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Toon Jansen:
Wageningen en de geschiedenis van Villa Sanoer.
In de serie gesprekken met bekende Wageningers had Toon Jansen een
gesprek met Robert Best, de eigenaar van Villa Sanoer.

Gerard Olinga:
Groeten uit Wageningen (6).
In de zesde aflevering van Groeten uit Wageningen staat de omgeving
van het Lexkesveer centraal, een interessant gebied met een rijke
historie.

Anton C. Zeven:
Zware stormschade te Wageningen op 22 juli 1674.
Alhoewel er weinig over te vinden is in het gemeentearchief, moet
Wageningen geleden hebben onder een zware storm die op 22 juli
1674 over Gelderland raasde. Een reconstructie.

EN VERDER

REACTIES

VARIA

Anton C. Zeven: Uit het gemeentearchief (48).

Noodsynagoge.
Schaatsenplaats.
(Zoekplaatje) Boterstraat.
Groepsfoto uit Herinneringen aan de se ptem berd a g en 1944.

Torckdael of Rust en Burgh.
Boekbesprekingen:
- Van heide tot lustof (Landgoederen in hetRenkums beekdal).
- Kras en actief (St. Caeciliakoor).
Van het foto- en prentenkabinet.
Aanwinsten bibliotheek en prentenkabinet.
Zoekplaatje.
Oude bewonerssporen in de Nude.
Nu te zien in de Casteelse Poort.

KOPIJ voorhetaprilnummer2013 ontvangt de redactie graag
voor 8 maart 2013, liefst digitaal, maar handgeschreven kopij is ook
van harte welkom.
Het redactie-adres vindt u op de achterzijde van deze uitgave.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

BIJEENKOMST In deVredehorst.Tarthorst 1 te Wageningen.
Op maandag 25 februari 2013, aanvang 19.30 uur, zal
Ruud Schaafsma een lezing houden, met als
onderwerp:
"Het Renkums beekdal."

Aan de Zuidelijke Veluwezoom liggen twee relicten uit de ijstijden: de twee grote smeltwaterdalen, met daarin
de Renkumse en Heelsumse beken. Deze beken en de negentien watermolens die door het beekwater werden
aangedreven, spelen de hoofdrol in deze lezing.
Om al deze molens van genoeg water te voorzien, werd er heel veel gegraven. Al die waterloopjes werden diep
in de hellingen ingegraven tot in het grondwater. Stroomafwaarts werden deze beeklopen over grote afstan-
den opgeleid. Deze sprengenbeken met zijsprengen zijn nog steeds terug te vinden in het landschap.
In deze lezing zal de nadruk liggen op het Renkums beekdal, waarvan een deeltje in de gemeente Wageningen
ligt, de Kortenburgsebeek is deels de gemeentegrens.
Behalve aan de beken en de watermolens zal, net als in het boek, aandacht worden besteed aan het ontstaan
van het gebied in de ijstijden, aan de boeiende geschiedenis van beide beekdalen en aan de zeer fraaie flora en
fauna.

Eind november 2012 verscheen Schaafsma 's boek: 'De Renkumse en Heelsumse beekdalen - een cultuurhistorische wandelgids'.
Dit boek werd, net als Mee eerdere boeken ('Wandelingen rond Wageningen in het voetspoor van Hemmo Bos' en 'De Ooster-
beekseen Doorwerthse beken -een cultuurhistorische wandelgids') uitgegeven door Matrijs in Utrecht.
Op de avond zal de heer Schaafsma zijn boeken verkopen en signeren.

VOLGENDE LEZING

DUD
LUP

Op woensdag 17 april 2013 bestaat onze vereniging
precies veertig jaar. Op die datum, aanvang 19.00
uur, vindtin deVredehorst,Tarthorst 1 te
Wageningen, naast de jaarvergadering, een
feestelijke bijeenkomst plaats. In de
bestuursmededelingen wordt melding gemaakt van
het programma. Middels een bijgevoegde
antwoordkaart kunt u zich voor deze feestelijke
jaarvergadering opgeven.
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B E S T U U R S M E D E L l N G E N

Jubileum
Op 17 april 2013 bestaat de Historische Vereniging
Oud-Wageningen 40 jaar. Reden om dit jubileum te
vieren met een feest voor alle leden en partners.
Wat gaan we doen?
Het is gewoonte om in april de jaarvergadering van
onze vereniging te houden. Daar willen we ook dit
jaar niet van afwijken. De avond begint om 19.00 uur
met een kort huishoudelijk gedeelte. Hierin passeren
de jaarverslagen de revue. We nemen afscheid van
onze bestuursleden Wieger Steenbergen en Kees
Gast wegens het bereiken van de zesjarige zittingster-
mijn en wij willen graag twee nieuwe bestuursleden
aan u voorstellen. Kandidaten zijn: Jola Gerritsen en
Mink Reitsma. De overige informatie voor de jaarver-
gadering vindt u vermeld en bijgesloten bij het con-
tactblad dat begin april 2013 verschijnt.

En da n verder...
Van 19.30 tot 20.00 uur ontvangen wij de overige le-
den en gasten graag met een kopje koffie of thee.
Vanaf 20.00 uur volgt, na het welkomstwoord van
onze voorzitter Piet Woldendorp, een gevarieerd pro-
gramma, waarin Folkcorn het muzikale gedeelte ver-
zorgt Leo Eppink van vertelgroep Eva Luna ons een
boeiend verhaal zal vertellenen Klaas de Vries op pas-
sende en ook voor hem verrassende wijze zijn bijdra-
ge aan het feest zal leveren.
De avond wordt geleid door gastvrouw Melani Gijs-
bers.

Als u met ons dit jubileum wilt vieren stellen wij het
op prijs als u ons dat voor l april 2013 laat weten door
middel van bijgevoegde antwoordstrook of door u
aan te melden via het emailadres info@oudwagenin-
gen.nl.

Bij een verjaardag hoort een cadeautje.
Door de vrijwilligers van ons documentatiecentrum is
het afgelopen jaar, met name door Hans van der Beek,
hard gewerkt aan digitalisering van de contactbladen
van onze vereniging.
De volledige inhoud van de jaargangen 1973 tot en
met 2008 is nu ook digitaal te raadplegen op onze
website www.oudwageningen.nl.

Verenigingsnaam blijft ongewijzigd
Op 26 november 2012 hebben wij, voorafgaande aan
de lezing over "De geschiedenis van het kasteel Hoe-
kelum" een extra ledenvergadering gehouden. On-
derwerp van deze vergadering was de naam van onze
vereniging. Wij kregen nogal eens te horen dat de
naamgeving van onze vereniging eigenlijk dubbelop
was en verouderd klonk. Hiertoe deed het bestuur het
voorstel de naam van de vereniging te wijzigen in
"Historische Vereniging Wageningen".
Het voorstel uit de vergadering om de naam te veran-
deren in "Vereniging Oud Wageningen" vond meer
aanhang.
Men kon zich tenslotte vinden in het idee van het be-
stuur de naam onveranderd te laten.

LE D E N M UTATI E S

Nieuwe leden:
Dhr. H.tenBrinke
Dhr. J.N. Dekker
Dhr. G. Heijnekamp
Dhr. AJ. Jansen
Dhr. O. de Jong
Dhr. M. Reitsma

Overleden:
Dhr. E. Etty

•fr.Tt-
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WAGENINGEN EN
DE GESCHIEDENIS VAN
VILLA SANCJER
Toon Jansen in gesprek met Robert Best

In zijn serie gesprekken met bekende Wageningers had Toon Jansen een gesprek met Robert Best die verliefd werd op
Villa Sanoer.

Afb. 1: Villa Sanoer (foto: Gerard Olinga).

Robert Best ontvangt mij in de salon van de Villa Sa-
noer die in ons gesprek centraal zal staan. Robert
werd geboren in 1927 en groeide op in Soerabaja,
waar zijn vader het beroep van makelaar in land-
bouwproducten uitoefende. Als kind was hij gefasci-
neerd door de koffieplantages en zei hij dat hij later
"naar Wageningen wilde". Na het Japanse kamp
maakte hij de HBS in Soerabaja af en vertrok, afge-
keurd voor militaire dienst, in 1947 inderdaad naar
Wageningen waar hij Tropische Landbouw studeer-
de. Hij combineerde deze studie met een studie Plan-
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tenveredeling in Cambridge. In 1953 studeerde hij af
en promoveerde in 1961 op een onderzoek naar de
fotoperiodiciteitvan rijst.

In het laatste jaar van zijn studie (1952) attendeerde
een jaargenoot hem op de mogelijkheid in Villa Sa-
noer een kamer te huren. Vóór die tijd had hij een ka-
mer in Bennekom waar hij hoogst verbaasd was toen
zijn hospita, zijn eerste boodschappen bij een plaat-
selijke kruidenier bekijkend, opmerkte: "Weet u wel
dat zij katholiek zijn?" Na zijn studie hield hij de kamer
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in de villa aan, ook toen de eigenaresse besloot alleen
nog aan hoogleraren en wetenschappelijke mede-
werkers te verhuren die in het goeddeels verwoeste
Wageningen (nog) geen woning konden vinden (en
beter betaalden dan studenten!).
Ook na zijn promotie bleef zijn woonadres Villa Sa-
noer en verbleef hij hier tussen zijn vele missies voor
ontwikkelingssamenwerking door.

ZIJN LIEFDE

In de loop der jaren hechtte Robert Best niet alleen
steeds meer aan de villa, maar groeide ook zijn be-
langstelling voor haar geschiedenis en culturele
waarde. Zijn liefde, mag je wel zeggen, werd aange-
wakkerd toen hij van de dochter van de eigenares na
het overlijden van haar moeder inzage kreeg in een
map met de oorspronkelijke ontwerptekeningen, die
hij liet fotokopiëren bij DeHooghopdeMarkt. Hij liet
deze zien aan professor Bijhouwer, hoogleraar land-
schapsarchitectuur aan de Landbouwhogeschool,
bij wie hij als hobby college volgde. Bijhouwer vond
het "een ontwerp van uitzonderlijk hoge kwaliteit".
Helaas is hij er later niet meer in geslaagd de origine-
len te bemachtigen en betreurt het dat hij de oor-
spronkelijke opdracht niet heeft laten kopiëren. Bij
het speuren naar informatie over de villa werd Best af
en toe ook door het toeval geholpen. Bij een bezoek
aan vrienden in Wageningen vertelde de gastvrouw
hem dat een nicht van haar als jonge vrouw in de
villa gelogeerd had en in haar dagboek ook aanteke-
ningen over de familie De Vries en de villa gemaakt
had. Best heeft contact met deze dame opgenomen
en bij drie achtereenvolgende bezoeken de relevante
passages uit haar dagboek kunnen overnemen.

ONTWERP

Het verhaal van Villa Sanoer begint in 1886 toen de
vroeg gepensioneerde kapitein De Vries ten noorden
van de Geertjesweg 9 ha boerenland op de Eng kocht,
waarvan 7 ha een aaneengesloten kavel tussen
Zoomweg en Scheidingsiaan vormden. In1887 gaf hij
opdracht aan de jeugdige architect Johan Lornbarts,
wiens vader hij eerder in Indië had ontmoet, om een
ontwerp te maken voor de aanleg van een tuin en de
bouw van een orangerie annex tuinhuis en een koets-
huis met dienstwoning. Het ontwerp van Lornbarts
voor de tuin (waarover meer informatie te vinden is
op www.villasanoer.nl) was een combinatie van Fran-
se en Engelse landschapsstijlen, geheel in lijn met de
ontwerpen van Lornbarts' leermeester Edouard An-

dré. Villa Sanoer - de naam van een dorp op Bali waar-
van vissers De Vries en zijn bemanning gered hadden
na een schipbreuk voor de kust - heeft echter ook
Italiaanse elementen, dit op verzoek van met name
mevrouw de Vries die een grote liefde voor dat land
had.

Afb.2: Tuin Villa Sanoer.
BRON: www.villasanoer.nl

DE UITVOERING

In de jaren 1889/91 werd het programma onder toe-
zicht van Lornbarts uitgevoerd, behalve het huis dat
pas in 1906/07, eveneens volgens zijn ontwerp, ge-
bouwd werd. In de tussentijd verbleef de familie in
het tuinhuis, dat wil zeggen wanneer zij uit Den Haag
naar het buiten kwam. Per post werd dan de portier
gewaarschuwd om hen op die en die dag en uur op te
halen bij het stoomtramstation op de Berg. Uit het
hierboven vermelde dagboek kwam Best te weten
dat op advies van de jeugdige Jac. P. Thijsse, die hier
op bezoek kwam, de oorspronkelijke toestand zoveel
mogelijk in stand werd gelaten. Zo bleven buiten de
tuin de roggevelden bestaan en ontwierp Lornbarts
een West-as vanuit het huis die door de roggevelden
naar een halve cirkel van hulststruiken leidde die was
aangeplant als achtergrond voor een beeld van Ceres,
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de godin van de landbouw.die aldus over de rogge-
velden uitkeek. In het hierachter gelegen perceel hak-
hout was een grote cirkel uitgespaard, omzoomd
door lindebomen. Wanneer de linden bloeiden kwam
'de bijenkoning' Van den Brink uit Bennekom hier zijn
korven plaatsen. In die kring broedde ook een nach-
tegaal in de manshoge brandnetels. De roggevelden
van Sanoer, in een beschutte hoek van de Eng gele-
gen, vormden een broedplaats voor kwartels en pa-
trijzen die na de omzetting in sportvelden hier nooit
meer gezien zijn.

UITVERKOOP

In de jaren '30 werden villa en gronden na jarenlange
leegstand na de dood van mevrouw de Vries voor een
appel en een ei gekocht door mevrouw van de Weste-
ring, de echtgenote van een Betuwse boer die gefail-
leerd had. De meeste grond werd doorverkocht aan
boeren (en later onteigend door de gemeente) en van
huis en tuin werd door de echtgenoot alles wat los en
vast zat te gelde gemaakt. Zelfs het profiel van de tuin
werd afgegraven en het zand voor 2 gulden per kuub
verkocht. Na de oorlog verkeerde alles in een deplora-
bele staat: orangerie en koetshuis waren verwoest, de
villa zwaar beschadigd en van het tuinontwerp was
niet veel meer over.

RESTAURATIE

In 1972 kocht ene Ter Horst die, wanneer hij in Neder-
land was, regelmatig logeerde in Nol in 't Bos, de villa

met 6000 m2 grond van de dochter van de overleden
eigenares als geldbelegging. Ter Horst, die naar Au-
stralië was geëmigreerd, liet de kamerverhuur in han-
den van Robert Best, die in 1980 de nieuwe eigenaar
werd en zich vanaf die tijd inzette voor de restauratie
van het buiten. Hij had hierbij de vrije hand, daar de
villa nooittot monument was verklaard. Toch zette de
gemeente hem de voet dwars, juist op het moment
dat hij het oorspronkelijke profiel van de tuin weer
hersteld had. Hij kreeg opdracht de grond weer"in de
oorspronkelijke staat" terug te brengen, daar zijn
werkzaamheden in strijd zouden zijn met bepalingen
in het bestemmingsplan buitengebied. Na een rechts-
zaak van twee jaar (!) werd Best volledig in het gelijk
gesteld.
Gezien zijn gevorderde leeftijd stelt Best alles in het
werk om de villa ook een behouden toekomst te ge-
ven. De tuin is ondergebracht in een Stichting Buiten-
plaats Villa Sanoer en bij zijn overlijden zal ook het
huis aan de stichting worden overgedragen. Een gro-
te zorg is dan ook het onderhoud waarvoor de stich-
ting alsnog te weinig inkomsten heeft. Best denkt
hierom aan een herbouw - volgens het oorspronke-
lijke ontwerp - van het koetshuis waar dan nog extra
kamers verhuurd kunnen worden. Vooralsnog stuit
dit op het probleem doordat de gemeente dit als
'nieuwbouw'ziet. Met alle daarbij benodigde vergun-
ningen zullen de totale kosten op € 31.000.- uitko-
men. Hopelijk hoeft het niet opnieuw tot een rechts-
zaak te komen. Het is voor Wageningen van groot
belang dat de enige van de oorspronkelijk tien bui-
tenplaatsen die de gemeente rijk was - en waar zich
regelmatig bezoekers melden - kan blijven bestaan.

Afb.3:Tuin Villa Sanoer. m N: www.villasanoer.nl
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GROETEN UIT WAGENINGEN (6)
Uit de rijke collectie van E J. Jansen Gerard onngo

In de zesde aflevering van deze serie neem ik u mee naar de historische omgeving van het Lexkesveer, opgeluisterd
met een paar fraaie ansichtkaarten van wijlen EJ. (Jan) Jansen.

DOORWAADBARE PLAATS

De taalkundige en etymologe Nicoline van der Sijs
heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de
Nederlandse woordenschat. Een van haar boeken is
een soort taaikalender van het Nederlands, waarin
door haar alle belangrijke taalfeiten sinds de verove-
ring van onze streken door Julius Caesar op een rijtje
zijn gezet.' Blijkens die taalkalender zou het oudste
woord wad zijn, daterend uit het jaar 107, voorko-
mend in een tekst over het Betuwse dorp Wadenoij-
en, waarvan de naam is afgeleid van wada (vado) en
oye (weiland). Volgens Het Taaibureau Lingua is het
woord wad geen Latijns leenwoord, maar is het een
oerwoord, een woord van alle tijden en plaatsen, af-
komstig uit het Indo-Europees, alhoewel er in het La-
tijn wel een woord voorkomt met dezelfde betekenis:
vadum. Wad, wada, vada en vadum hebben alle de
betekenis van een doorwaadbare plaats. Iets jongere
woorden zijn tricht of trecht, afgeleid van het Latijnse
woord traiectum, dat ook oversteekplaats betekent.
We vinden het nog terug in onder andere: Utrecht
{Traiectum) en Maastricht (Mosa Trajectum). Een nog
jonger woord met een soortgelijke betekenis is voor-
de. Plaatsnamen als Amersfoort, Helvoirt en Lichten-
voorde herinneren ons daar nog aan.2
Alhoewel Wageningen niet de plaats Vada was, waar-
van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus omstreeks
107 naChr. in het vijfde boek van zijn Historiae verslag
deed, lag ten zuidoosten van het huidige centrum
van Wageningen, ten zuiden van de Holleweg, een
kleine tweeduizend jaar geleden, wel een wad, of zo u
wilt: een vada.
Niet voor niets ontwikkelde zich op die hoogte (West-
berg) de nederzetting Oud Wageningen, waar de oer-
oude Diedenweg (de 'weg van het volk' die vanaf Er-
melo, via De Valk, Lunteren, Ede en Bennekom naar
Wageningen voerde) aansloot op de Holleweg.
Ergens tussen 107 en 1635 moet één van de eerste
Wageningse mythes zijn ontstaan, zoals er nog vele

zouden volgen en waarvan een paar zijn verenigd op
de obelisk ter nagedachtenis aan de stichter van Bel-
monte, bij het familiegraf van de familie De Constant
Rebecque de Villars, waarop onder andere te lezen
valt: Volgens overlevering bestond alhier 69 na Chr. ten
tijde der Romeinen Vada gelegen tegenover den door-
waadbaren Rijn, aldaar Vado genaamd.
Anton C. Zeven ontdekte het oudst bekende gebruik
van de naam Vada. Deze naam komt voor in een do-
cument van de uit Wageningen afkomstige student
Fredericus a Stralen, die zich in 1635 liet inschrijven
als lid van de studentenvereniging te Leiden. Daaruit
blijkt dat hij afkomstig was uit Geldrus Vadanus, waar-
mee Wageningen in Gelderland wordt bedoeld.3

WAAR LAG DE
WAGENINGEN

VADA VAN

Het is nog maar de vraag waar precies de doorwaad-
bare plek van de Rijn destijds lag. De Wageningse bo-
demkundige P. Buringh vond aanwijzingen dat de ri-
vier (of een belangrijke nevengeul) ooit dwars door
het centrum (Plantsoen) stroomde, zelfs nog ten
noorden van waar nu de Haarweg loopt en vervol-
gens naar het zuiden afboog om, ongeveer ter hoog-
te van Opheusden, weer aan te sluiten op de heden-
daagse rivierloop.4 Vermoedelijk moeten we de oude
doorwaadbare plek iets noordelijker dan de huidige
rivierloop zoeken, toen het water nog langs de stuw-
wal schuurde. Dat had tot gevolg dat veel grof materi-
aal door afkalving en erosie in het water terecht
kwam, waardoor er tal van zandbanken ontstonden.
Er kwam op één plek nog een flinke schep bovenop
doordat door weersinvloeden veel materiaal van de
stuwwal werd weggespoeld. Dat was het begin van
het ontstaan van de Holleweg, die nog dieper uitsleet
nadat veel voertuigen en vee langs deze route afdaal-
den naar de rivier. Hetzelfde proces vond ook bij
Amerongen en ter hoogte van Driel plaats, waar, net

1 Nicoline van der Sijs; Calendarium van de Nederlandse Taal; Sdu uilgevers; ISBN 9789012117371.

2 Webloglingua.blogspot.com

3 A.C. Zeven: Oud-Wageningen 30 (2002) 3. blz. 45-47.

A Leo Klep: Wageningen aan de Li mes; 2007; eindnoot 10: Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen. De bode m k arte ring van

Nederland IX. P. Buringh, 1951.
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als hier, later veerplaatsen ontstonden. In de loop der
jaren zal onze vada zich langzamerhand naar het zui-
den hebben verplaatst, waar aan de overzijde van de
rivierbedding een gebied lag, de huidige gemeente
Overbetuwe, waar tal van verhogingen, de stroom-
ruggen van een stelsel van meanderende rivierstro-
men, in het landschap achterbleven en waarover een
droge, veilige route was ontstaan naar het zuiden,
waarover tussen 800 en 1100 ijzeroer {klapperstenen),
dat op de Veluwe werd gewonnen, naar Nijmegen
werd vervoerd.

DE OMGEVING VAN
HET VEER

Op onderstaande ansichtkaart zien we de omgeving
van het Lexkesveer, genomen vanaf de stuwwal. Zo
zag de omgeving er dus ruim een eeuw geleden uit,
in feite nog heel goed herkenbaar. De benaming op
de kaart is Lexesveer. Rare namen eigenlijk (lexkes of
lexes} en alhoewel het etymologisch woordenboek
daarover geen duidelijkheid verschaft, spreken ande-
re bronnen wel over lexkens (wellen) die veelvuldig in
de omgeving voorkwamen en waaraan het Lexkes-
veer haar naam te danken schijnt te. hebben. In deze
omgeving werd tussen 700 en 900 de stapelplaats

Rijnwijk gesticht. Waar deze stapelplaats precies lag, is
niet bekend; de meeste bronnen plaatsen Rijnwijk
aan de Betuwse oeverwal.

Reeds in 1426 werd in de jaarrekeningen van de ge-
meente Nijmegen melding gemaakt van den veer tot
lexkenshuys. Waarschijnlijk was er dus al in de vijftien-
de eeuw sprake van een veer tussen Wageningen en
Lakemond. Omstreeks 1744 kwam het veer in handen
van de gemeenten Nijmegen en Wageningen. Op 19
oktober 1789 stelden beide gemeentebesturen een
'Orde en Reglement op het betalen van ontvangsten van
het Vheergeld en voor hetgeen aan het vheer geladen en
gelost wordt' vast In 1804, veroorzaakt door de Franse
bezetting, waren de financiën van Wageningen der-
mate slecht op orde, dat het veer moest worden ver-
kocht. Het veer ging over in handen van F.G. Baron
van Lynden van Hemmen. Op 1 mei 1913 werd het
veer weer door de gemeente aangekocht van een na-
zaat van deze baron, doch had men het veer voorlo-
pig nog niet in eigen beheer. Per openbare inschrij-
ving werd het veer verpacht. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog, met ingang van l mei 1943, werd het
Lexkesveer weer door de gemeente geëxploiteerd.

De heer Palland (76 jaar) uit Wageningen heeft vanaf
1962 tot 1997 op het Lexkesveer gewerkt. Zijn echt-

Afb. l: Omgeving Lexkesveer omstreeks 1905.
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Afb. 2: Op 30 juli 1957 maakte het veer slagzij, als gevolg van een te zwaar beladen vrachtauto met bakstenen,
(foto: gemeentearchief Wageningen).

genote, mevrouw Palland-Kruidhof, was acht jaar
toen ze in 1947 met haar ouders in het veerhuis kwam
wonen. Haar vader was tot zijn pensionering in 1970
de veerbaas. Als schipper zocht hij een baan met een
vaste standplaats, zodat zijn kinderen naar een 'vaste'
school konden gaan. De heer Palland vertelde dat er
een tijd is geweest - voordat de brug bij Heteren werd
opgeleverd, dat er zeventien personeelsleden op het
veer werkten. Men werkte in ploegendiensten, 24 uur
de klok rond. De vroegste vaste klant was veelal de
vrachtauto van de melkfabriek Concordia waarmee
de volle melkbussen vanuit de Betuwe naarde fabriek
aan de Churchillweg werden vervoerd. Op de markt-
dagen was het vaak extra druk; veel handelaren met
hun fruitwaar maakten de oversteek om deze in Wa-
geningen aan de man te brengen.Tijdens de ontgroe-
ningsperioden staken regelmatig veel paarden uit de
Betuwe over die in de studentenstad de vele nulde-
jaars studenten (de klooien) op koetsen en open wa-
gens door de stad trokken. Omdat men een ijzeren
dek had, kregen de paarden eerst sloffen aan die men
in een grote voorraad aan boord had.
De eerste winter dat de heer Palland op het veer werk-
te (de barre winter van 1962/1963), staat hem nog

helder voor de geest. De Rijn vroor dicht en het veer
was uit voorzorg in de Wageningse haven aangelegd.
Het personeel had een pad over de dichtgevroren Rijn
gemaakt, afgezet met boomtakken. In tegenstelling
tot vroeger, waarin van overstekende passanten tol-
geld werd gevraagd, was dat in 1963 niet meer het
geval. Aan weerszijden werden borden geplaatst: Ver-
boden toegang, maar volgens Palland trokken de
mensen zich daar niets van aan, waardoor er nog een
extra bord werd geplaatst: Oversteken op eigen risico.
Alhoewel hij zich persoonlijk geen ernstige inciden-
ten kan herinneren, is het veer ooit gezonken. Een te
zwaar met stenen beladen vrachtauto deed de veer-
boot zinken, waarbij de bijrijder van de vrachtauto
verdronk.

Aan de overzijde, links van het geboomte, zien we de
nog herkenbare contouren van het veerhuis, ge-
bouwd in 1892. Bij hoge waterstanden staat het oude
veerhuis nu op een eiland, op een hoogte van bijna
dertien meter boven N.A.P. (12.872 meter om precies
te zijn), zoals een gevelsteen ons dat nog steeds wil
laten weten. Achter het veerhuis is op de foto duide-
lijk een redelijk gevulde strang te zien. Recent heeft
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men deze strang verder uitgediept. De veerdam werd
afgegraven en daarvoor in de plaats kwam een impo-
sante brug, waardoor er ruimte is gecreëerd in tijden
van hoog water, alles in het kader van 'Ruimte voor de
rivier'.5
Het veerhuis stond in Lakemond, een buurtschap die
vanaf 1539 tot 1817 tot Wageningen behoorde. Op-
merkelijk ts dat Wageningen een jaar later (1540) Han-
zestad werd en dat de nieuwe haven, aangelegd in
een 'lamme arm' van de rivier, pas in 1551 gereed
kwam. Lag de stapelplaats Rijnwijk toch ooit onder de
invloedssfeer van Wageningen?
Vermoedelijk heeft Lakemond haar naam te danken
aan het riviertje de Lake dat ooit nabij deze plaats in
de hoofdstroom van de rivier uitmondde. En over na-
men gesproken: de Wageningse geschiedschrijver J.
Bulten sluit niet uit dat de naam van het Lexkesveer
mogelijk aan dit riviertje is ontsproten. De Lake zou
ook wel Leckia zijn genoemd.6

Aan de Wageningse zijde zien we hotel Het Lexkes-
veer en de boerderij en helemaal links de eerste Wa-
geningse badinrichting (waarover later meer).

Een iets oudere opname genomen vanaf de zijde van
de Betuwe; het Lexkesveer omstreeks 1900 (afb. 3).
Het gierpontje vaart net weg in de richting van Wage-
ningen. In 1930 ging men over tot de aankoop van
een motorpont. Een mooi nostalgisch plaatje, gericht
aan lieve Albertine uit Amsterdam, nog zonder auto's,
slechts één koets werd overgezet.
Op de achtergrond is het hotel zichtbaar, maar de
boerenschuur aan de overzijde van de Veerdam ligt
wat verscholen achter de bomen. Wanneer we deze
foto met de iets jongere afb. 1 vergelijken, lijkt het
alsof er tussentijds veel bomen uit de uiterwaarden
waren gerooid. Het is tevens een opname met een be-
drieglijk perspectief, alsof de foto voor de Saale-ijstijd
is genomen. Vanwege de waarschijnlijk dicht boven
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Afb. 3: Hef Lexkesveer omstreeks 1900.

5 Op het internet zijn tal van filmpjes te vinden over dit project.(zoek op: Lexkesveer ruimte voor de rivier).
6Tussen De Wereld en het Veer, uitgave nr. 5 Historische Reeks Vereniging Oud-Wageningen, blz. 21 (auteur F. van der Have).
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de waterspiegel genomen opname en het geboomte

in de uiterwaarden valt de stuwwal nauwelijks op.

Midden op de foto is nog vaag een schuurtje zicht-

baar. Hetzelfde gebouwtje komt duidelijker in beeld
op blz. 56 van Wageningen en de rivier de Rijn, uitgave

nr. 6 van de Historische Reeks van Oud-Wageningen.
De schuur lag ter hoogte van een aanlegsteiger die, in

1862, op kosten van Baron de Constant Rebecque de

Villars werd aangelegd. In die tijd, toen de grotere
stoomboten sterk in opkomst kwamen, verkeerde de
Wageningse haven in een deplorabele, min of meer

verzande, toestand. Veel schepen konden daar niet of

nauwelijks aanleggen en sommige deden de nieuwe
steiger ten oosten van het Lexkesveer aan.

HOTEL HET LEXKESVEER

Tot in de oorlog stond aan de Wageningse zijde van

het veer het hotel Lexkesveer van de familie Van de
Pol. Tijdens de oorlogshandelingen werd het hotel

zwaar beschadigd en gesloopt. Toen mevrouw Pal-
land-Kruidhof in 1947 aan de overzijde kwam te wo-

nen, stond er een noodwoning, waarna op de plaats
van het oude hotel de nieuwe boerderij van de familie

Van de Pol verrees. Alleen de oude bomen, ten zuiden
van de huidige boerderij, verfraaiden ook ten tijde

van het hotel deze mooie locatie.
Nadat de eerste boten aanlegden aan de nieuwe aan-
legsteiger ontstond er toch wel behoefte aan een rij-

tuigdienst voor personen en goederen tussen het veer en

de stad. De steiger lag toch tamelijk decentraal. In
1863 kreeg de weduwe Van de Pol hiervoor toestem-

ming en zij gaf daarmee haar onderneming een nieu-
we impuls.

Afb. 4: Hotel Het Lexkesveer.
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HET RIJNZWEMBAD

In 1875 werd het Rijnzwembad geopend. Het water
van de rivier was kennelijk schoon genoeg om daar
de zwemkunst onder de knie te krijgen. Het was een
drijvend geheel dat pal ten oosten van het veer voor
anker lag. Het Rijnzwembad stond echter bloot aan
de grillen van de natuur.
Zo was de stroming bij hoog water goed voelbaar en
soms raakte het gehele complex zelfs op drift.Tijdens
de oorlog, in maart 1942, versperde het bad zelfs het
scheepvaartverkeer nadat het bij een hevige wind en
door de sterke stroming tegen de (gier)kabel van het
veer was gedreven.
De Wageningse zwem- en poloclub De Rijn zag, on-
danks alle beperkingen, daar in 1926 het levenslicht.
Deze vereniging huurde van de gemeente vereni-
gingsuren, waarin het mogelijk was dat mannen en
vrouwen gelijktijdig van het bad gebruik mochten
maken. Dat was veel liberaler dan de puriteinse op-

stelling van de gemeente. In 1933 besloot de ge-
meenteraad dat gemengd zwemmen niet langer was
toegestaan. Met dat verbod groeide het aantal leden
van De Rijn explosief.
Johan Cruijff heeft gelijk: elk nadeel heeft zijn voor-
deel.

BRONNEN:

Internet; webloglingua.blogspot.com;
A.C. Zeven, O-W 30 (2002), blz. 45-47;
Leo Klep, Wageningen aan de Limes (2007);
Tussen De Wereld en het Veer, uitgave nr. 5 Histori-
sche Reeks Oud-Wageningen;
Wageningen en de rivier de Rijn, uitgave nr. 6 Histori-
sche Reeks Oud-Wageningen;
Oud-Wageningen, Wageningen in jaartallen.

MET DANK AAN:

Het echtpaar Palland-Kruidhof uit Wageningen

W A P E N I N G E N , - d.. Xw.-mschool.

Afb. 5: De zwemschool.
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DE WINTER VAN 1 9 1 7

In de collectie van wijlen Jan Jansen zat ook nog een foto die waarschijnlijk in de maand februari van 1917 is
genomen. De Rijn was dichtgevroren.

Ter hoogte van het Lexkesveer oefende een artillerieonderdeel van het Nederlandse leger nabij het Lexkesveer.
In dat jaar werd op 27 januari de Elfstedentocht verreden.
Volgens de historische weergegevens van het KNMI (meetpunt De Bilt) viel de vorstperiode pas op 15 januari
in. Het bleef een maand vriezen. Op 18 februari viel de dooi in.
Volgens de schrijver van deze kaart was het bitter koud, maar kwamen alle manschappen en al het materiaal
veilig aan de overkant.

Afb.: Een artillerieonderdeel van het Nederlandse leger waagt in 1917de oversteek.
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ZWARE STORMSCHADE TE
WAGENINGEN ap 22 JULI 1 6V4
(OUDE STIJL)

Anton C. Zeven

Op 22 juli 1674 (oude stijl, dat is 1 augustus nieuwe
stijl) raasde een zware storm over Nederland. Deze
storm begon in Noord-Frankrijk, trok over het huidige
België om dan het huidige Nederland te bereiken. Het
meest beschreven en getekende, en daardoor het be-
kendste gevolg, is de instorting van het middenschip
van de Domkerk te Utrecht. Dit middenschip is nooit
herbouwd. Daarom staat de Domtoren los van de
kerk. Het stadsbestuur heeft van de vrijgekomen
ruimte een weg gemaakt.

Hattem, Doesburg en Rhenen vermeld. De bode uit
Arnhem naar Utrecht meldde dat hij onderweg
slechts één toren heeft zien staan. Dit is wat overdre-
ven, want de torens van Wageningen en Rhenen ston-
den overeind. En dit zal ook voor torens in Oosterbeek
en Renkum wel zo zijn geweest. Op deze drie meldin-
gen baseer ik mijn veronderstelling dat de storm ook
Wageningen heeft getroffen. Hieronder probeer ik
deze veronderstelling te bewijzen.

De vernielde Domkerk in Utrecht. (Met toestemming
van de auteur is deze afbeelding door de redactie
bijgevoegd). BRON: internet.

Daarnaast zijn er andere vermeldingen van bescha-
digde gebouwen (meestal kerken). Deze zijn samen-
gevoegd op het bijgaande kaartje. Het bezwaar van
een dergelijk kaartje is dat het alleen de plaatsen met
gemelde schade laat zien. Maar alle nog niet beschre-
ven beschadigde kerken en andere gebouwen in an-
dere plaatsen zijn niet opgenomen. De reden is dat de
samenstellers van het kaartje zich beperkt hebben tot
gepubliceerde gegevens, en niet de archieven van
bijvoorbeeld plaatsen in Noord-Brabant hebben ge-
raadpleegd. Voor plaatsen'nabij'Wageningen worden

DUD-
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Kaart met plaatsen n HeOertanO en België .-, sar schade a f
jemeö Ooorae storm De z.vart gekleurde plaatsen ree:**
3e meest extreme scnaae Een vcorïcrUige reconstructie
van Oe potte van net front a rigetekena i tron t'NMtl

STORMSCHADE IN
WAGENINGEN

Wanneer wij het bovenstaande kaartje bestuderen,
zal de storm tussen ca 18.50-19.20 uur over Wagenin-
gen geraasd hebben. Er zullen bij particulieren dak-
pannen van het dak gevlogen zijn, en wellicht waren
er andere beschadigingen, zoals ingewaaide glasven-
sters en omgewaaide schuren en tuinmuren en ont-
wortelde bomen. Verder afgebroken takken, platge-
slagen korenvelden en kaal geschudde vruchtbomen.
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De schades aan gebouwen zullen door de particulie-
ren zijn hersteld. Hierover valt waarschijnlijk niets te
vinden, behalve misschien in de archieven van een
belangrijke particulier. Ik denk aan het archief van de
familie Torck, waarin misschien vermeldingen over
stormschade en herstelwerkzaamheden in Wagenin-
gen en elders te vinden zijn. Ik heb dit archief niet on-
derzocht.
In het gemeentearchief van Wageningen vind ik geen
gegevens over deze storm.

ONDERZOEK

Een belemmering van het onderzoek is het ontbreken
van de Resolutiën van de magistraat over de periode
1672-1674. Het jaar 1672 was het z.g. Rampjaar, toen
de leden van de magistraat angstig het hazenpad ko-
zen, in plaats van de aan hen toevertrouwde stad te
beschermen. Na hun vertrek stonden andere burgers
als vertegenwoordigers van de stad op. Eén van hen
was Willem Junius. Na terugkomst van de oude magi-
straatsleden gingen zij weer op hun "kussens" zitten
en kreeg Willem'stank voor dank'. In de periode 1672-
1674 zullen hij en zijn medebestuurders hebben vast-
gelegd dat de leden van de magistraat gevlucht wa-
ren. Deze en andere negatieve vermeldingen zullen in
het Resolutieboek over de jaren 1672-1674 hebben
gestaan. In 1680 hebben de toen aangestelde magi-
straatsleden aan de z.g. "Fransche Regering" dat zijn
dus Willem Junius en anderen, gevraagd waar het Re-
solutieboek was. Ook onder ede wist men het niet.
Waarom werd pas na zes jaar naar dit boek gezocht?
Wie heeft het doen verdwijnen? Hiermee zijn ook an-
dere gegevens, waaronder mogelijk een verslag van
de storm, vernietigd. Wel zijn de stadsrekeningen
over deze periode bewaard gebleven. Deze heb ik ge-
raadpleegd en ik vond geen aanwijzing over storm-
schade aan gebouwen in eigendom van de stad (de
kerk, het stadhuis aan de Kapelstraat, de poorten, hui-
zen in eigendom van de stad). Wel vonden reparaties
plaats, maar uit niets blijkt dat deze reparaties als ge-
volg van stormschade of onder normaal onderhoud
plaatsvonden.

storm.

Tabel 1. Betalingen verricht voor en na 22 juli 1674
Jaar

1672
1673
1674 voor
storm
1674 na
1675
1676
1677

f bedrag
15-6-0
21-6-0
84-9-0

178-17-8
401 -2-8

56-4-0
56-10-0

Deze tabel is opgesteld uit de gegevens vermeld in de
bijlage.

Uit de geraadpleegde bijlagen blijkt dat er nauwelijks
leien door het kerkbestuur werden aangeschaft. De
meeste afgewaaide leien zullen op het kerkhof te-
recht zijn gekomen en beschadigd zijn geweest. Bij-
voorbeeld door de krachtige wind werden de leien
van de leinagels gerukt, waardoor de openingen in de
lei werden beschadigd en de lei niet meer bruikbaar
was. Nieuwe leien zullen door de Arnhemse leidekker
zijn meegebracht, zodat in de'post leidekker'niet al-
leen zijn loon maar ook de kosten van de aanschaf
van nieuwe leien zitten. Hetzelfde geldt voor de gla-
zenmaker. Hij wordt ook in één post voor arbeid en
materiaal uitbetaald.
Het aantal aangeschafte leinagels is groot. Ik heb nog
gedacht om aan de hand van dit aantal een schatting
van het oppervlak van het beschadigde kerkdak te
maken. Hierbij wilde ik uitgaan van 1 leinagel = 1 lei.
Maar is dat correct? Voor een middeleeuws kerkge-
bouw nabij Dordrecht gebruikte men drie leinagels
per lei.
We weten niet hoeveel leien er nog bruikbaar waren
en hoeveel nieuwe leien aangeschaft zijn. Ook de
grootte van de leien weten we niet. Daarom kunnen
we niet berekenen hoe groot de schade aan het dak
van de kerk en de toren was. Hetzelfde geldt voor de
leinagels; hoeveel waren nog bruikbaar? Hoeveel
moesten vervangen worden?

SCHADE
TOREN

AAN KERK EN

De rekeningen van de kerkvoogdij uit de jaren rond
1674 zijn eveneens beschikbaar. Misschien kunnen
we uit de gemaakte kosten concluderen dat er na 22
juli extra veel werk is verricht. In tabel l geeft ik de
betalingen per jaar en voor 1674 van voor en na de

CONCLUSIE

Al voor 22 juli 1674 is een stijging van de kosten te
zien. Zijn deze de kosten van normaal onderhoud? In
de jaren 1676-1677 zijn de onderhoudskosten 56 gul-
den. Mogen we hieruit concluderen dat het jaarlijkse
onderhoud van kerk en toren ongeveer 50-100 gul-
den is? Vanaf 22 juli 1674 stijgen de kosten opvallend
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Figuur /. Kosten per jaar uitgebeeld in een grafiek.

sterk om dan in 1676 weer terug te vallen. Ik conclu-

deer dat er in 1674 al begonnen was aan groot onder-
houd van de kerk. De lage kosten uit de jaren 1672 en

1673, dus tijdens de Franse bezetting en bij afwezig-
heid van de magistraat, zouden kunnen wijzen op

gebrekkig onderhoud. Hierdoor moest in 1674 een
'inhaalslag" gemaakt worden. Na de storm werden

vooral in 1675 grote bedragen uitbetaald. Werden
deze kosten gemaakt om stormschade aan de kerk te

herstellen? Omdat er schade aan de kerken van Rhe-

nen, Doesburg en Hattem is gerapporteerd, conclu-
deer ik dat op 22 juli 1674 (oude stijl) ook de kerk in

Wageningen door de storm forse schade heeft gele-
den. Daardoor moest er misschien over twee jaren

(1674-11 en 1675) wel tien maal zoveel als in een nor-
maal jaar voor herstel worden uitgegeven.

TOEGEVOEGDE NOOT

Nadat bovenstaande geschreven was, kwamen op de
website van de Koninklijke Bibliotheek de Historische
Kranten ter beschikking. Ik dacht in deze bron uitge-

breide informatie over bovenstaande storm te vin-

den. Zoekend op tempeest, storm, wind, domkerk le-
verde geen informatie over "onze" storm op. Was de

ruimte in de krant beperkt? Wel informatie over het bij
gebrek aan wind niet kunnen uitvaren van schepen.

Idem over stormschade aan handelsschepen. Idem
over"storm-aanvallen".

Wageningen, Gemeentearchief, Kerkvoogdij NH inv.
nr.40."Kerkereekeningen 1632 tot 1712. No 2".

Mededelingen van Maarten van den Wijngaart (in
2012), en Wim Rohaan (in 2012).

Nippius, J. 2011. Het dak van Dordrecht. Een veertien-
de-eeuws kapgedeelte met leidekking, gevonden ten

zuiden van Dordrecht. Buil. KNOB-2011: 129-132: de

leien waren vastgezet met drie leinagels per lei.

Ik extraheer uit de kerkrekeningen:

1672
25 jan 1672 Jan Smit f 10-16-0

22 mei 1672 ló goedt kalck f 4-10-0

1673
12 maart 1673 Mr JanTijmmerman -verdient -aen dekerckf 21-0-0

12 juni 1673 Jan Huijbers sesst vooreen kar metsel sandt om het knekelhuijs 0-6-0
2Julijus 1673 betaltaen Mr. Lambert metselaer verdient loon f 23-4-0

1674
6 jan 1674 Mr Leendert Smet f 9-10-0
Noch aen deselfden Smet
30 jan 1674 Jan Allten leijen gehalt (niet vermeld wordt voor hoeveel)

18 febr. 1674 Henrijck de Metselaar f 1 -12-0
22junij 1674 Jan Huijbers touwslager 6-15-0

24 maij 1674 Meijster Lambert een quack leijen voor de kerck 0-15-0

N.B. Een kwak is een bepaald aantal leien. Over het aantal wordt op internet niets gezegd.
24 juni 1674Naelleken Bartolemeus leijnagelsf 3-14-Oen vracht

25 juni 1674Naelleken Bartolemeus leijnagelsf 6-5-0 en vracht
27junij 1674CornelijsTymansteijnagels uit Niemweghen 65-4-0
N.B. Uit Nijmegen,

17 Julij 1674 uit Amsterdam lattenkoppen dellen 61 -8-0

DUD-
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22 juli 1674 zware storm (in de rekeningen geen vermelding van stormschade)

25 julij Naelleken sevenhondert leijnagels 24VJ st(uiver) en vracht = f 1 -4-8
22julij 1674 Herremen Bosvoogel leydecker 72 gl 5 st 8 duiten f 71-5-8
22 julij mantien daer de leijen meede gebracht sijn 0-4-0
30 July 1674 Naelleken 2500 leijnagels 4-7-8 1 leinagel kost 0,56 duit.
4 Augustij 1674 Naelleken leijnagels f 2-15-8 }
13 Augustij 1674 Naelleken leijnagels f 7-1 -8 }= 15-14-0 = 8954 leijnagels (aantal gebaseerd op de rekening van
30 juli 1674)
1674 (geen datum) Jacob Arntsen van der Horst tot Arnhem
vanwege leij naegels en vracht 5-17-0
12ditto(maand niet gegeven) 1674 Juerden van Issem leijen 15-10-0

Naegels die der te kort warren f 0-12-0 = 307 leijnagels
N.B. der te kort = daar te weinig in aantal.
24 sept 1674 kostyen dellen 12-10-0
N.B. Een deel is een stuk hout.
12 sept 1674 latten kappen en groot hondert dellen 61-8-0
7dec. 1674 wed. Jan Nijnagel voor naegels 0-12-0 (indien leinagels dan 34 stuks)

1675
17 febr. 1675 leydecker 88-7-8
19 april! 675 glassemacker 62-19-0

Totaal 385-15-8

UIT HET GEMEENTEARCHIEF
(deel 48) Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 48 wil ik opnieuw uw aandacht op uw ge-
meentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings geheugen'.

gen, mede gebaseerd op P.M. Kernkamp. z.d. Ingang
op Straatnamen van Wageningen. GAWageningen.

MET BENNEKDM-aOST

In De Kostersteen 122, oktober 2012, blz 17 vermeld ik S TA D S D D KT E R
dat de Oostinglaan eerder Hullenberglaan heette, en ANTONIJ VAN , 5 ETT E N
dat deze toponiem ook in de straatnamen Hullen-
bergweg en Hullenberglaan in het Bennekomse is te- Wageningen 1 augustus 1740. - voorgebragt sijnde,
rug te vinden. De Bennekomse en Wageningse stra- dat Antonij van Betten mede Doctor versochte dat de
ten zullen naar de 'Hullenberg' gelopen hebben. Deze Magistraat hem geliefden te begunstigen met den titul
berg lag dus aan de noordzijde van de Keijenbergweg van Btadts Doctor buijten eenig beswaer van de Stadt.
tegenover de Dassenboslaan. De magistraat keurt dit goed.
Ik neem aan dat Hullenberg een verbastering is van
Hulberg = heuvelberg of van Hulstberg, een berg Antonij van Setten mag zich sieren met de naam
sterk begroeid met hulst. Een naam heuvelberg kan stadsdokter, maar dan wel buiten bezwaar van de
alleen ontstaan als het woord hul voor heuvel niet stadsschatkist. Tegenwoordig worden bij de universi-
meer begrepen wordt. Zie verder De Kostersteen: De teit wel personen als hoogleraar aangesteld, die de
toponiem Hullenberg op de grens Bennekom-Wagenin- universiteit niets kosten. Het voordeel voor de univer-
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siteit is dat zij kennis in huis haalt. Dergelijke hoogle-

raren kunnen wel college geven, promovendi bege-
leiden, en als promotor optreden. Het voordeel voor

de betrokken persoon en zijn werkgever is dat zij de
titel professor in huis halen. Zulke hoogleraren wer-

den wel 'nul-hoogleraren' genoemd, omdat op de
loonstaat van de universiteit achter hun naam een O

zou staan. Antonij van Setten was dus een nul-stads-
dokter.

Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van

de magistraat 1739 maart 11 - 1746 juli 20.f 49v.

JOHANNES
VAN WOUDENBERGH

De grutter Johannes van Woudenbergh, komende uit
Utrecht heeft nae veelvuldige woorden versogt een vrije
woningh voor een jaar of twee of drie, als een beneficie

voor diegeene die nieuwe neringe in een stadt komen te

maken. De magistraat gaat akkoord.

Kennelijk was voor de stad van belang dat iemand
met het beroep van Johannes zich in Wageningen

vestigde. Hij was welbespraakt genoeg om zijn zin te
krijgen, want de magistraat gaf hem toestemming.

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 3. Register van resoluties e. d. van
de magistraat - over de periode 1674 juni 14 - 1707

mei 11.fol88.

IN STILTE VERTROKKEN

Wageningen 20 juli 1740. Anneken van der Klok,
huijsvrouw van Hendrik van der Smagt te kennen ge-

vend dat haar Man is in T720 in stilte weghgegaan. In
1723 heeft zij een brief van hem uit Zeland gekregen,

waarin hij schreef dat hij naar nae OostJndien soude

voeren. Ze heeft in 17 jaar niets meer van hem ge-
hoord en weet dus niet of hij leeft of dood is. Zij heeft
nu schulden en wil deze - nevens haerSoon Lauwerens

van der Smagt en zijn huijsvrouw - voldoen door haer

Huijs, hof en halve tobaxsschuer staend en gelegen in
Oudt Waegeningen tegen over de Bleyck - te negotieren.

Dit staat de magistraat toe.

Het woord negotieren zal hier de betekenis van ver-
kopen hebben. Anneken van der Klok was niet de

enige die niet wist wat van echtgenoot, vader, zoon of
ander familielid geworden was. Als Hendrik in dienst

van de VOC was getreden, heeft hij bij deaanmonste-

DUO-
LU H

ring gezegd dat hij vrijgezel was, zodat hij de gehele

gage ontving. Daardoor ontving Anneken geen deel
van zijn gage. Het is ook mogelijk dat hij in Zeeland

opnieuw getrouwd was. Dat moet dan, indien de
trouwboeken niet verloren zijn gegaan, nog terug te
vinden zijn. Misschien schreef hij wel een brief die

nooit is aangekomen, omdat die in de National Ar-

chives te Londen terecht kwamen. Zie daarvoor www.
gekaaptebrieven.nl

Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van

de magistraat 1739 maart 11 - 1746 juli 20.f45ren
45v.

WEERPENNINGEN

Wageningen woensdag14 september 1740NS. - dat
Evert van Ommeren tot noch toe de Schoorsteen van de

agterkeuken van het huijs alwaer Willem van Eede in
woont alwaer voor eenigen tïjt brant in geweest is, niet

heeft laeten veranderen en dat gesegt hadde sulx niet te

sullen laten doen - De magistraat besluit dat hij moet
binnen 14 dagen sijn schoorsteen veranderen, anders
sal het op de weerpenn[ingen] gedaan worden.

Weerpenning of weergelt zijn de kosten die de stad

moet maken om die schoorsteen te doen veranderen

en die zij uiteraard op Evert van Ommeren zullen ver-
halen. Willem van Ede woonde in het hoekhuis Hoog-
straat-Broekstraat noordzijde en Evert van Ommeren

ten noordoosten ervan aan de Hoogstraat. NS bete-
kent Nieuwe Stijl van datumaanduiding. Door het

weglaten van tien dagen werd bijvoorbeeld 9 maart
oude stijl 19 maart nieuwe stijl. Doordat het een door

de paus opgelegde regel was, heeft het lang geduurd
voor de protestantse Noord-Nederlanden de nieuwe
stijl aanvaardden.

Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van

de magistraat 1739 maart 11 - 1746 juli 20, f 55.

HEUL IS WEER SWAER
ALS GEVOLG VAN DE
SPAANSE SUCCESSIE-
OORLOG

Wageningen 11 februari 1710. Heeft de magistraat
geresolveert Heijl de gewesene meijt van Van Eijmeren
die de kinder bij Franschen heeft en weer swaer is, oen te

laten seggen dat binnen tweemaal 24 uuren sal hebben
te vertrekken, en soo sulx niet en deede wordt de Heer
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Praesident (van de magistraat) versogt haar door den
Diender uijt de Stadt en Schependom te laeten joegen.

Heeft vorders de Heer Praesident voorgebracht, dat al
wederom verscheijde Fransche officieren stil vertrokken
waren.

Deze gebeurtenissen zullen in verband staan met de
Spaanse Successieoorlogen (l 701 -1714, de Vrede van

Utrecht in 1713; deze Vrede wordt in 2013 in Utrecht
herdacht). Een veldslag vond plaats bij Oudenaarden

{B} op 11 juli 1708. Deze werd door het Franse leger
verloren. Gevangen genomen Franse officieren wer-

den in steden ondergebracht. Dat hield in dat zij on-
derandere in Wageningse herbergen en bij particulie-
ren verbleven. Klaarblijkelijk heeft Heijl de in

Wageningen ingekwartierde offcieren getroost, waar-
uit al een kind was geboren en omdat ze opnieuw

zwanger - swaer is - moest zij de stad verlaten.
Waar zij dan heen ging weet ik niet. Had ze buiten de

stad en schependom van Wageningen familie of
vrienden die haar opvingen? Moest haar reeds gebo-

ren kind(eren) ook de stad uit? Kwam zij in de prosti-
tutie terecht?

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-
ties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 april 23 fol. 108v.

Een aantal Franse officieren liet zich niet meer troos-

ten en verliet stiekem de stad. Zij zullen hun unifor-
men hebben ingewisseld voor burgermanskledij. Mis-
schien was de stad er niet rouwig om. In principe

moesten de gevangen officieren voor kost en inwo-
ning zelf betalen. Door de stad stiekem te verlaten

bleef de stad met de verblijfskosten zitten.

Dat niet alle Franse officieren door hun legeronder-
deel of familie terug te vinden waren, blijkt uit een

missive van een majoor in fransen dienst sijnde, verzoe-
kende te mogen weten offMons' Gillemain noch in leven

was. De magistraat neemt de missive voor kennisge-
ving aan.

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-

ties e.d. over 1707 mei 23- 1710 april 23, fol. 105.

Ik heb geen flauw idee wie Darras en Calliet waren.

Het lijken Franse namen en misschien waren het Fran-

se officieren. Evert Bosch was bakker, maar of zijn be-
roep iets met de zaak te maken heeft weet ik niet.

BRON:
Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-

ties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 april 23, fol 115v.

SlJN HALS VERUIESEN

Wageningen 30 juli 1708. Hendrtck van der Bleijck
was lid geworden van het kleermakersgilde, hoewel

hij op 9 december had beloofd nooijt weder in de

Schutterij of Gilden te sullen komen dat sijn hals wel
mogh verliesen soo hij weder daar in quam off sich er-
gens mede bemoeijde. Hij is door magistraat wakker

gereprementeert en voor dese reyse (keer) nochmaals
gepardoneert.

Geprementeerd = gereprimandeerd = een repriman-

de krijgen. Waarschijnlijk vond men dat Hendrick een
vervelende bemoeial was, zelfs in die mate, dat hij uit

een gilde was gezet en nooit meer lid mocht worden.
Maar zeven maanden later werd hij toch weer lid van

een gilde. Het stadsbestuur zag het nog één keer door
de vingers.

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-

ties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 april 23, f 51 v.

KEESKALF

Wageningen 2 oktober 1708. - De Heer President van

de magistraat meldt dat gisteren een man van Rienen
(Rhenen) met Keeskalf gevochten had, dat denselve

hadde laten arresteren. Hij vraag van zijn medebe-
stuurderen goedkeuring voor zijn handelen.

Keeskalf zal een bijnaam van een zekere Kees geweest
zijn. Als dat zo is, hoe zou hij dan aan deze bijnaam
gekomen zijn? Of moeten we het lezen als Kees Kalf?

In de originele tekst staat bijna geen ruimte tussen de

twee woorden.

DARRAS EN CALIET

Wageningen 24 maart 1710. Heeft de secretaris de

magistraat vertoont dat het geit dat Evert Bosch van
Darras en Calliet moeste hebben hadde ingehouden

BRON:
Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-

ties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 april 23, fol. 59v.
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HOGE BOETE

Wageningen 18 april 1675. De magistraat heeft ver-
nomen -- dat onlanghs de tabackx planten van de Bur-
germr. B: uijtten Bongaert in twee verschejde reijse (ke-
ren) vernielt end met handen omgevroet sijn, ais oock de
Hoff van d'Heer Aquilius door groote moetwil ende vuij-
ligheijt vernielt ende der selver boomen in stucken ge-
broocken met gewelf de toeken aff geschuert ende om
verre getrocken sijn. De magistraat looft een vereertng-
hevan hondertgulden voor de gouden tip, die naar de
dader of daders leidt.
Kennelijk had iemand iets tegen betrokkenen en ver-
nielde de tabaksplanten en de (vrucht)bomen van
Uijtten Bongaert resp. Aquilius. Hier wordt het woord
vereeringh in de betekenis van geschenk of gift ge-
bruikt. Ik denk meer aan een beloning. De dader mag
zich ook zelf melden, waarna een mindere straf zal
volgen. Wat er gebeurd is weet ik niet. Misschien dat
in de Rekeningen een bedrag van 100 gulden geno-
teerd staat. Misschien zweeg iedereen en verwaterde
de zaak, of werd de zaak in der minne geschikt, waar-
door er niets verder werd genoteerd. De bomen wor-
den zo goed mogelijk hersteld en het volgend jaar zal
de burgemeester wel weer tabak telen.

Oud-Archief. inv. nr 2. Registers van resolutien, publi-
caties e.d. over 1633 okt 1 tot 1682 okt, 27, fol 2.

POSTERIJEN

Wageningen 12 oktober 1675 - Generael Postmeester
Fagel stelt voor dat op de Ordinaris Postdagen geen
brieven aen Schippers ende Voerluijden souden mogen
bestelt worden als mede dat het postpaerdt aan de
Grebbe van den boom soude vrij mogen zijn.

Ik weet niet wanneer de Ordinaris Postdaegen waren,
maar om te voorkomen dat de officiële postvervoer-
der geen werk heeft, wilde hij de enige zijn die op die
dagen brieven mocht vervoeren. Daarnaast zal post-
meester Fagel aan elke te vervoeren brief iets ver-
diend hebben. De postiljon (postvervoerder te paard)
komende van de Grebbe moet deze tol - de Boom -
op weg naar de stad passeren. Fagel vraagt aan de
stad tolvrijdom voor de postiljon.

BRON:

Oud-Archief. inv. nr. 3. Registers van resolutien, publi-
caties e.d overl 674 mei 23 tot 1707 mei 11, p. 41 -42.

BERGEN BIJ DE
NUDEPOORT

Wageningen 3 oktober 1708.- Jan de Diender versoch-
te in pagt te mogen hebben, dat akkerke buijten de Nue-
depoort bij de Bergen, de Pastorij toestendigh,

De magistraat vertelt hem dat dit een zaak van het
kerkbestuur is en dat hij zich tot de rentmeester van
de Pastorij moet wenden. Maar wat moet ik mij bij "de
Bergen buiten de Nudepoort" voorstellen?

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publi-
caties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 april 23, fol. 59v.

SINT ROCHUS VICARIE

Wageningen 29 september 1681, - weduwe Ortwijn
verzoekt nopende haer pretentie van St. Rochus vicaris.
De magistraat besluit dat de wed. Ortwijn sig sol heb-
ben t'addresseren.

Wageningen 4 oktober 1681 Is bij de magistraet ver-
staen de weduwe Oortwijn een ordonn[antie] te geven
op den rentmr. ad 35 gin. wegens eenjaar van de tertien
van St. Rochus vicarie nopende de tïmmeragte aldaer
gedaen.

De weduwe krijgt dus een papier, gericht aan de
(Stads}Rentmeester, waarop staat dat zij 35 gulden
van hem krijgt. Maar wat heeft dit met de St. Rochus
vicarie te maken? Was dit nog een oud recht dat vroe-
ger van de pastoor was en na de hervorming op de
(eerste) predikant overging? (De aanvraagster was de
weduwe van Ds. Daniel Ortwijn).
St. Rochus werd door de gelovigen aanbeden als de
beschermheilige tegen vooral de pest. Hij wordt vaak
afgebeeld met een ontbloot been, waarop een pest-
buil is te zien en met een hond. De tertien werden
door de stadsregering geheven om aan de rechtheb-
bende, in ons geval wed uwe Ortwijn, uit te keren. Wat
is er getimmerd, en waarom krijgt de weduwe dan
geld?

BRON:

Oud-Archief .inv. nr. 3. Registers van resolutien, publi-

caties e.d over! 674 mei 23 tot 1707 mei 11. fol 167.
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RlDDERSHUL MEST np HET KERKHOF

Wagenïngen 29 januari 1695 - hoekje land genaemt
Riddershu! - Dit hoekje land was verpacht geweest aan
Ot Otten; Gerrit Aelbertsen van Broeckhuijsen wil de
pacht overnemen. Waarom werd het zo genoemd?
Heette het naar een familie Ridder, die er dan eerder
eigenaar van geweest zou kunnen zijn? Waar lag dit
hoekje land, dat klaarblijkelijk in 1695 stadseigendom
was? Kennelijk aan de Arnhemse Weg, want Van
Broeckhuijsen moest beloven het stukje van die weg
dat langs zijn grond liep, te maken en onderhouden.
Hul zal vermoedelijk heuvel betekenen.

BRON:

Oud-Archief. inv. nr. 3. Registers van resolutien, publi-
caties e.d overl 674 mei 23 tot 1707 mei 11. p. 352.

Maandag 10 september 1708. - aen de die geene die
mest op het Kerkhoff hebben liggen deselve binnen de
tijt van acht daegen van daer te laeten haelen.

Wie legt er nu mest op het kerkhof? Het kerkhof was
toentertijd zeer toegankelijk. Men kon de doodgraver
een graf laten graven en er iemand in begraven zon-
der dat dit door de magistraat of het kerkbestuur ge-
noteerd werd. Verder liep over de begraafplaats een
weg waarover een paard-en-wagen kon rijden. En
klaarblijkelijk kon men er ook zijn mest kwijt. Wist
men wie de mest er had neergelegd of lag 'de dader
ook al op het kerkhof'?

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-
ties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 april 23,.f 56v.

Bovenstaande afbeelding ontving de redactie van Ruud Schaafsma, die op maandag 25 februari de lezing over
het Renkums beekdal zal houden. Het is een tekening van D.A. Clemensis. Daarop is de uit de twaalfde eeuw
daterende en in 1863 afgebroken kerk van Renkum te zien. Rechts is waarschijnlijk herberg De Bock met de
aangebouwde bierbrouwerij, aan het begin van de Bokkedijk. Op de voorgrond: het Renkums beekdal.
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REACTIES

NOODSYNAGOGE
(O-W 40-4, blz. 117)

Naar aanleiding van de vraag van Ton Steenbergen of

er in 1945-1972 een noodsynagoge in Wageningen
was, herinner ik mij dat een Joods student in ca. 1954

voor zijn dagelijkse koosjer maaltijd naar Veenendaal
moest. Dit kan betekenen dat er toen te weinig Jood-

se gelovigen in Wageningen waren voor een noodsy-
nagoge.

AntonC.Zeven

VARIA; BOERDERIJ
S C H A ATS E: N P L A ATS
(O-W 40-4, blz. 129-130)

Mevrouw van Dodewaard - Rijksen heeft telefonisch
gereageerd op het huis "Schaatsenplaats" aan de

toenmalige Grindweg. Zij wist te vertellen dat het
huis gebouwd is door de familie Wanders in de jaren

dertig van de vorige eeuw. Later werd het huis be-
woond door A. van Mourik (uit het adresboek der ge-

meente Wageningen 1954). De juistheid van deze in-

formatie wordt bevestigd door Henk Woudenberg.
"Schaatsenplaats" wordt vaak verward met "Schaat-
senbos"aan de Hollandseweg, bewoond door Gerrit

van Velsen, waar de Bosweg uitkomt op die weg. Het
huis was vernoemd naar de buurtschap Schaatsen-

bos, waar het huis stond en sterk verwaarloosd was
waardoor nieuwbouw mogelijk werd voor de fam. Ris

Lamberts

REACTIES;
FOTO BDTERSTRAAT
(O-W 40-4, blz. 127)

Dick de Wit reageerde op de foto van de Boterstraat.
Deze zou bij de hoek Boterstraat-Herenstraat geno-

men zijn. De foto is echter aan het begin van de Boter-

straat bij de Hoogstraat genomen. Op nr. 2 zat
schoenmaker van de Peppel, op nr.4 was het woon-

huis van de familie Viets en op nr.6 de smederij van
Viets, op nr.8 drukkerij Heij en op nr. 10 Wessels, dit

volgens het adresboek van 1930. Bij een vergelijking
van beide punten in de Boterstraat kan het niet bij de

Herenstraat zijn, daar is de huizenbouw lager.

REACTIES;
HERINNERINGEN AAN DE
SEPTEMBERDAGEN VAN
l 944 (2); GROEPSFOTO

(O-W 40-4, blz. 126-127)

Voor alle duidelijkheid en om verwarring te voorko-
men, wil ik erop wijzen dat in het onderdeel 'Groeps-

foto' op de vijfde en zesde regel van boven staat: Ik
wees hierbij op de zesde persoon van links naar rechts, in

de rij van negen staande mannen.
De in deze regel genoemde zesde persoon moet de

zevende persoon zijn, de oude baas met een zwart
vest en een donkere voorschot.

De zesde persoon is Henk van den Born.

Sjaak Rauws

DUP
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Willem Ruisch.
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VARIA

TQRCKDAEIL nr
RUST EN BURGH

In het plan'Rustenburg II', tussen deVeerstraaten het
Spijk, zullen woningen gebouwd worden. De project-
ontwikkelaar heeft bij de gemeente reeds een voor-
stel van straatnamen ingediend. Uit de situatieteke-
ning blijkt dat hij de naam Torck' uitvoerig gebruikt,
zoals Torckhofje, Lubbert Torckhof enz. De naam Pe-
tronella Torckhof is niet juist. Petronella had als ach-
ternaam 'Van Hoorn'. Bovendien is er al een Torckpark,
grenzend aan deTorckhuizen in de Heerenstraat.
De gemeentearchivaris en de adviseur vergunningen
en procedures vroegen het bestuur van Oud-Wage-
ningen om mee te denken over alternatieve straatna-
men. Zij stelden voor om namen te gebruiken van fa-
milies die in het verleden stedelijke functies hebben
bekleed als stadsbode, stadstimmerman, etc. Wan-
neer we die lijst doornemen, ontmoeten we namen
die ook nu nog voorkomen.
Ondergetekenden kregen via het secretariaat van
Oud-Wageningen de stukken ter inzage met het ver-
zoek om suggesties.
Ons voorstel was: 'Rust en Burgh' te handhaven en in
het stratenplan te noemen. Het huis met deze naam
uit 1631 stond aan het huidige Spijk, naast drukkerij
Verweij. Helaas werd dit pand in 1961 op last van de
gemeentebestuur gesloopt. Het vormde een der wei-
nige overblijfselen van de Oud Gelderse bouwstijl uit
het begin van de 17e eeuw. Vooral de gevel aan de
zijde van de drukkerij was bijzonder gaaf gebleven.
Het Openluchtmuseum in Arnhem bezit er foto's van.
Helaas valt de naam van het huis af, omdat er al een
straat met de naam Rustenburg is.

Daarom hebben wij voorgesteld om een straat naar
een eigenaar van Rust en Burgh te noemen. In 1737
werd het "Huys, Schuer, Hoff enz." verkocht aan Mr.
Francois Gerhardus de Rotte uit... Alkmaar. Wellicht
kan in het bouwplan een straat vernoemd worden
naar deze Mr. de Rotte.
Het Spijk werd in het verleden het Melkpad of Melk-
paadje genoemd. Boeren uit de Benedenbuurt en de
stad gingen hierover naar hun vee in de uiterwaar-
den.
Aan het einde van het Spijk staat een rijtje woningen,
gebouwd aan het eind van de 19e eeuw ten behoeve
van de arbeiders van de leerlooierij aan de Stations-
straat (zie gevelsteen in de eindmuur). Wellicht kan
een straat naar deze leerlooierij genoemd worden.
Deze suggesties hebben wij doorgegeven aan het be-
stuur van Oud-Wageningen en aan de adviseur ver-
gunningen en procedures.
Onze suggesties zijn inmiddels besproken in de ver-
gadering van de werkgroep straatnaamgeving van de
gemeente, en vervolgens kregen wij bericht dat de
gemeente voorstelde om de straten te vernoemen
naar voormalige eigenaren van Rust en Burgh. De
naam "De Rotte" viel af omdat daar moeilijk een ple-
zierig klinkende straatnaam van te maken is. De ge-
meente stelde voor om de volgende namen te geven:
Van Rooyenhof, Van Benthemhof, Speyershof en Ten
Breurenhof. Voor het pad dat tussen de nieuwbouw
en het Spijk komt, stelt de werkgroep de naam Ta-
bakspad voor.
De beslissing is aan het College van B&W. Wij zijn be-
nieuwd wat hun besluit wordt.

Ton Steenbergen en Jan van den Burg

Afb.: De fraaie gevel van Rust en Burgh (foto: archief H.V.
Oud-Wageningen).
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BOEKBESPREKINGEN

VAN HEIDE TDT LUSTHOF.
LANDGOEDEREN IN HET
RENKUMS BEEKDAL.

Op woensdag 23 januari presenteerde Patrick Jansen,
directeur van de Wageningse firma Probos, zijn boek
'Van heide tot lusthof. Landgoederen in het Renkums
Beekdal'. Het prachtig uitgegeven boek behandelt
drie landgoederen die langs het Renkums beekdal
liggen: Oranje Nassau's Oord (vroeger ook wel Kor-
tenburg, Cortenberg en Grunsfoort genaamd), De Ke-
ïjenberg en Oostereng. De titel is een beetje mislei-
dend, want twee van de drie gebieden liggen in de
gemeente Wageningen. Alleen De Keijenberg be-
vindt zich in de gemeente Renkum. Reden genoeg
dus om het boek hier te bespreken.
De tekst is niet geschreven als een chronologische
historie van elk landgoed. Het is dan ook in opzet
geen geschiedenisboek. Oorspronkelijk was het plan
om een wandelgids te schrijven, maar het enthousi-
asme van de auteur leidde tot zoveel tekst, dat er uit-
eindelijk meer dan 300 pagina's tekst en afbeeldin-
gen waren. Die zijn nu voorbeeldig uitgegeven door
de stichting Matrijs.
Het boek leest bijzonder vlot; het is als het ware een
verslag van de speurtocht die Jansen ondernam naar
het hoe en waarom van de drie landgoederen. Behal-
ve de geschiedenis daarvan, levert dat veel wetens-
waardigheden op over de bomen en planten die er te
vinden zijn, de eigenaren van de landgoederen en de
bewoners van de huizen, de paden, de beekjes, graf-
heuvels, vogelbadjes, enzovoorts, enzovoorts. Bijna
elk antwoord dat Jansen vond, leverde weer nieuwe
vragen op, en die zijn dan ook weer beantwoord. Zijn
zoektocht bracht hem daardoor langs archieven en
bibliotheken van Winschoten tot Middelburg.

Het is door de veelvormigheid van de behandelde on-
derwerpen moeilijk om een soort samenvatting van
dit boek te geven. U kunt het maar het beste zelf ko-
pen. Toegegeven, het is niet bijzonder goedkoop,
maar u krijgt er veel kennis voor terug. Kennis die bo-
vendien vlot en onderhoudend wordt verteld en met
heel veel foto's, prenten en kaarten wordt geïllu-
streerd. De kleine typfoutjes die hier en daar zijn blij-
ven staan, neem je dan gaarne voor lief.

P.M. Kernkamp

Patrick Jansen, Van heide tot lusthof. Landgoederen in
het Renkumse beekdal, Uitgeverij Matrijs, Utrecht,

DUD-
mn

2012,336 p., vele illustraties, indexen op geografische en
persoonsnamen. ISBN 978 90 5345 460 2. €39,90.

KRAS EN ACTIEF:
HET ST. CAECILIAKaOR

Er is sprake van een zekere willekeur als men de ge-
boorte van Nederland laat plaatsvinden in 1813. Alter-
natieven als 1579,1588, 1795, 1815 en zelfs 1945 zijn
verdedigbaar. We kunnen op dezelfde manier om-
gaan met de geboortedatum van het Wagenings r.k.
kerkkoor St. Caecilia. De gegevens voor de discussie
hierover worden ons aangereikt door A.G. (Ton) Steen-
bergen, de geschiedschrijver van het koor. De omslag-
titel van het door hem geschreven jubileumboek ver-
meldt "200 jaar St. Caeciliakoor". Maar als ik hem goed
lees, was er in 1812, het als officieel geproclameerde
oprichtingsjaar van het koor, al een proto-koor {ver-
meld in 1803), staat de naam R.K. Zangkoor "St.Cecilia"
op een 1925 gedateerde ansichtkaart en zou de naam
St. Caecilia pas sinds 1964 gangbaar zijn geworden
voor het "Koor van de St. Jan [buiten de muren]". Wat
uit de koorgeschiedenis blijkt, is dat hier sprake is van
een krasse oudere, die echter nog zeer actief is. Daar-
bij past"200jaar"als jubileumleeftijd zeer goed.
Wat we te lezen krijgen in dit geschrift, is geen ge-
schiedenis van een in zichzelf gekeerd koor met
slechts het karakter van een confessionele gezellig-
heidsvereniging. De geschiedenis ervan is daarente-
gen ingebed in de wederwaardigheden van rooms-
katholiek Wageningen en in de wereldlijke
geschiedenis van Wageningen. We zien in de loop van
de tijd het gezamenlijk optrekken van koor, dirigent,
organist en kerkelijke overheid, met het doel om een
ondersteuning te zijn voor de kerkelijke liturgie. Voor-
al vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw wordt
het verhaal levendig, hetgeen te danken is aan de ge-
beurtenissen in die tijd (Crisis, Tweede Wereldoorlog,
Wederopbouw, Tweede Vaticaanse Concilie en de uit
de dat laatste voortvloeiende gevolgen voor de gods-
dienstbeleving van veel rooms-katholieken) en aan
de persoonlijke kennis en betrokkenheid van de au-
teur. Ondanks de gebeurtenissen in de laatste decen-
nia in de r.k. kerk, die het koor soms door elkaar deden
schudden, is het nog steeds actief en betrokken bij de
eredienst.
Steenbergen, A.G., 200 jaar R.K. Kerkmuziek in Wage-
ningen (eigen uitgave St. Caeciliakoor; Wageningen
2011).

Jan van den Burg
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VAN HET FOTO- EN PRENTEN KABINET

Er zijn weer nieuwe foto's en ansichtkaarten geschonken, o.a. door de heer Buurman en door de familie Kol-
lenberg, van Isabel Hidalgo ontvingen we foto's van apotheek ten Hoopen, Dirk Melker verraste ons met oude
opnamen van de omgeving van de Kapelstraat en het Salverdaplein en Ditta van Vliet gaf ons foto's die zij had
gevonden tijdens de verbouwing van haar woning.
Van Jan Kosman ontvingen wij een boek over de beeldhouwer Karsch uit Renkum, die diverse beeltenissen op
Wageningse scholen en sportzalen heeft gemaakt.
Verder hebben wij assistentie verleend aan drukkerij Verweij voor het kunnen samenstellen van een fraaie bu-
reaukalender en hebben we foto's aangeleverd voor het boek dat in het kader van 'Wageningen 750' wordt
uitgegeven.
We hebben in de afgelopen periode een paar zoekplaatjes kunnen traceren en enkele mensen blij gemaakt
met de ontrafeling van hun stukje Wageningse geschiedenis; wel tijdrovend, maar dankbaar werk.
Er is een begin gemaakt met het vullen van de zuurvrije sets om alle ansichten, foto's en kaarten veilig te kun-
nen bewaren.
Door de cameraclub Wageningen zijn foto's gemaakt van panden die gesloopt worden en van panden die in-
grijpend worden verbouwd. Deze foto's zullen worden gebruikt in een nog uit te geven fotoboek ('hoe het ooit
was').
Persoonlijk heb ik een scanner aangeschaft, waarmee ik (thuis) de mogelijkheid heb om ook grote formaten
(foto's op A3 formaat) tegen een redelijke vergoeding te scannen.

WHIem Ruisch

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
EN DDCUMENTATIECENTRUM

november 2012 t/m januari 2013

BIBLIOTHEEK: NIEUWE AANWINSTEN

* Boogaard, Laura van den ed., Voorbij de mouterij. Een tentoonstelling over de Export Mouterij Nederland in
het Historisch Museum DeCasteelse Poort 18/3/2005 - 28/11/2005 (Wageningen 2006) 36 blz.; ill. (geschenk
van het museum De Casteelse Poort) [WJ)863]

* Vries, Ali de,'Wageningen: stad vol instituten'. De Spiegel No. 36,8 juni 1963:18-24; ill. (geschenk) [W_0864]

* Nieuwbouw politiebureau. Politie Gelderland-Midden, Basisteam Veluwe Vallei Zuid. Nieuwsbrief 4 (novem-
ber 2012); 2 blz. ill. [W_0865]

* Karsch, Henny, Het kleine gebeuren: krantenberichten 1855-1900 - portretten, landschap 1855-1980 - Zuid-
Veluwe-Zoom (eigen uitgave; Renkum 1997) 117 blz.; ill. (geschenk) [RR_0040]

. Albers Alligator [folder] (Wageningen 2004) 8 blz.; ill. [W_0866]

* Barkhuijsen, Rudolf et al. ed.. Passie, trots en vakmanschap. 100 jaar Bakkerijonderwijs Rijn IJssel Vakschool
Wageningen (Wageningen 2009) 272 blz.; ill. ISBN 978-90-811629-2-0 (geschenk van A.G. Steenbergen)
[WJD867]

» Samenkomst. Feestuitgave"50 jaar StJan"20-21 sept. 1975 (Wageningen 1975) 24 blz.; ill. (geschenk van A.G.
Steenbergen) [W_0868]

* Zeven, Anton C., Foto's van aanwezigen bij het afscheid van Dr. Roelof Nikolaas de Haas, als scheikundeleraar
aan de Rijks-HBS te Wageningen 1899-1930 [15 juli 1930] (Wageningen 2012) 9 blz.; ill. (geschenk van A.C.
Zeven) [W_0869]
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* Steenbergen, A.G., 200 jaar R.K. Kerkmuziek in Wagenïngen [omslagtekst: 200 jaar St.Caeciliakoor Wagenin-
gen 1812-2012] (Wageningen 2011) 48 blz.; ill. {geschenk van A.G. Steenbergen) [W_0870]

* Louis Raemaekers 1869-1956: boekaankondiging i.v.m. tentoonstelling in museum De Casteelse Poort 2012-
2013; (Roermond 2012) 4 blz.; ill. (met uitnodiging voor opening 16 nov. 2012) [W_0871 ]

DOCUMENTATIE

, Duits propagandageschrift uit 1940; inhoud:
- Ich aber beschloR, Politiker zu werden (uit: Mein Kampf)

- Wortedes Führers

-Twee historische kaartjes van Duitsland: grondgebied in resp. 1933 en 1940
(NB: Dit exemplaar werd op 1 juni 1949 gevonden in het voetbalveld op de Wageningse Berg; ge-

schenk van Jan Slingerland, met begeleidende brief) [DOC_036]

, Rauws, Sjaak, Correcties en aanvullingen op "Wijnand Steemers, Schilders in Wageningen. (Wageningen
2004)" (manuscript) 4 blz. [DOCJ337]

* Steenbergen, A.G. (samensteller), Louis Raemaekers (l 869-1956): Documentatiemap:

- Kopieën van publicaties over Raemaekers

- Correspondentie
- Diverse stukken (o.a. fotonegatieven) [DOC_038]

4 Inventarislijst archiefstukken Oranjevereniging Wageningen: lijst van de inhoud van drie dozen met archief-
stukken, overgedragen aan het gemeentearchief van Wageningen, 18 december 2012 [DOC_039]

* Meijerink, R. (samensteller), Dossier Ruimte [over Wageningen] met inhoud:

- Diversen (dokter Niemeijer, comité huldiging burgemeester De Niet, Bassecour)
- Gebundelde artikelen over plaatsbeschrijving (wandelingen, vesting), natuur (geografie) bebouwing

(Tien Zilverlingen, monumenten, Leemkuil, Hoogstraat 28, Rouwenhofstraat 10-16, Diedenhof [Gen.
Foulkesweg 85], Hotel De Wereld, Achteraf bekeken (A. Rietveld)

* Meijerink, R. (samensteller), Dossier WO II met inhoud:
-Artikelenen krantenknipsels over Wageningen in WO II [DOC_041]

» Straatman, W.M. (samensteller), Klapper met inhoud:

- Kopie Register van overledenen en begravenen, 1760-1765 en 1797-1805 RBS 1677
- Lijst van huwelijksafkondigingen gedaan te Wageningen 1820-1827 [DOC_042]

BIBLIOTHEEK: ONTVANGEN ALS EXTRA-EXEMPLAAR

* Beelden op Belmonte 1-30juni 1963 onder auspiciën van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Studio H.B.M.
Amsterdam (Zaandam z.j. [1963]) ongepag. (met inlegvel: wijziging en aanvulling) [W_0544; 2e ex.]

* Steenbergen, A.G.; Rietveld, A.[L.N.] (tekeningen); Holleman, P. (tekeningen), Wageningen, zoals het was... en
nog is (eigen uitgave; Bennekom 1979) [W_0190;
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ZOEIKPLAATJE

Deze foto is afkomstig uit de collectie van Pieter ten Brinke. We willen graag weten of de foto in Wageningen
is gemaakt, of er bekenden op staan en welk gezelschap het was.

Jan van Orden

DLJDE BEWdNERSSPQREN

In de Nude, ten westen van Nudenoord, waar de uitbreiding van het bedrijventerrein zal gaan plaatsvinden,
werden recent opgravingen gedaan. Langs de Lawickse Allee, ongeveer ter hoogte van het Huppelpad, werd
een schervenvondst gedaan uit het late neolithicum/vroege bronstijd, alsmede een mooi bewoningsprofiel.
Ook werden daar scherven uit de ijzertijd gevonden. Alhoewel de sporen nader geanalyseerd moeten worden,
is de voorlopige conclusie dat er een woonplek van ongeveer vierduizend jaar oud is getraceerd. Eerdere
vondsten uit de bronstijdperiode in Wageningen lagen alle meer naar het oosten. Door de nieuwste vondsten
is aangetoond dat er tijdens de bronstijd ook meer naar het westen bewoning was. In dit gebied werden verder
sporen aangetroffen die er op kunnen duiden dat de rivier daar gemeanderd heeft.

H.P. Lagerwerf

AVAGEisrKCEN.
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NU TE ZIEN IN DE CASTEELSE POORT

Museumogenda

t/m 31 maart 2013
Louis Raemaekers
Een cartoonist van wereldfaam

20 februari 2013
Kinderactiviteit door educatiecommissie, in het kader van de
tentoonstelling Louis Raemaekers: workshop cartoontekenen voor
kinderen, met begeleiding van Wagenings cartoonist Henk van
Ruitenbeek. Voor detailinfo: www.casteelsepoort.nl, nieuws.

februari/maart 2013
Lezing Pers & Prent, in het kader van de tentoonstelling Louis
Raemaekers. Datum nog onbekend, locatie: BBLTHK. Voor detailinfo
tzt: www.casteelsepoort.nl, nieuws.

6 en 7 april 2013
Nationaal Museumweekend, thema 'Doe een museum'.
Tijdens het weekend (= gratis toegang) opent op 6 april in het museum de Culturele Ronde van Wageningen.
Deelnemende kunstenaars exposeren een representatief werk in galerie Het Koetshuis
Op 7 april zal de vernieuwde Torckzaal (voormalige keuken) voor het eerst toegankelijk zijn voor publiek. In
deze ruimte besteedt het museum voortaan permanent aandacht aan de bouwhistorie van het pand en aan de
voormalige bewoners. Voor detailinfo over de opening van deTorckzaal:zie tz.t. de website van het museum.

Kunstagenda

t/m 24 februari 2013
Schilderijen van IngoLeth en keramiek van Petra de Vree.

3 maart t/m J april 20 J 3
Schilderijen van Pieter Vermeulen en sieraden van Anna Foppes.

13 en 14 april 2013
Culturele Ronde van Wageningen: Veel Wageningse kunstenaars en galeries stellen hun ruimtes open voor

bezoek, van 11.00-17.00 uur. Ook galerie Het Koetshuis is geopend.
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EN DAN NOG EVEN DIT..

De dikte van de stoflaag op de bouwtekeningen van
het politiebureau aan het Rustenburg zal waarschijn-
lijk nog maar onbeduidend zijn: pas in het najaar van
1981 werd dat nieuwe onderkomen door de Herman-
dad betrokken. Een stevig gebouw, solide gebouwd,
waarvan het trappenhuis werd gemetseld door een
destijds reeds gepensioneerde metselaar - omdat die
de kunst van het 'rond metselen' nog als een van de
weinigen beheerste - waarvoor de overheid {en dus
de belastingbetaler} diep in de buidel moest tasten,
wordt momenteel al weer gesloopt.

Zonder slag of stoot werd daarvoor in de plaats een
nieuw politiebureau gebouwd. Er is vermoedelijk
slecht over nagedacht.
Dat was eind jaren 70 van de vorige eeuw wel even-
tjes anders. Voordat er überhaupt sprake kon zijn van
de eerste graafmachinehap in de natte kleigrond van
het Rustenburg, hadden verschillende fracties van de
gemeenteraad daarover jarenlang gebakkeleid.

Het lijkt alsof het nieuwe gebouw, dat in zeer korte
tijd uit de grond werd gestampt, daar toevallig is te-
rechtgekomen, alsof de woonomgeving werd getrof-
fen door een meteorietinslag, waarvan een klein deel
van het ruimtemateriaal boven het maaiveld bleef
uitsteken.

Of is dit ook maar een tijdelijk onderkomen? Mis-
schien is Nederland, over zo'n twintig jaar, wel de re-
gio Nederland van het politiekorps Europa, waarvan
het hoofdbureau dan waarschijnlijk wel in Brussel zal
staan. We moeten tenslotte in het groot denken.
En in dat geval zal deze foeilelijke container dan al
weer lang uit het straatbeeld zijn verdwenen, en zul-
len de burgers van Wageningen vanuit Arnhem, of
Utrecht, of wie weet waar vandaan, bediend worden.

Het is te hopen dat ze ons dan nog weten te vinden...
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GDED DM TE WETEN

MUSEUM DE CASTEELSE POORT

BowlesparklA,6701 DN Wageningen. Tel: 0317421436

Openingstijden:

April t/m oktober di t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za en zo van 13.00 tot 17.00 uur

November t/m maart: di t/m vr. van 12.00 tot 16.00 uur, za en zo van 13.00 tot 16.00 uur

Entreekaartje vereist. Op de woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur gratis entree.

BIBLIOTHEEK EN PRENTENKABINET

In de Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark 1A Wageningen.

Openingstijden: Elke dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur. Toegang gratis.

Tl JDSCHRIFTENREK

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 AN 5 l C HTEN.'FQTD ' 5

Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark l A Wageningen.

Openingstijden:

Wanneer het museum en/of de bibliotheek geopend zijn (zie hierboven).

DE BOEKENKRAAM

De Historische Vereniging Oud-Wageningen biedt regelmatig boeken en tijdschriften te koop aan. Deze zijn verkrijgbaar bij

Kees Gast, Hof van St. Pieter38,6721 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.

RONDLEIDINGEN

- Stadswandelingen

- Wandelingen door de uiterwaarden

- Fietstocht Landschap en Landbouw

- Beeldenroute (per fiets)

- Wandeling Tuin en Architectuur

-Wageningen in Monte

Voor groepen kunnen alle wandelingen en fietstochten gedurende het gehele jaar en op bijna elk gewenst moment worden

afgesproken.

Inlichtingen; tel. 0317 412801, e-mail: RondleidingenWageningen@hetnet.nl

Individueel bestaat in de zomermaanden de mogelijkheid aan diverse onderdelen deel te nemen.

Aankondiging daarvan in folder, kranten en in de rubriek VARIA-INFO in dit blad.

WAGENINGEN IN BEELD OP INTERNET

www.oudwageningen.nl

www.markvogt.nl

www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)

www.casteelsepoort.nl

www. wageningen 1940-1945.nl

van de vereniging: op te geven bij het ledensecretariaat. Contributie minimaal: €18 per kalenderjaar.

Bankrekeningnummer: 2946125, t.n.v. Historische Vereniging Oud-Wageningen IBAN: NL15 INGB 0002946125.
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ONZE MEDEWERKERS
Leden in bestuur, werkgroepen en verenigingen van Oud-Wageningen

De Historische Vereniging Oud-Wageningen is een ANBI-instelling.

www.oudwageningen.nl

lnfo@oudwageningen.nl

BESTUUR

P. Woldendorp

M w. D. van Vliet

J- Figge

Mw. O. Haze

C.D, Gast

W.J.R Steenbergen

J. van der Beek

voorzitter

secretaris

penningmeester

lid
lid

lid

lid

Meidoornplantsoen 36, 6706 DD Wageningen

tel: 0317423515

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET

W. Ruisch

WEBSITE

Beheerder

REDACTIE

G.L. Olinga

P.M, Kernkamp

DA de Wit

eindredactie

en kopij

hd

lid

Otto van Gelreweg 28,6703 AE Wageningen

tel: 0317416675

Bennekomseweg 182,6704 AL Wageningen

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

e-mail: info@oudwageningen.nl

Generaal Foulkesweg 18,6703 BR Wageningen

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

LEDENSECRETARIAAT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD

Mw. Z. van den Burg-Teunissen Van der Waalsstraat 9,6706 JL Wageningen

tel: 0317 416361, e-mail: jenzvandenburg@hetnet.nl

W E R K G R O E P RONDLEIDINGEN WAGENINGEN

L.A.A.J. Eppink Pootakkerweg 17,6706 BW Wageningen

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

STICHTING WAGENINGB MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Bowlespark IA,6701 DNWageningen

tel: 0317 421436, e-mail: info@casteelsepoort.nl

website: www.casteelsepoort.nl

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Mw. M.L.J. Hautvast-Mertens Hamelakkerlaan 30,6703 EK Wageningen

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

DRUK: DrukkerijVerweijWageningen ISSN: 1384-7678


