
• Burgsteijn, Piet; Mieke Mintjes-Beumer, Bomen over Renkum. Deel 2 (Kontrast; Oosterbeek 2006): 279-285
• Craandijk, Jacobus, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 5 (Kruseman &Tjeenk Willink; 

Haarlem 1880): 337-338, http://www.dbnl.org/tekst/craa001wand05_01/craa001wand05_01_0009.php
. 'D irk van Gelre', http://www.genealogieonline.nl/stam boom -fam ilie-kuipers/l33067.php 
« Frankewitz, Stefan,'De Gelderse landsheerlijke burchten van de dertiende to t het eind van de vijftiende 

eeuw', in: I.D. Jacobs ed., Het hertogdom Gelre (Matrijs; Utrecht 2003) 199:'Grunsfoort (...) onder Renkum bij 
Wageningen'

« 'Grunsfoort Geschichte', http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.pl?id=2086 
« Halberstadt, P., 'Grunsfoort', Echo's van zes dorpen 14 (2010) 1: 27-34
• Halberstadt, P., 'Grunsfoort (2)', Echo's van zes dorpen 14 (2010) 2: 24-26
• 'Heren en vrouwen van Kronenburg (3-slot)', http://igitur-archive.library.uu.nl/sabine/2011-1004-200800/ 

VECH_2004-01_6.pdf
. Kernkamp, P.M.,'Een onaangenaam mens op de Cortenberg', Oud-Wageningen 38 (2010) 3:105-110 
« 'Philip van Goltstein', http://gw5.geneanet.org/tondhwr1 ?lang=fr&pz=patrick+johan&nz=deunhouwer&ocz 

=0&p=philip+van.&n=goltstein 
. 'Reinier I van Gelre', www.arnoldlens.nl/gendata/6424.htm
« 'Reiner van Gelre', NNBW deel 9: 275-276 www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01_0478. 

php
. 'Reinier van Stepraed (-1540)-1586', http://w ww.uijtterlinde.eu/getperson. 

php?personlD=l33065&tree=194305
• Schwennicke, Detlev., Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten.

Neue Folge. Band 111-2 (Stargardt; Marburg 1983) Tafel 290. Die Geldern zu Arcen/Maas des Stammes der 
Herren von Egmond

« Steenbergen, A.G.,'De Rooms-katholieke kerkschuur en het pastoorshuis op de Lawick', in: A.L. Rietveld et al. 
ed. Gezicht op de geschiedenis van Wageningen. Historische Reeks van de Historische Vereniging Oud- 
Wageningen Nr. 2 (Wageningen 1983): 37-48 

« Steenbergen, A.G.,'Kasteei Grunsfoort, m iddelpunt van katholieke zielszorg in de diaspora'. Veluwepost 41 
(1967) 1 mei.
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, Veen, J.S. van, 'Bijdrage to t de geschiedenis van het huis Grunsfoort'. Gelre. Vereniging tot beoefening van 
Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. Bijdragen en Mededelingen. Deel XXXVII (1934): 53-70 

« Veen, J.S. van (bew.) Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen;
het kwartier van Arnhem (B&M Gelre; Arnhem 1917): 30-33.

« 'Voorouders van Reinier I [van] Indoornik en Walbeek van Stepraedt heer van Doddendaal', 
www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/l1073862850.php 

« Wartena, R., Het Archief van de Cannenburg. Rijksarchief in Gelderland (Arnhem 1969) Tabel XXIX: Van 
Stepraedt
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Kasteel Grunsfoort 
b r o n ; Internet
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U it  h e t  G e m e e n t e a r c h i e f

(deel 47) Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 47 w il ik opnieuw uw aandacht op uw ge
meentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings geheugen'.

B l a u w e  ( d a k ) p a n n e n

Wageningen, Julijus den 15, 1670 voor de stat aen de 
kortegard ghelevert aen de borgemijster [van der] Horst 
hondertdertich blauwe pannen het hondert 
to t drie gulden 3-0-0
nochdertich 18-4
dyto ghelevert vertich vorsten het stuck I-V2 1-10-0 
Dijto 2 sacke kalck 2-10-0

f 7-18-4
Jan Tuenissen Botman

lek onder schreven bekenne van dese Rekenin[g] vol
doen te sijn bij m ijn Jan Tuenissen Botman

Indien 100 blauwe (dak)pannen f  3-0-0 kosten, dan 
kosten 30 pannen 18 stuivers. Botman rekent echter 
een extra 4 duiten. Misschien als vrachtkosten. Verder 
zullen de pannen niet echt blauw geweest zijn, maar 
een donkergrijs. Deze kleur is door gesmoord bakken 
ontstaan. Veertig dakvorsen kosten 40 x IV2 = 50 stui
vers = f  2-10-0.
Wanneer je  een ingekleurde vogelvluchtkaart van 
Wageningen (ca 1650) bekijkt, dan zie je dat 'over
heidsgebouwen'vaak blauwe daken hebben. Was d it 
getekend naar de werkelijkheid, o f w ilde men hier
mee deze gebouwen accentueren?
De term  Kortegaard betreft het wachtlokaal van de 
soldaten bij de Bergpoort. Het woord is een verbaste
ring van Cour-de-garde. Ik heb deze term nooit voor 
de Nudepoort gevonden. Staat de Kortegaard afge- 
beeld op de vogelvluchtkaart u it 1650?
Jan Teunissen Botman werd twee keer burger van Wa
geningen. Waarschijnlijk had hij door vertrek u it Wa
geningen zijn eerste burgerschap verloren.

B r o n :

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

H e r g e b r u i k  v a n  b o u w 
m a t e r i a a l

Wageningen, 23 febr. 1676. Jn desember hebijck (heb 
ik) Jan Huijbers voor de stat een balcken vant kaste[e]l 
gehaelt en aen de Berch poert gebrocht verdyent 6st. 
Noch 3 vrachten schort poerte gehaelt aen den nu poert 
en 2 opt stat huijs gebrocht en een aen de berch poert 
saemen 13 stuij[ver] 1675 In august 2 frachten desen ge
haelt aen schoerdijck de fracht 15 st samen 1 gul 19st. 
Een kar sant tot de straet bij de smijt (smid) 6 sfu/)[ver] 
Noch 4 frachten delen gevoert u ijt het stat huijs op beij 
de brughen saemen 16st. Noch 2 balckens gesluept (ge
sleept) van de berch poert nae den nue poert elck 6 stuij- 
vers samen 12 stuijvers Noch 2 frachten rijbben gehaelt 
aen de berch poert nae den nu poert gebrocht elck 4 
stuijvers saemen 8 st Noch aen den nu poert Jn de hel 
gebrocht 43 karren van kooten van ijeder kar 2 stuij sa
men 4 gulden 6 stuijvers.

Somma ijn alles 8 gulde 16 stuij
Fiat betaelinghe desen 23 feb 1676 door order D. de Ruij-
terSecr.

Bouwmateriaal w ordt van de Nudepoort, de Berg
poort, het kasteel en het stadhuis opnieuw gebruikt. 
Aangezien er meerdere smeden in Wageningen 
woonden, is het voor mij niet uit te maken naar welke 
smid de vrachtrijder Jan Huijbers het zand bracht. 
Waar de Schoordijk lag, weet ik niet. Ik zit nog met het 
woord ribbe. In eerste instantie dacht ik aan een 
bouwkundig element (van steen). Maar het volgende 
borrelde op. Bij gebrek aan een knekelhuis op de be
graafplaats bij de kerk werden na het ruimen van een 
graf de skeletresten (ribben en koten = beenderen) in 
een kelder in de Bergpoort opgeslagen. Vandaar zijn 
ze naar de Nudepoort gebracht om opnieuw samen 
met de koten in de Nudepoort te worden opgeslagen. 
Niet veel later werden de resten in de Hel opgeslagen. 
En de Hel is een merkwaardige naam voor de cata
comben van het stadhuis. Eveneens een merkwaardi
ge plaats om als "knekelhuis" te dienen. Gelukkig is de 
Hel niet de plaats waar U het gemeentearchief be
zoekt, want de leeszaal lig t in een nieuwer gedeelte 
van het stadhuis. De Hel was klaarblijkelijk de enige
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plaats waar de knekels tijdelijk? konden worden op
geslagen.
Tot slot: schort = schorf = grind, en deel = een lange 
lat.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 325. Rekeningen van den rent
meester Anthoni van der Horst over 1684/1685. Afge
lezen (gecontroleerd) op 13 ju li 1688.

D e  p r i j s  v a n  e e n  
E I K E N B O O M

Wageningen geen datum 1676. Rekening nummer 
28. Aen Jacob Meijnten betaelt tweentwintigh gulden 
to t betaelinge van een Eijcken Boom, die de Stadt van 
Jan Hermsen en sijn Broer gekoght heeft 22-0-0.

We weten niet hoe groot de boom was. En ook niet 
waarvoor de stad die boom ging gebruiken. Waarom 
kreeg Jacob Meijnten het geld, terw ijl de boom van 
de broers Hermsen was? Jacob Meijnten w ordt in 
1686 vermeld als eigenaar van Huijsing en ho ff ge- 
naemt D'OUDE WERELT bij Pieter Huijbertse gebruijckt. 
Dit perceel (huis en tuin) lig t "buiten de stad". Wordt 
"oude" in de betekenis van aloude gebruikt, o f was er 
naast een Herberg De Oude Wereld ook een herberg 
die De Nieuwe Wereld heette?

E e n  o s  v d d r  d e  
P R E D I K A N T E N

Wageningen 17 oktober 1708. -  dat de Praedicanten
-  versocht hadden dat volgens ouder gewoonte een os 
mogten hebben -  De magistraat beslist dat een drieja
rige stier voor de Praedicanten sal krijgen voor deze 
Reijs (voor deze keer) sonder consequentie.

We hebben dat meer gezien, dat een persoon o f een 
groep personen volgens oude gewoonte recht op iets 
meende te hebben. Hier dus de predikanten. In deel 
44 meldde ik dat volgens oude gewoonte men een 
haring at. Je vraagt je af o f de term volgens oude ge
woonte een soort vrijbrie f voor de magistraat was 
om in d it geval de predikanten iets extra te geven, 
en dat de oude gewoonte helemaal niet bestond. 
Dat de magistraat erbij vermeldt: sonder consequen
tie, houdt natuurlijk in dat de predikanten aan deze 
g ift geen blijvend recht kunnen ontlenen. Misschien 
dat vele jaren later zij opnieuw volgens oude ge
woonte een os mochten krijgen.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publi
caties e.d. over 1707 mei 2 3 -1 7 1 0  april 23,. f  60v.

H A M E I J  E N  R G 5 M O L E N

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 318. Rekeningen van den rent
meester Anthoni van der Horst over 1674/1677. Afge
lezen (gecontroleerd) op 4 februari 1679.

D e  W a a g

Wageningen 27 februari 1709 -  dat Anthonij Tijnagel 
voor het leenen van de Schalen aen de Waeghm[eeste]r 
sal hebben twee gin: ende dat hem de schaelen sullen 
weder gegeven worden.

Waarom leende Anthonij Tijnagel weegschalen aan 
de waagmeester? Je zou zeggen dat die zelf wel 
weegschalen had.

1629. Int eerst geaerbeijt 4 dagen aen de hameij voor 
de berch poort op mijn eijgen cost al dagen verdint 
achtien stuij maeckt samen 3 gul 12 stuy

Een hamei is ondermeer een valhek bij een poort. 
Men kon die bij plotseling gevaar naar beneden la
ten vallen. Aan de onderzijde zaten puntige palen. 
Hierdoor kon iemand die er net onderliep of er nog 
onderdoor w ilde kruipen, gespietst worden. 4 x1 8  = 
72 stuivers = 3 gulden 12 stuivers.

Noch aen de rosmuelen geaerbeijt 4 dagen, daer heb 
ick de cost toegehadt verdint alle dagen 12 stuy te sa
men 2 gulden 8 stuy d it alles heb ick geaerbeijt door 
last van de boode tonis Jordens van wegen de mage- 
straet

Facit- 6  gul 0-0. (3-12-0 + 2-8-0 = 6-0-0)
Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica- Bij mijn Gerit Jansen 
ties e.d. over 1707 mei 2 3 -1 7 1 0  aprl 23,. f65 . Eeck muller

Eekmolenaar Gerrit Jansen heeft naast de hamei op 
last van de stadsbode Anthonie Jordens ook aan de 
rosmolen gewerkt. De rosmolen stond aan een
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straat, die naar deze molen is genoemd: de Molen
straat. De draaiing van de molensteen werd door een 
rondlopende paard to t stand gebracht. Omdat het 
dier van het almaar rondlopen gek werd, werd het ge
blinddoekt. Het woord ros is het oorspronkelijk woord 
voor paard. We kennen het nog in de woorden: strijd
ros, afrossen door een roskam en ook in de naam van 
de legende Het Ros Bayard en de Vier Heemskinderen, 
waarbij Heem slaat op de naam van hun vader Ay- 
mon. Dus de vier kinderen van Aymon. En onze fiets 
heet weleens het ijzeren ros.
De rosmolen werd door de magistraat opgericht om 
in tijden van beleg (tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 
nu De Opstand geheten) te kunnen malen. Want bei
de Wageningse w indm olens stonden buiten de stad 
en waren bij een beleg dus onbruikbaar. Uit m ijn arti
kel over de Halve Maan in het vorige num m er blijkt 
dat 1629 een kommervol jaar -  een Tribbeljaar -  voor 
Wageningen (en de Veluwe) was.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 275. Bijlagen to t de rekening van 
de burgemeester Gerrit de Haes over 1629/1630: on
genummerde rekening.

U u r w e r k  en  H e r m e n  
L e e n d e r s  en  z ij n  
BOUWVALLIG HUIS

Wageningen 13 mei 1724. -  geresolveert een uurwerck 
op de Berghpoort te laeten maeken, en de Steenbogen 
tusschen het huijs van Hermen Leenders en Willem van 
Baack aen de Bergh poort wegh te breecken.
Vorders te sien het huijs van Hermen Leenders te kopen, 
alsoo het selve der anders neer soude vallen, en Hermen 
Leenders niet in staet is om het op timmeren van het ge- 
velt te bekostigen.
Soo is gesonden nae Hermen Leenders, welcke met sijn 
vrouw Beeltje Cristiaens binnen (in de Raadkamer) 
staende, hebben haer W. Eed. en Achtbre (de magistraat) 
haer het voors. huijs ende helft van ander ha lf schepel 
lants op het Kleft afgekoft voor ses hondert en twaelif 
gin. vrij geit, waer op Hermen Leenders en sijn huijs- 
vrouw het g(eme)lte huijs en lant voert aen deese stadt 
hebben getransporteert.

Het huis van Hermen o f Herman Leenders en zijn 
vrouw Beeltje Cristiaens stond bij de Bergpoort-zuid- 
zijde en was bouwvallig. Steunbogen hielden klaar
b lijke lijk al één o f meerdere muren in bedwang. Het 
echtpaar had geen geld om het huis op te knappen. 
Om het omvallen van het huis te voorkomen, kocht 
de stadsmagistraat de bouwval plus 3/4 schepel land
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voor 612 gulden. Herman Leenders was net als zijn 
vader smid.

Genealogie Jansen/Leendertsen
I. Leendert/Leonhard Jansen, smid, tr. Tuisken. Ver

moedelijke kinderen, volgt II.
II. 1. Herman Leenderts, smid, tr. 1. Metjen Reinders, 

tr. 2. Beeltjen/Beligje Christiaans
2. Jantjen Leendertsen, tr. Evert Willems.

N.B. Het huis met smederij zal opgeknapt zijn, waarna 
het geheel aan smid Roelof Staring werd verhuurd. In 
1757 verkoopt de stad het pand aan Jan Wentholt, die 
n.m.m. ook smid is. De Kleft lig t daar, waar nu het 
Hoge Huis (vroeger Landmeetkunde/Geodesie) staat. 
Bronnen: Wie woonden waar -  perceel 1420, en Oud- 
Wageningen 37 (2009): 40-41.

B r d 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  20.

Ta f e l k l e d e n ,
HAMERTJES, ZANDLOPER 
EN BIJBELS (zie ook boven)

Wijders — twee nieuwe tafelkleeden op de Raet en 
Spreek kamer te kopen.
Vorders twee nieuwe Praesidents hamertjens, een nieu
we Sant loper met een kopere krans in de Kerck aen de 
predick Stoel tot welck een als ander den Heer van Ro- 
sendael versocht en geauthoriseert is, als oock tot het 
kopen der nieuwe Bijbels in d' Kerck.

Naast bovenstaand huis werden ook betaald: twee 
nieuwe tafelkleden, de twee hamertjes voor de raad
kamer en een zandloper voor de kerk. De zandloper 
zal op de kansel hebben gestaan, zodat de predikant 
wist wanneer hij zijn preek moest afronden. Het is ook 
bekend dat wanneer een predikant met zijn preek 
nog niet klaar was, hij de zandloper omkeerde. Niet 
vermeld w ordt hoeveel minuten de zandloper "liep”. 
Bestond hiervoor toentertijd  een richtlijn?

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  19v.
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B l a u w e  s t e n e n , 
ZANDLOPER EN TINNEN 
KOMMEN OM HET GELD 
IN TE SMIJTEN

1724. -  l/orders heeft den Heer van Rosendael — gerap- 
porteert, dat de blaauwe steene to t de pompen hadt be
stelt, de nieuwe Bijbels en 't laken to t de tafelkleeden, de 
sant loper met de kopere krans, en oock twee tinne com- 
men om bij het uytdelen van het H[eilige] nachtmael op 
de tafel om het geit daer in te smijten te gebruycken had 
gekoft.

De blauwe stenen zullen natuurstenen zijn. Daarvan 
werden de nieuwe stadspompen gemaakt. De andere 
aankopen waren voor de kerk en het stadhuis be
stemd. Voor ons zit aan het woord smijten een nega
tieve betekenis. Het zal de betekenis van gooien over 
een korte afstand hebben gehad. Of was het toch de 
bedoeling dat men zijn munten hard in de tinnen 
kom zou smijten, zodat iedereen kon horen dat de b ij
drage wel (of niet) uit klinkende m unt bestond?

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  21 11 Juni 1724.

□  m w i s s e l i n g  v a n  o u d  
IN NIEUW ZILVERGELD

Woensdag 24 augustus 1740. -  dat de afleveringe van 
de laest geslagene duijten op de Munte deser Provintie is 
gedaen, en dat dat van een quantiteit van over de vijf 
duysentgln afgepast in sakken ijder van 12-10-0 overig 
is, en onder den Verwalter Land-rentmr-Generaal tot 
Arnhem -  is gebracht.

De steden kunnen het geld afhalen tegen inlevering 
van oud goed zilvergeld. De magistraat zal de w inke
liers vragen of zij behoefte hebben aan het nieuw- 
geslagen geld.
De munten zullen in de Munt van Gelderland te Har
derw ijk geslagen zijn. Het beroep van muntmeester 
berustte op vertrouwen. Deze nieuwe m unten wer
den om geruild tegen oude munten. De munten 
moesten natuurlijk het vermelde zilvergehalte heb
ben. Mocht een muntmeester in de fou t gaan, dan 
was zijn straf: koken in een ketel. De stad Deventer be
zit een ketel die daartoe gebruikt kon en kan worden. 
Hij werd een keer aan de stad Harderwijk uitgeleend. 
Deze ketel is nog in Deventer te bezichtigen. En ECB- 
muntmeesters: de ketel is nog in goede staat!
□ UD_
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B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van 
de magistraat 1739 maart 11 -  1746 ju li 20.f 53. ECB -  
Europese Centrale Bank.

M a n g e l - en  
BEETWORTELEN

Donderdag 6 augustus 1811.- welke Landerijen onder 
dezer Jurisdictie (stad en schependom van Wagenin
gen) met mangelwortelen zijn beplant, als nu Mr. M.A. 
van Ommeren op diverse plaatsen 4500 planten, van de 
HoogWGeb Heer F.G. Baron van Lynden van Hemmen 3 
morgen op de Berg en 2 morgen inde Nude, zynde 4 
44/139 (=4,3) Hectares, van H.J. Lysen 200 roeden Lands 
o f 2 Decares 58,98 Ares op den Berg en Jacob Elsenaar 75 
Roeden o f 1 Decares 4,49 ares op den Berg.

Vrijdag 21 Augustus 1811 -  het Zaad van beetworte- 
len't welk u it Duitsland getrokken word, -  mag zonder 
problemen in (het koninkrijk) Holland ingevoerd wor
den. Hetzelfde geld t voor zaad uit the Oude Frankrijk.

ik denk dat w ij hierbij aan beetwortelen met een rela
tie f hoog suikergehalte moeten denken. Door de 
door Napoleon ingestelde Continentaal Stelsel kon 
geen rietsuiker worden ingevoerd. Hierdoor ontstond 
er gebrek aan deze zoetstof. Dit bevorderde de ont
wikkeling van de suikerbiet. Door veredeling werd het 
suikergehalte opgevoerd. Als ik het ju ist heb dan 
m ocht de invoer van zaaizaad van suikerbiet-in-wor- 
ding niet door heffingen belemmerd worden. Hoe 
groot het areaal mangelwortelen van Van Ommeren 
was, staat niet vermeld. Het totaal areaal van de an
dere bietenverbouwers was 4,7 hectare.

B r o n :

Oud-Archief inv. nr. 1248. Geëxtendeerde notulen van 
de maire en adjoints, 1811.
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REACTIES

1 2 6

Wa g e n i n g e n  e n  h a a r
HISTORISCH ERFGOED 
(O-W 40-3, blz. 78)

Betreffende de fo to  op blz. 79 w il ik voor de du idelijk
heid opmerken dat de persoon met de bril op de 
voorgrond m ijn broer J.E. (Koos) Rauws (1948) is. Bart 
van Aller is dus de tweede persoon, met de schop in 
zijn hand.

Sjaak Rauws

D e N u d e b a r r i è r e
(O-W 40-3, blz. 93) en (O-W 40-1, blz. 22)

In de rubriek'Reacties'vraagt A.C. Zeven naar de be
naming voor een ijzeren draagconstructie voor een 
toegangshek. De naam voor een dergelijk open stuk 
smeedwerk, bestaande u it ijzeren staanders en 
dwarsstaven om een toegangshek in op te hangen, is 
een (hek)pyloon.
Deze wetenschap heb ik van w ijlen m ijn oom Gerrit 
W illem van der Baan (1884), van beroep smid, dewel
ke een smederij in Doorn had.

Tevens wil ik op m ijn reactie op de Nudebarrière in 
OW 40-1, blz. 22 wijzen op het gedeelte "Afbeelding 
Bergpoort". In de tweede kolom, waar in de derde re
gel van onderen klok staat, moet d it afbeelding zijn!

Sjaak Rauws

H e r i n n e r i n g e n  a a n  de  
SEPTEMBERDAGEN VAN 
1 9 4 4

(O-W 40-3, blz. 90 t/m  92)

ander vroeg: "Is dat er niet eentje van die en die?", en 
er dan goed naast zat, kreeg hij steevast te horen: 
"Ben je gek man, dat is er een van die en die en die 
woont daar en daar en is getrouwd met...", enz. enz. 
En zo kreeg hij dan ongevraagd de gehele familiege
schiedenis voorgeschoteld.

Groepsfoto
Hetzelfde overkwam mij eens min of meer op een ver
jaardag toen ik dezelfde groepsfoto van de sigarenfa
briek de "Vrede" in het boekje van A.G. (Ton) Steenber
gen 'Kent u ze no g ... de Wageningers' nr. 22 liet zien. 
Ik wees hierbij op de zesde persoon van links naar 
rechts, in de rij van de negen staande mannen. Een 
oude baas m et zwart vest en een donkere voorschoot 
voor, die volgens de tekst Henk van de Born zou zijn 
met de vraag: "Weet u wie deze Henk van de Born is?" 
Het antwoord van de familie was vrijwel meteen:"Dat 
is niet Henk van den Born, die staat links van hem. Dit 
is oom Hendrik (roepnaam Hent), getrouwd met 
Geert Vermeer. Zij had dezelfde foto. De namen moe
ten zijn verwisseld."
Kortom: van de vier personen die voor de gesloten 
deuren staan, is de derde van links dus Henk van den 
Born en zal, op de fo to  uit 1916-1917, dan circa 34jaar 
oud zijn. De vierde persoon, de oude baas, is dan 
waarschijnlijk Henk Bronkhorst. Wat de namen be
treft: dus net andersom.

In zijn 'Herinneringen aan de septemberdagen van 
1944' in OW 40-3, blz. 90 vertelt Ton Steenbergen on
dermeer over de sigarenfabriek de"Vrede"in de Nude. 
De bijgaande groepsfoto op blz. 92 deed mij om een 
bepaalde reden aan een oudeWageningse gewoonte 
denken.

Oude gewoonte
Vroeger, nog niet eens zo lang geleden, kende men in 
Wageningen elkaar goed en kende men meestal ook 
de onderlinge fam ilieverhoudingen. Als iemand het 
bijvoorbeeld over een bepaald persoon had en een

De groepsfoto ( jr o m  collectie A.G. Steenbergen). 

Familiegeschiedenis
Om to t slot in de oude Wageningse trant van d it ver
haal verder te gaan: Hendrik van den Born was een 
broer van m ijn grootvader, Evert van den Born uit de 
Nude.
Hendricus van den Born werd te Wageningen gebo
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ren op 7 januari 1883, als zoon van Gerrit van den 
Bom en Lammerdina van Kraanen.Van beroep was hij 
sigarensorteerder. Hij trouw de te Wageningen op 15 
december 1911 met Geertruida Vermeer, geboren te 
Wageningen op 25 november 1881. Zij overleed te 
Bennekom op 5 december 1973. Haar ouders waren 
Jan Willem Vermeer en Pietje de Vree.
Het eigenaardige was dat zij na hun huwelijk nooit 
mevrouw van den Bom werd genoemd. Het was en 
bleef altijd Geert Vermeer.

Sjaak Rauws

VARIA

Va n  h e t  f d t d - en
PRENTENKABINET (foto)
(O-W 40-3, blz. 93)

De fo to is genomen aan het einde van de Boterstraat 
in de "Kromme Hoek", op de hoek Boterstraat-Heren- 
straat. De drie heren poseren voor de toenmalige 
smederij van dhr.Viets. Dit zal de man met het kind en 
het hondje zijn. Als dat zo is dan is het kind later de 
eigenaar van deze werkplaats geweest, dhr. CorViets.

Dick de Wit

WIE HEEFT CORINE SCHEERDER NOG GEKEND? G erard O linga

De familie Visser uit Arnhem doet een historisch onderzoek naar het leven van een oom van de heer Visser. Deze oom 
woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Wageningen, waar h ij aan de Landbouwhogeschool studeerde. In totaal 
woonde hij vier ja a r op kamers bij Corine Scheerder die tijdens de oorlog aan het Ericaplein nr. 4 woonde. Zij vormt 
waarschijnlijk een belangrijke schakel in de Wageningse periode van deze oom, waarvan een deel in nevelen is ge
huld. Om daarin meer klaarheid te brengen, roept de familie Visser ondermeer de hulp in van de Historische Vereni
ging Oud-Wageningen.

Toeval o f niet, maar aan een gevel op de hoek van de 
Hoogstraat en de Molenstraat prijk t sinds kort een 
prachtige gereconstrueerde muurreclame naar het 
voorbeeld van de muurreclame u it het begin van de 
vorige eeuw (zie O-W 40-3, blz. 80). Eén van de adver
teerders anno 1902 was: W.A. Scheerder, coiffeur aan 
de Kapelstraat 467 (zie afb. 1).

werd op 22 oktober 1897 boven de kapperszaak van 
haar vader aan de Kapelstraat geboren. Een tweede 
dochter, Aleida Johanna Maria Scheerder, werd in 
1901 geboren. Zij is reeds op jonge leeftijd toegetre
den to t een kloosterorde in Limburg.

Wij volgen echter het spoor van Corine Scheerder die 
to t 1937 heeft gewoond in de bovenwoning van het 
eerste pand (naast de gracht) van de Hoogstraat (zie 
afb. 2). De situatie is daar ingrijpend gewijzigd omdat 
het oude pand tijdens de Tweede Wereldoorlog (mei 
1940) onherstelbaar werd beschadigd. Op deze plek 
verrees in 1944 het huidige pand, waarin nu op de be
gane grond de winkel van Hunkemöller is gevestigd. 
In 1937, een ha lfjaar na de dood van Corines vader, 
trok Corines moeder in bij de zusters in Renkum. In het
zelfde jaar kocht Corine een ruime woning aan het 
Ericaplein in de w ijk De Hamelakkers (Sahara) op de 
Wageningse Berg. Zij woonde daar naast de familie 
Viets.
In 1943 overleed Corines moeder in Ede.

Afb. 1: De (bijna) gereconstrueerde muurreclame aan de 
Molenstraat, hoek Hoogstraat.

Het betreft Wilhelmus Antonius Scheerder (12-3-1866
* 9-11-1936). Hij had twee dochters. Zijn oudste doch
ter: Carolina Clementina Maria, roepnaam Corine,
□UD
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Corine Scheerder, die in Groningen een studie had ge
volgd als analiste, heeft vanaf 1930 to t 1947 gewerkt 
aan de Landbouwhogeschool. Zij werkte daar onder 
professor Hudig in het laboratorium van de vakgroep 
Landbouwscheikunde. Dit laboratorium was aan de 
Diedenweg gevestigd
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Tijdens het bom bardem ent op 17 september 1944 
werden Corines woning, maar ook het laboratorium 
aan de Diedenweg, ernstig beschadigd. De evacua- 
tieperiode vanaf 1 oktober 1944 to t en met mei 1945 
heeft Corine waarschijnlijk in Renswoude doorge
bracht.
De w oning van Corine aan het Ericaplein kon worden 
hersteld en zij keerde daarin kort na de oorlog terug. 
Daarna raakt ze vrij snel u it beeld. Zeker is dat zij -  
wanneer en waar is niet bekend -  kennis heeft gekre
gen aan een Engelse officier, Douglas Anthony Den
ning, met wie zij op 3 januari 1947 in Den Haag is 
getrouwd. Corine Scheerder is op hoge leeftijd in Ci-

Afb. 2: Corines woning aan het begin 
van de Hoogstraat (huidige situatie).

rencester (Engeland) overleden. Ook haar man is in
middels gestorven. Het echtpaar had geen kinderen.

Misschien zijn er onder ons nog leden die Corine 
Scheerder hebben gekend en die nog iets over haar 
kunnen vertellen. Indien dat het geval is, kunt u con
tact opnemen met de redactie. Het redactieadres 
v ind t u op het sluitblad van deze uitgave.

B r o n :

Mededelingen van de familie Visser uit Arnhem. 
Afbeeldingen: 1 en 2: Gerard Olinga; afb. 3: fam. Visser 
uit Arnhem.

Afb. 3: Een foto u it 1942, genomen in de tuin van Ericaplein 4. Rechts: Corine Scheerder.
UUD;
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B i b l i o t h e e k : n i e u w

• Bakker, H. de, F. v.d. Have, H. Mooy, 100ja a r Christelijk onderwijs in Wageningen. 1870-1970. Vereniging to t be
vordering van Christelijk onderwijs te Wageningen (Wageningen 1970 [met 2 inlegbladen: programma her
denkingsbijeenkomst 11 april 1970; programma 9-11 april 1970) 27 blz. (geschenk van G.Wichards) [W_0857]

« Oosting, W.A.J., Bodemkunde en bodemkartering, in hoofdzaak van Wageningen en omgeving. Dissertatie 
(Veenman; Wageningen 1936) 128 blz.; ill. lit. kaarten (geschenk van A.G. Steenbergen) [W_0858]

• Storms-Smeets, Elyze ed., Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsengemeenschap (Matrijs [in samenwer
king met Gelders Genootschap]; Utrecht 2011) 192 blz.; ill. index lit. ISBN 978 90 5345 428 2 (geschenk) 
[W_0859]

. Aben, Piet et al., Groen van toen voor nu en later. Wageningse landschappen [,] tuinen en buitenplaatsen. Co
m ité Open Monumentendag Wageningen 2012 (Wageningen 2012) 88 blz.; ill. lit.; met een kopie van de wan- 
delkaart in 'H. Bos, Natuurhistorische Wandelkaart van Wageningens Omstreken'. ISBN 978-90-79819-04-1 
(geschenk) [W_0860]

< Crum, Cor, Verjaagd van de Grebbeberg. Een familiegeschiedenis 1940-1945 (Matrijs [in samenwerking met 
Stichting Publicaties Oud Rhenen]; Utrecht 2009) 288 blz.; ill. ISBN 978 90 5345 376 6 (aanschaf) [RHE_024]

« Over Grenzen. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2012. Deel 66 (Den Haag 2012) 238 blz.; ill. [GEN_016]
« Beek, Peter van, Van origine. "Onderzoek naar personen en familie" [folder] (Gemeentearchief Ede 2005) ill. 

(RE_035)
« Steenbergen, A.G., [Lijst van] artikels r.k. kerkgeschiedenis Wageningen [plakboek met hoofdzakelijk in de Velu- 

wepost verschenen artikelen; het plakboek bevindt zich thans in het archief van de r.k. parochie Wageningen] 
[W_0861]

« Wageningen, Jean M.A. van, 'W illem Petrus Noëls van Wageningen: een kleine kapitalist en een groot zwen
delaar'. Genealogia. T ijdschrift voor familiegeschiedenis 18 (september 2012) 3: 28-31 [W_0862]

B i b l i o t h e e k : o n t v a n g e n  a l s  e x t r a - e x e m p l a a r

• Steenbergen, A.G., Kent u ze nog... de Wageningers (2e druk) (Wageningen 1974) ill. [W_0638]
« Steenbergen, A.G. ed., Een verdwenen stuk Wageningen. De oude Beneden- en Bovenbuurt (Wageningen 

1987) ill. [W_0027]
« Steenbergen, A.G., Wageningse avonden. Een bundel verhalen over de geschiedenis van Wageningen (Wage

ningen 1970) ill. [W_0537]
• Mooi-Bok, M.B., M. van Vliet-Weverling, M.H. Karssen-Ruiter, Algemeen woon- en zorgcentrum Rustenburg 1971

1996 (1e druk; eigen uitgave; Wageningen 1996) 66 blz. [W_0730]
« Steenbergen, A.G.; Rietveld, A.[L.N.] (tekeningen); Holleman, P. (tekeningen), Wageningen, zoals het was ... en 

nog is (eigen uitgave; Wageningen 1979) ongepag. ill. [W_0190]

Ton Steenbergen en Jan van den Burg

Va n  h e t  f d t o - en  p r e n t e n  k a b in e t
Van mevrouw Van Drum pt ontvingen we weer tal van aanwinsten, zoals diverse foto's, boeken, en kalktekenin- 
gen van rijksgebouwen op Kortenoord.
Via Gerrit Wichards kregen we materiaal, afkomstig van mevrouw M.A. Brienessen. Het materiaal bevat onder 
andere: oude schoolfoto's, vermoedelijk van de Julianaschool, van het Instituut voor Plantenveredeling in de 
Nude met personeel en bonkaarten u it de Tweede Wereldoorlog.
Aan Robbert Kamphuis is medewerking verleend aan de kalender voor 2013. Verschillende foto's zijn opnieuw 
gescand om een beter resultaat te krijgen en de eventuele inform atie is erbij geleverd.
Ook aan drukkerij Verweij zijn foto's geleverd voor een bureaukalender.
Van Louis van Roekel, oud-voorzitter van de Oranjevereniging, ontvingen we het archief van deze vereniging, 
met daarin gegevens vanaf 1944.
Er hebben ons verschillende vragen bereikt over de juiste plaatsen waar de woningen stonden van de grootou-
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ders. Eén van die vragen handelde over de situering van de boerderij Schaatsenplaats.
De Schaatsenplaats was een w oning aan de toenm alige Grintweg, die op de huidige parkeerplaats van studen
tenflat Hoevenstein stond. Naar m ijn weten woonde de familie Mauritz er als laatste, waarna het gesloopt werd 
om plaats te maken voor de flat.
Aan de Hollandseweg, aan het einde van de Bosweg, stond aan de rechterzijde een boerderij van Gerrit van 
Velsen die Schaatsenbos heette; dus welke was het.
Vragen over villa's in de Niemeijerstraat, gebouwd in 1874, konden helaas niet aan de vragensteller worden 
beantwoord. Daarover hebben we geen gegevens. Hij is doorverwezen naar het gemeentearchief. Misschien 
biedt het notarieel archief nog enig soelaas.

Willem Ruisch.

NU TE ZIEN IN DE GASTE ELSE PGDRT
f , L A f

16 november 2012-31 m aart 2013

L o u i s  R a e m a e k e r s
Een cartoonist van wereldfaam

Op de drempel van het jubileum jaar 2013 -  Wageningen 750 jaar stadsrechten -  
biedt museum De Casteelse Poort haar bezoekers een fraaie expositie over het leven 
en werk van Louis Raemaekers, getiteld 'Een cartoonist van wereldfaam'.

Louis Raemaekers, door de Amerikaanse media oo it uitgeroepen to t 'the most fa
mous cartoonist o f the w o rld ', verw ierf bekendheid door zijn spotprenten over WO 
I en WO II. Zijn betekenis als politiek tekenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog was zo 
groot dat de Duitse regering twaalfduizend mark op zijn hoofd zette. Van Raemae

kers w ord t gezegd dat hij de enige privé persoon was die grote invloed heeft uitgeoefend op het verloop van 
de Eerste Wereldoorlog.

De wieg van zijn lange loopbaan stond in Wageningen, waar hij zestien jaar tekenleraar was aan de toenmalige 
Rijkslandbouwschool. Werken u it deze periode, bijvoorbeeld de bekende spotprenten van Wageningse hoog
leraren, nemen een flink deel van de expositieruim te in beslag.
Daarnaast b iedt de tentoonstelling een keuze uit originele en digita le beelden van zijn totale oeuvre, zijn werk 
voor dagbladen in binnen- en buitenland en de activiteiten van Raemaekers als illustrator, ontwerper en kunst
schilder. Vanzelfsprekend ontbreekt een biografisch overzicht niet.
De tentoonstelling is to t stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Louis Raemaekers Founda
tion  , het Limburgs Museum in Venlo en X-CAGO in Roermond. Wageningen Universiteit gaf Raemaekers' be
roemde cartoons van Wageningse hoogleraren aan het museum in bruikleen.

De huid ige tentoonste lling over de Wageningse periode in het leven van Louis Raemaekers is tevens een op
maat to t de landelijke activiteiten rondom de herdenking van WO I en de in 2014 geplande overzichtstentoon
stelling over het leven en werk van de cartoonist in het Limburgs Museum te Venlo.

Voor meer informatie: www.casteelsepoort.nl.

Ku n s t e x p o s i t i e  H e t  Ko e t s h u i s

25 november 2012 t/m  13 januari 2013

July Leesberg, schilderijen 
Eveline ten Haaf, foodlab
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GOED DM TE WETEN
M U S E U M  D E  C A S T E E L S E  P O O R T  
Bowlespark 1A, 6701 DN Wageningen.Tel: 0317 421436 
Openingstijden:
April t/m  oktober: di t/m  vr. van 11.00 to t 17.00 uur, za en zo van 13.00 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.

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 I J D S C I 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 O T O ’ 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: RondleidingenWageningen@hetnet.nl
Individueel bestaat in de zomermaanden de mogelijkheid aan diverse onderdelen deel te nemen.
Aankondiging daarvan in folder, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.

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

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. O. Haze 
C.D. Gast
W.J.P. Steenbergen 
J. van der Beek

voorzitter
secretaris

penningmeester
lid
lid
lid
lid

Meidoornplantsoen 36,6706 DD Wageningen 
tel: 0317423515

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

tel: 0317 416675

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 eindredactie Generaal Foulkesweg 18,6703 BR Wageningen

en kopij tel: 0317 410110, e-mail: g.oluiger@chello.nl
P.M. Kernkamp lid
D.A. de Wit lid

L E D E N S E C R E T A R  I A A T  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
Mw. Z. van den Burg-Teunissen 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
M w. M.L.J. Hautvast-Mertens Hamelakkerlaan 30,6703 EK Wageningen

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