
41-2
april 2013

:ontactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen



INHOUD
VAN DE BESTUURSTAFEL

HDD FDARTIKELEN

EN VERDER

VARIA

3S
Anton C. Zeven:
Het grootzegel van de nieuwe stad Wageningen.
Een verhaal dat geheel pastin het jubileumjaar 2013:
over het grootzegel van Wageningen.

Toon Jansen:
Wageningen en de geschiedenis van Meier de Zon en
Kof a Meier.
In zijn serie gesprekken met bekende Wageningers had
Toon Jansen een geanimeerd gesprek met Gerhard Meier
over diens opmerkelijke carrière.

Ton Steenbergen:
Slager Herman Mozes en zijn overburen.
Tussen 1880 en 1924 was de Hoogstraat drie Joodse slagers rijk,
waaronder Herman Mozes.

Anton C. Zeven:
De Magistratenbank of Koningin Emmabank.
Toen koning Willem III en koningin Emma regelmatig op Oranje
Nassau's Oord verbleven, gingen ze in Wageningen ter kerke.
De geschiedenis van de Emmabank in de Nederlands hervormde kerk
op de Markt.

Interview met de redactie van het jubileumboek
Geschiedenis van Wageningen (Gerard Olingo),
Renovatie omgeving Emmapark (Gerard Olinga).
De Grindweg met een d of met een t (Gerard Olinga).
Anton C. Zeven: Uit het gemeentearchief (49).

Aanwinsten bibliotheek en documentatiecentrum.
Van het foto-en prentenkabinet.
Nieuws van de Casteelse Poort.
Help mee iets van bureau Rustenburg te behouden.
Foto met een opmerkelijke tekst.

4*7

49
5 l
52

55
56
56
60
62

DLJD-

KOPIJ voorhetseptembernummer2013 ontvangt de redactie
graag voor 16 augustus 2013, liefst digitaal, maar handgeschreven
kopij is ook van harte welkom.
Let op: het redactieadres gaat m.i.v. april 2013 veranderen
(zie ook bestuursmededelingen) en vindt u op de achterzijde van
deze uitgave.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

BIJEENKOMST

Ie jaargang -- : i i , l
mei 1973

MEDEDELINGEN

van de VERENIGING "OUO-UACENINCEN"

ariaat: Geertjesweg 21 - Wageningen

"Oud-Wageningen" is er!

Op 17 april 1973 werd een bijeenkomsi belegd om Ie komen tol de oprich-

ting van een vereniging "Oud-Wageningen". We hadden gedacht op deze

avond m i s s c h i e n 25 of 30 belangstellenden te krijgen, waaniil dan enkele

leden zouden voortkomen om de vereniging te starten.

41-2

Op woensdag 77 april 2013 bestaat onze vereniging precies veertig jaar. Op die datum, aanvang 19.00 uur,
vindt in de Vredehorst.Tarthorst 1 te Wageningen, naast de jaarvergadering, een feestelijke bijeenkomst plaats.

Agenda voor de jaarvergadering aanvang 19.00 uur:

Opening
Voorzitter P. Woldendorp, terugblik en vooruit kijken
Notulen jaarvergadering 23 april 201 2 (los bijgevoegd)
Jaarverslag secretariaat over het jaar 201 2 {los bijgevoegd)
Financieel jaarverslag penningmeester over het jaar 2012 en begroting 2013(los bijgevoegd)
Verslag kascontrole commissie, decharge penningmeester
Benoeming lid kascommissie
Bestuurswijzigingen
Wat verder ter tafel komt, rondvraag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Sluiting van het zakelijk gedeelte

Ledenvergadering
Per april 201 2 is de tweede zittingstermijn van drie jaar van Kees Gast en Wieger Steenbergen verstreken. Tij-
dens de jaarvergadering zullen wij afscheid van hen nemen. Om in de hierdoor ontstane vacatures te voorzien
stellen Jola Gerritsen en Mink Reitsma zich als kandidaat beschikbaar. Eventuele bezwaren tegen deze voorge-
nomen benoemingen en een eventueel voorstel voor tegenkandidaten kunnen, conform het huishoudelijk
reglement artikel 4, tot l O april 201 3 schriftelijk worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.

De financiën 201 2 en de begroting 201 3 werden gecontroleerd door de heren C. D. Voogd en N. Borreman.
De heer Voogd is aftredend na twee termijnen. De heer Borreman zal gevraagd worden voor een tweede ter-
mijn zitting te nemen inde kascommissie. Ter vergadering zal een tweede kascommissielid benoemd worden.
De vergadering zal vervolgens verzocht worden om akkoord te gaan met deze benoemingen.

DUO-
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Programma 40-jarig jubileum Historische Vereniging Oud-Wageningen:
19.30 - 20.00 uur Ontvangst overige leden en gasten onder het genot van een kopje koffie/thee met traktatie.
20.00 - 21.30 uur Na het welkomstwoord door onze voorzitter Piet Woldendorp volgt het programma met

onder andere een concert van Folkcorn en een verhaal, verteld door Leo Eppink van de
vertelgroep Eva Luna. Het geheel wordt gepresenteerd door Melani Gijsbers en Klaas de
Vries.

21.30- 22.30 uur Tijd voor een drankje en een hapje met op de achtergrond muziek van Folkcorn.

Om enig zicht te hebben op het aantal leden en gasten dat wij kunnen verwachten, hebben wij u in het con-
tactblad van februari 2013 gevraagd u op te geven voor deze avond. Mocht u dat vergeten zijn en alsnog de
feestavond willen bijwonen, dan is opgave tot uiterlijk 10 april a.s. via het secretariaat van de vereniging moge-
lijk.

OVERIGE BESTUURSMEDEDELINGEN

Excursie'Wandeling rond Het Broek'.
Op 25 februari jl. heeft Ruud Schaafsma een lezing gegeven met als onderwerp 'Het Renkums beekdal'. Naar
aanleiding van het verschijnen van zijn boek'De Renkumse en Heelsumse beekdalen'en de lezing organiseert
hij op 25 april a.s. een excursie met de titel 'Wandeling rond Het Broek'.
Start- en eindpunt: parkeerterrein Oranje Nassau's Oord (Hartenseweg, Kortenburg, parkeerterrein aan de lin-
kerkant (achteringang) van het gebouw.
Begintijd: 19.00 uur-eindtijd 21.00 uur (met een drankje na in het Grand café van ONO).
Deelnamekosten € 3,50 p.p.

De beken en de negentien watermolens die in beide beekdalen functioneerden spelen de hoofdrol. Maar ook
de flora en fauna en de geschiedenis worden uitgebreid beschreven.
Over wat zich in het onderste deel van het Renkums beekdal afspeelde zal de heer Schaafsma tijdens de wan-
deling vertellen. Zo komen onder andere aan de orde: de drie watermolens die in dit deel van het beekdal
draaiden, de opgeleide beken, bierbrouwerij 'de Bok' (we dalen af in de nog bestaande ondergrondse kelders!),
de hervormde en katholieke kerken, het Onze Lieve Vrouweklooster, de Bokkedijk (we nemen een kijkje in het
gemaal), paleis Oranje Nassau's Oord en de parkaanleg en kasteel Grunsfoort.

Deelname is alleen mogelijk via opgave bij het secretariaat van de Historische Vereniging Oud-Wageningen.
De eerste twintig aanmelders kunnen meedoen. Dit om te voorkomen dat de groep te groot wordt. Men kan
zich op een reservelijst laten zetten, want de heer Schaafsma zal de excursie meerdere keren doen.

REDACTIE

Van de redactiecommissie zal Gerard Olinga na een zittingsperiode van tweemaal drie jaar in april 2013 aftre-
den. Het bestuur is Gerard zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij als eindredacteur van het contactblad voor
de vereniging verzet heeft.
Inmiddels zijn Piet Aben en Toon Jansen bereid gevonden om deel uit te gaan maken van de redactiecommis-
sie.

ZILVEREN JUBILEUM MUSEUM
DE CASTEELSE PDDRT

Onze vereniging complimenteert het museum De Casteelse Poort met haar zilveren jubileum. In het septem-
bernummer zal een artikel verschijnen over de achterliggende 25 jaar waarin dit museum tal van activiteiten
ontplooide.
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Afb.: Op 2 mei 1988 opende wijlen burgemeester J.D. van Ketwich Verschuur het museum.
(B R a N : Collectie museum De Casteelse Poort, eerder gepubliceerd in O-W 40-2,2012)

VOLGENDE LEZING Op maandag 23 september 2013, aanvang 19.30
uur, zullen Kees Gast en Bart van Aller gezamenlijk
een lezing houden over de Nude. Kees Gast zal een
verhaal houden over de geschiedenis van de Nude,
waarna Bart van Aller zal ingaan op het huis
Nudenoord.

L E D E N M U T AT l E S

Nieuwe leden:
MwC.van den Anker
Mw J. Hovens
Dhr H.M. Meijnen
Dhr H. E. Schouwink
Dhr E.C. Stekelenburg
Dhr A. Tempel
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HET GRaOTZEGEL VAN

DE NIEUWE STAD WAGENVENE
NABIJ WAGENINGEN,
MOGELIJK UIT CA 1 263

Anton C. Zeven

INLEIDING

In enkele archieven worden wasafdrukken van het
oudste stempel van het grootzegel van Wageningen

bewaard. Eerder beeldde ik deze af in mijn Zegels van

Wagenvene, Wageningen enz.' De mooiste, niet door
mij gepubliceerde afdruk (afb. 1), bevindt zich in het
Oud-Archiefvan het Regionaal Archief van Zutphen.

Die afdruk hangt aan een charter van 3 mei 1418. Op
die datum werd een verbond gesloten tussen verte-

genwoordigers en burgemeesters, schepenen en

raadslieden van Arnhem, Herderwyck, Wageningen,
Elborgh en Hattem met ridders en knapen van de lan-

den van Gelre en de graafschap Sutphen. De burge-
meesters van Wageningen gebruikten het grootzegel

van de stad om deze belangrijke afspraak met het ze-
gel te bekrachtigen, dat wil zeggen te bezegelen.

Maar ook voor een schijnbaar minder belangrijke aan-
gelegenheid werd het zegel gebruikt. Zo bevestigde

Joffer Jorien van Weze bij wijze van eeuwig testament
op 19 november 1521 verschillende beschikkingen

gemaakt te hebben ten gunste van de kerk (van Wa-
geningen), de vicarie van St. Anthonius en de armen.

Het charter werd o.m. bezegeld met het Stadtt groite
segell van Wagehenijngen. (Spreek uit: stadsgrootze-

gel van Wageningen). Het zegelstempel waarmee de
afdrukken werden gemaakt, is verloren gegaan, maar

het is als grootzegel in elk geval in zes afdrukken be-
waard gebleven. Deze dateren van 1343, 1359, 1418,

1436 , 1521 en 1542. Dus over een periode van 199

jaar. Toen de nu oudste afdruk in 1343 werd gezet,
"vierde" Wageningen 80 jaar stadsrechten. De ouders
van de toenmalige oudste Wageninger waren mis-

schien wel bij de verlening van de stadsrechten in
Arnhem aanwezig, en zouden hem of haar over die

belangrijke gebeurtenis verteld kunnen hebben.

Afb. 1. Zegelafdruk van het grootzegel van Wagenvene

(1418).

HET GRnOTZEGEL

De zegelafdruk heeft een middellijn van ca. 5 cm. De

eerste die dit zegel beschrijft is waarschijnlijk Van den
Bergh in 18782Hij beschreef het als: het onderstel van

een wagen met twee raderen (nu zouden we wielen
zeggen) en de bodem van een wagen, ter weerszijden

een zesspakige rad. In de vorige eeuw werd het zegel

door de zegelkundige R.T. Muschart beschreven: een
ladder met zes sporten en twee wielen de ladder ra-
kende. Op een andere plaats schrijft hij: een ladder

met vijf sporten verticaal geplaatst, en vergezeld
rechts en links van een wiel.3 In afbeelding 2 geef ik

een voorbeeld van een tweewielige wagen. En als in

1 A.C. Zeven. Zegels van Wageningen, Wageningen en andere instellingen in Nederlanden het buitenland. Liber Sigillorum Wageningensis tl).

Publicatie Gemeentearchief Wageningen. 2007. Zie voor andere beschadigde afdrukken deze publicatie.
2 L.Ph.C. van den Bergh, Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels in het Rijks Archief en ook elders bewaard. 's-Gravenhage. 1878.

! Zie noot 1.
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Afb. 2. Een tweewieiige wogen uit ca. 1275. Elk wiel heeft zes spaken. Afbeelding ontleend aan J. Buisman. Duizend
jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel l.Franeker. 1995. p. 514.

het zegel heeft elk wiel zes spaken.
Het omschrift luidt S. NOVE CIVITATIS WAGVENE. De S
staat voor SIGILLUM. Vertaald betekent het omschrift:
zegel van de nieuwe stad Wagenvene. Over de verkor-
ting Wagvene hebben enige schrijvers nagedacht en
zij kwamen tot vreemde conclusies.'Deze staan be-
schreven in mijn in voetnoot 1 genoemde publicaties.

De door mij al eerder gegeven verklaring is dat WAG-
VENE een verkorting van WAGENVENE is. Men moet
zich bij het snijden van een zegelstempel bedenken,
dat men vooral bij lange plaatsnamen ruimtegebrek
voor het omschrift had. De zegelsnijder moest dus, óf
zelfstandig beslissen, óf op advies van de besteller
van het zegelstempel woorden in het omschrift door
weglating van letters en woorddelen verkorten.4

In handgeschreven teksten werden ook woorden ver-
kort. Deze verkorting werd dan aangegeven door een
streep boven het woord. Door zegelsnijders werden
verkortingen niet aangegeven, want de zegelvoeren-
de instantie of de zegelvoerder wist wel wat de ver-
korting betekende. Bijvoorbeeld in het grootzegel
werd ten eerste het woord SIGILLUM verkort tot S. In
omschriften van andere plaatsen vindt men ook SIG
en C l V.

WAGENINGEN
WAGENVENE

EN

In de naam Wageningen zit de verloren gegane per-
soonsnaam Wagen verscholen. Deze persoonsnaam
komen wij ook tegen bijvoorbeeld in de plaatsnamen
Wognum en Wogeninge in Oost-Friesland. Eveneens
in Wagenvene en Wageningen.
In zegels (en heraldische wapens) is het gebruikelijk
om in het zegel een wapenstuk op te nemen dat naar
de naam verwijst. De in Wageningen wonende familie
Pabst (Duits voor paus) had een tiara (een mijter met
drie kronen) in haar wapen opgenomen. Of de plaats
Eisene heeft drie bomen opgenomen, die vermoede-
lijk elzenbomen moeten voorstellen5. Dergelijke wa-
pens zijn "sprekend", omdat ze iets zeggen over de
naam van de zegelvoerder. Zo ook het huidige wapen
van de gemeente Wageningen. Het wiel verwijst naar
een wagen en dus naar Wageningen.
Klaarblijkelijk was de eerder genoemde persoon Wa-
gen in deze contreien een belangrijke grondbezitter
en werd het gebied naar hem genoemd. Het op de
berg gelegen deel kreeg de naam Wageningen; en
het venig gebied aan de westvoet van de berg de
naam Wagenvene. Misschien dat die plaats in 1263
stadsrechten kreeg. Daardoor moest en wilde het
stadsbestuur een zegelstempel laten maken. Men
koos voor een tweewieiige wagen, waarmee het
stempel "sprekend" werd. Waarom twee wielen? Om-
dat die samen met de wagenbak in het ronde zegel
paste.

* Zo werd Afferden in een zegel verkort tot AEDEN. Zie A. Berkvens et al- De zege/s der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder. Venlo.
1987.

5 Zie noot 4.
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WAGENINGEN EN
DE GESCHIEDENIS VAN
MEIER DE ZCDN EN KDFA M IER

Toon Jansen

In zijn serie boeiende gesprekken met bekende Wageningers had de auteur een geanimeerd gesprek met Gerhard
Meier over diens opmerkelijke carrière.

Gerhard Meier ontvangt mij in een zonnige kamer,
met naast zich op tafel een stapel mappen met foto's,
krantenartikelen, facturen, etc. die in de loop van het
gesprek tevoorschijn worden gehaald. Meier, wiens
naam in Wageningen onverbrekelijk verbonden is
met de voormalige Kofa Meier, verhaalt met graagte
over de geschiedenis van zijn familie en het bedrijf.

DE FIJNE KNEEPJES
VAN HET VAK

Die geschiedenis begon toen de in 1863 in het West-
faalse dorp Kettenkamp geboren Gerhard Heinrich
Meier (dan nog Meyer geheten, maar"hij werd onder
een verkeerde naam bij de naturalisatiedienst inge-
schreven") in 1881 naar Wageningen kwam, waar hij
bij de toenmalige textielwinkel van Walbers - die
stond op de plek waar nu Hunkemöller is gevestigd -
als volontair in dienst trad. Om de fijne kneepjes van
het vak te leren, ging hij driejaar later naar Amster-
dam waar hij zich opwerkte tot inkoper bij een grote
textielzaak. Hij maakte hier kennis met manieren van
zaken doen die toen in de'provincie'nog onbekend
waren. Wageningen ging dit meemaken.

Toen G.H. Meier in 1888 nog eens in Wageningen
kwam, bood zijn vroegere baas Walbers, die zijn einde
voelde naderen, hem een contract aan als bedrijfs-
voerder, met de mogelijkheid om na zijn overlijden
het pand te huren, de voorraad over te nemen en de
zaak onder zijn eigen naam voort te zetten. Met ge-
leend geld van in Wageningen wonende Duitsers en
van de bank ging hij op dit aanbod in. Walbers stierf
een jaar later. Kort daarna plakte Meier de etalagerui-
ten dicht met pakpapier en daaroverheen in grote let-
ters de mededeling: 'Totale uitverkoop wegens sterf-
geval'. Het liep storm en in minder dan geen tijd was
alles verkocht.

Afb. ]: Gerhard Heinrich Meier, de grootvader van
Gerhard Meier.
(B R o r- Privécollectie G. Meier)

MEIER DE ZON

In 1894 kocht de inmiddels getrouwde Meier een
pand elders in de Hoogstraat, waarin nu Scapino is
gevestigd, en begon daarin zijn eigen textielzaak on-
der de naam Meier de Zon - een naam die hij tot in de
oorlog van '40/45 zou voeren. In 1917 kreeg hij daarbij
assistentie van zijn zoon Herman Willem Hendrik, ge-
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boren in 1892. Deze had zich bekwaamd in het heren-
modevak en hiervoor had Meier senior een aangren-
zend pand gekocht dat via doorgangen met de
bestaande zaak werd verbonden.
De oorlog ging niet ongemerkt aan het bedrijf voor-
bij: in 1940 brandde de achterste helft af en in het na-
jaar van 1944 de voorste. In 1944 overleed Gerhard
Heinrich op zijn evacuatieadres.

KOFA MEIER

Na de oorlog werd het bedrijf tot 1949 voortgezet in
drie noodwinkels: de woninginrichting in het tijdens
de oorlog herbouwde'achterstuk'aan de Herenstraat,
de manufacturen in een klein winkeltje, voorheen Van
Brakel, in de Hoogstraat, en de dames- en herencon-
fectie in de, in die jaren niet benutte, showroom van
garage Van der Kolk. De zaken liepen uitstekend: om-
dat Wageningen zo zwaar door het oorlogsgeweld
getroffen was, kregen de inwoners een dubbel aantal
textielpunten. En waar kon je daarmee beter terecht
dan bij Kofa Meier! 'Kofa Meier' was de nieuwe firma-
naam geworden nadat Herman in de dertiger jaren lid
was geworden van de landelijke inkoopcombinatie
'De Faam'te Amsterdam. Na de oorlog werd besloten
met die gezamenlijke inkoop ook publiekelijk naar
buiten te treden door het toevoegen van de naam
Kofa aan de plaatselijke ondernemersnaam.
Verkopen was één ding, maar om aan voldoende
spullen te komen was in die tijd van algehele schaars-
te een hoofdstuk apart: Herman is er zelfs wel voor op
de bakfiets naarTwente gereden!

ANDERE CLIENTÈLE

De in 1922 geboren Gerhard had de oorlogsjaren vrij-
wel geheel in een sanatorium bij Bilthoven doorge-
bracht. Na een kortstondige studie Geografie aan de
Universiteit van Utrecht, was bij hem tbc geconsta-
teerd. Terug in Wageningen voelde hij zich al snel
thuis in het bedrijf. Hij zou zich in de volgende jaren
vooral bezighouden met de inkoop, waarvoor hij
eerst eenmaal, later zelfs tweemaal per week naar
Amsterdam reisde om bij de Kofa op de Herengracht
de collecties te bekijken die door specialisten waren
samengesteld uit aanbiedingen van fabrikanten in
binnen- en buitenland. "Ik ben altijd met de trein ge-
gaan en heb die jaren heel veel gelezen". Er was in-
middels veel veranderd en er zou nog meer verande-
ren: het werd een heel andere winkel. Oorspronkelijk
was Meier vooral een volkszaak; het grootste deel van
de Wageningse bevolking leefde in armoe. Stoffen,
per el verkocht, vormden het leeuwendeel van de ver-
koop: de mensen maakten hun kleding zelf. Veel werd
op afbetaling gekocht, wat om wederzijds vertrou-
wen vroeg. Dat veranderde geleidelijk, omdat de 'im-
port'van medewerkers van de Landbouwhogeschool
een nieuwe clientèle in de winkel bracht, die meer
oog had voor kwaliteit en mode. Toen in de jaren '60
'de lonen explodeerden'kwam alles in een stroomver-
snelling. Gerhard probeerde met zijn tijd mee te gaan
en had hierover heel wat discussies met zijn vader;
"die dacht meer in de richting van knallen met prij-
zen" terwijl hij meer voelde voor een speciaalzaak
waarin de mode gevolgd werd en het accent meer
kwam te liggen op 'zelfbediening'.

HERBOUW NA
OORLOGSSCHADE

Herbouw van het winkelpand aan de Hoogstraat had
heel wat voeten in de aarde, o.a, omdat bij het verle-
nen van vergunningen voorrang werd verleend aan
het 'kleinbedrijf; gemeten in m2 winkeloppervlak.
Aannemer Tiemessen wist daar wel raad op: "dan zet-
ten we er een muur tussen" (op de bouwtekening wel
te verstaan, want uiteindelijk werd die muur'verge-
ten'). Bovendien bleek de ondergrond zo slecht dat
Tiemessen aanraadde om "voor een paar duizend
meer" het hele pand te onderkelderen (daarin kwa-
men later de bedden). Op 21 oktober 1949 werd de
nieuwe winkel feestelijk geopend: op de parterre de
herenmodes, de stoffen en de manufacturen, en daar-
achter de woninginrichting (met een uitgang naar de
Herenstraat). Op de eerste etage kwam de damescon-
fectie en op de tweede etage was het magazijn.

GROTE BLOEI

De zaak kwam in die naoorlogse jaren tot grote bloei;
in 1968 telde het bedrijf meer dan twintig personeels-
leden. Ook de kosten van winkelpersoneel namen
evenwel sterk toe en daarmee die van het oude mo-
del 'bedieningszaak'. Ook om de kosten van de over-
head te drukken, werd in de sector textiel evenals el-
ders de noodzaak van 'schaalvergroting' gevoeld. In
zekere zin kwam dit goed uit bij de minder prettige
boodschap die Meier van zijn huisarts kreeg dat hij
om gezondheidsredenen beter kon stoppen. Dat
deed hij in 1971 toen hij de voorraad kon overdoen en
het pand verpachten aan de firma Diepeveen, die in
Veenendaal al een winkel had en om bovengenoem-
de reden naar uitbreiding zocht. Diepeveen hield -
nog wel onder de naam Kofa Meier! - een grote uit-
verkoop. In 1981 verkocht Gerhard Meier ook het
pand aan Diepeveen die het later weer doorverkocht.
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Afb. 2: Toen in 1968 de zaak 80 jaar bestond, werd deze foto met het voltallige personeel genomen. Op de voorste rij,
derde van rechts: de heer H.W.H. Meier, op dezelfde rij, ongeveer in het midden (de zesde van rechts): Gerhard Meier.
(B R D N : Privécollectie G. Meier)

Na Diepeveen is het pand korte tijd geëxploiteerd
door C & A, dat weer werd opgevolgd door de huidige
uitbater, Scapino.

KANDIDAAT-NOTARIS

Gerhard was nog geen 50 en 'ambteloos burger'. Zijn
vrouw zag het niet zitten dat ze "hem tot zijn pensio-
nering in huis zou hebben" en herinnerde hem eraan
dat hij vroeger zo graag had willen gaan studeren.
Gerhard koos voor een rechtenstudie in Utrecht (zijn
vader was daar indertijd fel tegen; "die had een hekel
aan juristen"). Hij spoorde tweemaal per week naar
Utrecht en volgde op die dagen alle colleges die ge-
geven werden; "voor eerste-, tweede- of derdejaars,
dat maakte mij niet uit"). Verder studeerde hij thuis en

vond veel baat bij zijn gymnasiumdiploma en het vele
wat hij in het sanatorium en in de trein naar Amster-
dam al gelezen had. Na vier jaar studeerde hij af en
"stond notaris Gazenbeek hem met een grote bos
bloemen op te wachten, met de vraag of hij de vol-
gende dag bij hem in dienst kon treden". (Alle notaris-
sen zaten toen tot hun oren in het werk i.v.m. een
Brusselse maatregel die vele nv's deed kiezen voor
een bv-status.) Meier vroeg om twee weken 'uitstel'
maar werkte sindsdien tot zijn pensionering in 1987
als kandidaat-notaris op het kantoor van Gazenbeek
waar hij voornamelijk met testamenten, nalaten-
schappen en statuten voor rechtspersonen belast
was. "Met mijn grijze haren, en mijn ervaring met
menselijke contacten, was dat voor mij de beste com-
binatie die in het notariaat gevonden kon worden".
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SLAGER HERMAN MOZES
EN ZIJN OVERBUREN

Tussen 1880 en 1924 woonden in de Hoogstraat drie
Joodse slagers of vleeshouwers. Over één ervan wil ik
een boekje opendoen en wel: Herman Mozes, gebo-
ren in 1845 te Arnhem en gehuwd met Sara Levie.
De slagerij annex (boven-)woning kon men vinden in
de Hoogstraat naast het Oranjehotel (tegenwoordig
Blokker} op huisnummer 77 (in 2013). De vergunning
voor het exploiteren van een slagerij kreeg hij, en met
hem E. Elings in 1880. Regelmatig vinden we adver-
tenties e.d. van Herman Mozes in de Wageningsche
Courant. Zo kocht hij in april 1908 met collega J. de
Jong, ook woonachtig in de Hoogstraat, op de Rotter-
damse tentoonstelling 'een kolossale os, van zo'n 700
halve kilogram'.
Herman Mozes was ritueel slachter. Bovendien werd
hij in 1900 lid van het bestuur van de Joodse gemeen-
te Wageningen e.o. Herman Mozes kunt u vinden op

Afb. l: Een detail van een oorspronkelijk grotere
opname, bewerkt door Bart van Aller.
(BRON collectie Bart van Aller)

A.6. Steenbergen

een detail van de hiernaast geplaatste prentbriefkaart
van ca. 1900 {afb. 1). Hij staat in de deuropening van
zijn zaak. Boven de winkelpui hangt een uithangtekst
met een koeienkop, dus een slagerij.

Afb. 2: Herman Mozes en twee van zijn knechten
(B R n N : collectie Bart van Aller)

Mozes had geregeld één of meer knechten in dienst,
die bij hem het vak leerden. Met twee van hen poseer-
de hij voor de fotograaf {afb. 2). Rechts ziet u aan de
pui van de vierde winkel het uithangteken 'schaar'.
Daar woonde de familie Van Embden, over wie ver-
derop meer. Herman en Sara Mozes-Levie hadden
twee dochters, beiden wonend in Zwolle. De oudste
was getrouwd met Bram Cozijn, de zoon van de Wa-
geningse voorganger Mozes Abraham Cozijn. Bram
Cozijn bezat een banketbakkerszaak in genoemde
stad. Margaretha trouwde, 21 jaar oud, in 1912 met de
31 jaar oude Eduard van Huiden.
In 1911 verlieten Herman Mozes en zijn vrouw Sara
Wageningen en gingen naar Zwolle. Zij trokken in bij
dochter Margaretha. Herman Mozes woonde en
werkte 30 jaar in Wageningen. Hij overleed in Zwolle
op 7 februari 1919.

SAMUEL VAN EMBDEN

De familie van Embden woonde vanaf 1807 tot 1924
in de Hoogstraat, waar nu op nr. 58 'Paul van Zeeland,
de betaalbare juwelier' zijn zaak heeft. Het was toen
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een gesloten huis met één raam en een deur. Daartus-
sen hing een houten bord, waarop jarenlang de trek-
kingslijst van de Staatsloterij was geplakt. In de peri-
ode van slager Mozes woonde er Samuel (Sal) van
Ernbden rnet zijn vrouw Martha Tal. Met zes kinderen,
drie meisjes en drie jongens, was het eengroot gezin.
Sarnuel was een zoon van boekbinder Meijer van
Embden, die de Bank van Lening runde.
Sal trad omstreeks 1890 in dienst van de toenmalige
Rijkslandbouwschool. Na enige tijd kreeg hij een
functie in het uitleenbureau van de bibliotheek, ge-
huisvest op de zolder van het toenmalige hoofdge-
bouw (afb. 3).

Afb. 3: Bibliotheek Rijkslandbouwschool op de zolder
van het vroegere hoofdgebouw.
(BRON: collectieA.G. Steenbergen)

Zijn vrouw, die costumière was, en zijn dochter Aaltje
(geboren 1891) hadden achter de winkel een naaiate-
lier. Verschillende Wageningse meisjes werkten er.
Samuel was in de sjoel koster of sjammes. Hij waséén
vrome Jood, die elke ochtend, staande bij het raam en
gericht naar het oosten, zijn gebeden bad. Hij had zijn
gebedskleed om en droeg een keppel. De overburen
konden dit zien en vertelden het door...!
Omstreeks 1924 verliet de familie Van Embden Wage-
ningen. De reden was dat er in Wageningen geen
voorganger meer was en in de synagoge geen dien-
sten meer gehouden werden. Zij gingen naar Nijme-
gen, waar ze in de St.Annastraat 90 woonden. Martha
van Embden-Tal overleed op 16 februari 1930 en Sa-
muel op 29 augustus in hetzelfde jaar. Zij liggen be-
graven op de Joodse begraafplaats aan de Kwakker-
bergweg aldaar. Zoon Meijer verkocht omstreeks
1931 het pand. Kapper Rijsemus liet het geheel slo-
pen en bouwde er een nieuw pand.
Met zijn zwager M.A. Cozijn staat Samuel/Sal afge-
beeld op een grote personeelsgroepsfoto van de
Rijkslandbouwschool. De bijgaande afbeelding van
Samuel is afkomstig van deze foto (afb. 4).
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Afb. 4: Detail van een groepsfoto (helaas niet erg duide-
lijk) waarop Samuel van Embden staat afgebeeld.
(BRON: collectie A.G. Steenbergen)

DE FAMILIE GLASBEEK

Zij woonde op wat nu huisnummer 56 is. Voorheen
was hier de sigarenzaak van koster Joh. Albers. Salo-
mon Levi Glasbeek woonde er met drie dochters. Hij
werd geboren in Culemborg op ISjuni 1828 en over-
leed op 4 februari 1914 in Wageningen. Hij was be-
stuurslid en penningmeester van de Joodse gemeen-
te. Als oudste bestuurslid mocht hij op 10 oktober
1902 de eerste steen van de synagoge aan de
Walstraat leggen.
Salomon was koopman, maar waarin? Mijn vader was
bij deze familie sjabbesgoj,d.w.z. hij verrichtte op vrij-
dagavond en op zaterdag (sjabbat) voor hen verbo-
den werkzaamheden o.a. het aansteken van het gas
enz.
De drie dochters van Glasbeek zijn de laatste doden
die op de oude Joodse begraafplaats begraven wer-
den. Deze is in 1929 gesloten.
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DE MAGISTRATENBANK OF
KONINGIN EMMABANK IN DE
NED. HERVORMDE KERK TE
WAGENINGEN

Anton C Zeven

Naar aanleiding van een artikel van Rien Munters in 'Om de kerk'uit 2011, gaat Anton C Zeven nader in op de
geschiedenis van de Emmabank in de Nederlands hervormde kerk op de Markt.

geplaatste meerdere rijen banken. De achterste rij
diende als zitplaats voor de leden van de magistraat,
dus het stadsbestuur, en de andere banken voor an-
dere belangrijke personen. De magistraat, die ook
kerkelijke zaken regelde, zat daar hoogverheven. Op
het achterschot (2) is het stadswapen aangebracht.
Het geheel: de magistratenbank (de troon) en de ban-
ken ervoor stonden in het noordertransept. Alles
werd in 1899 door Jan G. Jordens geschilderd, (afb. 1).
Niet goed is het wapen van Wageningen op het ach-
terschot te zien (3). Vaag zien we het wiel, geflankeerd
door de schildhoudende leeuwen en erboven een
kroon (afb. 2).

Op de laagste banken van de troon zaten de leerlin-
gen en leermeesters van de Latijnse School. Op hoger
geplaatste banken zaten andere belangrijke Wage-
ningse mannen en vrouwen. Uiteraard probeerde
elke persoon die zichzelf hoogachtte, een zo hoog
mogelijke plaats te krijgen.
In het glas-en-loodraam ziet men een wiel (afb. 3). Is
dit het Wageningse wiel uit het stadswapen, maar dan
zonder dwarsstreepje op de bovenste spaak? Door dit
raam achter de Regeringsbank ziet men vaag wat be-
bouwing.
Aan de linkerzijde van het schilderij zien we een balu-
strade. Deze kon bereikt worden door een trap, die
vastgemaakt was aan een nabij staande pilaar. Inte-
ressant is dat beide afgebeelde vrouwen witte kap-
mutsen dragen. De derde persoon is waarschijnlijk
een man. De lampen zijn nog olielampen.

Afb l Tekening door Jan G. Jordens, 1899.Nuinde
Consistoriekamer. Op het achterschot het wapen van
Wageningen.
(Foto: Rien Munters)

In een artikel over Jordens'tekening uit 1899 schrijft
Rien Munters over De Emmabank in de Nederlands
hervormde kerk (1), Hij vroeg mij om over deze bank,
met gebruikmaking van zijn gegevens en mijn aan-
vullingen, een artikel voor'Oud-Wageningen'te schrij-
ven.
In het noorderschip of -transept stond de Magistra-
tenbank. Deze bank werd door het volk ook aange-
duid met de Troon. De Magistratenbank was in ca.
1750 gemaakt en bestond uit een aantal trapsgewijs

DUO-

EMMABANK

Toen koning Willem III en koningin Emma regelmatig
op Oranje Nassau's Oord verbleven gingen zij in Wa-
geningen ter kerke. Rien Munters beschrijft het pro-
bleem dat daardoor ontstond. Immers deze hoogge-
plaatste personen (met gevolg) moesten natuurlijk de
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Afb. 2. Het wapen van Wageningen boven de troon.

Afb. 3. Mogelijk het Wageningse wiel in het raam.

beste banken krijgen en dat waren de hoogste ban-
ken van de Troon. Dat waren de banken van de stads-
bestuurderen. Zij zullen één of twee banken lager zijn
gaan zitten en 20 zal iedereen een bank naar beneden
zijn opgeschoven. Verder moest het stadsbestuur toe-
laten dat een vrouw, koningin Emma, in de hoogste
bank, een bij uitstek mannenbolwerk, plaats nam.
Hoe belangrijk het voor de leden van het stadsbe-
stuur was om hoogverheven te zitten, weet ik niet.
Misschien gold ook hier dat de één het uiterst belang-
rijk vond en de ander liever bij zijn gezin zat.

STOELEN EN GRAVEN

Zoals Rien Munters al schrijft, waren er ook stoelen die
je kon kopen. Ook bij de stoelen en andere banken
waren er natuurlijk verschillen. Zo was een stoel te-
genover de bank of stoel van mevrouw Torck beter

kroon

twee leeuwen

wiel

dan een andere stoel. Dan zag mevrouw Torck jou.
Een privé stoel kon ook vererven. Ook kregen sommi-
gen het recht een eigen (tijdelijke) bank te plaatsen.
Uiteraard tegen een vergoeding.
Verder waren er in de kerk graven of groeven. Die kon
je ook kopen. Van de graven in eigendom van privé
personen vinden we in de kerkelijke archieven alleen
de koopakten en eventueel de verkoopakten. Soms
nog een gegeven als de kerkvloer met 30 cm zand
verhoogd moest worden. Dit betekende dat men alle
zerken omhoog moest brengen. De eigenaren moes-
ten daarvoor betalen. Het gebruik van een privégraf
was dus een zaak van de eigenaar. Daarom vinden we
geen aantekeningen over wie en wanneer iemand
erin werd begraven.
Van kerkgroeven, dat wil zeggen de graven die in het
bezit van de kerk waren, weten we meer, omdat voor
het gebruik van het graf betaald moest worden.
Toen het stadsbestuur in ca. 1757 besloot om de
Troon en de banken ervoor te bouwen, werden privé-
graven permanent bedekt. Het was niet doenlijk om
bij een begrafenis in een onder de banken gelegen
privégraf, de banken tijdelijk af te breken. De bena-
deelde grafeigenaren kregen elders in de kerk een
ander graf toegewezen (4).
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NOTEN
(1) Rien Munters. 2011. De Emmabank. Om de Kerk pag 14.
(2) Archief Kerkvoogdij NH gemeente inv. nr. 829. Bestekken en an-
dere stukken, betreffende onderhoudswerken aan de kerk, 1825-
1864,1884.. De kerk werd opgeknapt door ondermeer het wapen op
het achterschot af te boenen en tweemaal te lakken met kompas.
Met kompas betekent hier met wijsheid, met zorg of met beleid.
(3] Hoewel het interieur van de kerk tot rnei 1940 min of meer onver-
anderd is gebleven, verbaast het mij dat zo weinig foto's van dit interi-
eur beschikbaar zijn.
(4) Op de privé en kerkgroeven en wie er eigenaren waren, resp. in
begraven werden kom ik nog terug.
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JUBILEUMBOEK GESCHIEDENIS
VAN WAGENINGEN'

Gerard Olinga

Het was in de dertiende eeuw nog maar een vrij onbeduidende vlek op de kaart van de toenmalige graafschap Gelre.
Toch verleende graaf Otto II van Gelre op 12 juni 1263 stadsrecht aan Wageningen. Binnenkort, in april 2013, ver-
schijnt het boek: Geschiedenis van Wageningen. Op vrijdag 8 februari had ik een gesprek met de redactie van het
jubileumboek Wageningen 750: Kees Gast, onze voormalige gemeentearchivaris, Bob Kernkamp, onze huidige ge-
meentearchivaris en Leo Klep, journalist/publicist.

WAGENINGEN

>'*r^-•WÜ.
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STEVIG ONDERZOEK

De besprekingen moeten reeds in 2006 zijn begon-
nen. Tijdens een bijeenkomst in het koetshuis van het
museum sprak burgemeester Van Rumund zijn ge-
hoor toe:'Het lijkt misschien nog wel ver weg, maar
voor we het weten is het 2013. Het zou goed zijn wan-
neer er dan een boek is dat de geschiedenis vertelt
van Wageningen, gedurende 750 jaar', aldus Van Ru-
mund.
De voorbereidingen van het boek, dat de geschiede-
nis van Wageningen vertelt, vergden een lange tijd. Er
gingen vele plenaire vergaderingen aan vooraf. Juist
de grootte van het deelnemersveld bleek een strui-
kelblok te zijn. Aanvankelijk kwam dit de voortgang
van de planvorming niet ten goede.
De burgemeester wilde een boek'vooren doorWage-
ningers'. Leo Klep, bang voor meer van hetzelfde, zag
de bui daarmee al hangen:'Ik stond op het standpunt
dat er een stevig onderzoek diende te komen naar
onze stadsgeschiedenis. Dit was de uitgelezen kans.'

'Wij voelden de behoefte aan een boek, dat de ge-
schiedenis van Wageningen 750 jaar vertelt! aldus
Gast.

KlLL YOLJR DARLINGS

Dat bleek nog een hele toer te zijn: de geschiedenis
van onze stad is veelomvattend. Wat ga je wel be-
schrijven en wat moet je laten vallen? Er kwam enige
lijn in toen Gast een canon van de Wageningse ge-
schiedenis had geschreven. Dat was goed basismate-
riaal. Daaruit werden alleen die thema's gekozen 'die
specifiek voor Wageningen zijn'. Maar desondanks
moesten toch nog enkele interessante thema's afval-
len.
Tot spijt van Gast viel de geschiedenis van het Water-
schap (Grebbedijk) daarom buiten de boot. Zo be-
treurt Klep het dat de gemeentelijke politiek van de
afgelopen eeuw niet kon worden belicht: 'toch een
heel interessante materie'. Hierin speelde met name
de factor tijd een belangrijke rol. Om daarover een
verantwoord hoofdstuk te kunnen schrijven was het
bestuderen van een enorme hoeveelheid papierwerk
noodzakelijk geweest. Verder kwam men tot de con-
clusie dat verschillende mensen daarover nog iets
kunnen vertellen. Zulke interviews zouden eveneens
veel tijd hebben gekost, en bovendien zit deze doel-
groep vaak nog in een bepaalde politieke hoek.

GELD

De wat-vraag was dus op hoofdlijnen beantwoord,
maar nu stond men voor de vraag hoe dit kon resulte-
ren in een boek. Eén van de problemen was het geld;
hoe kan het ook anders! Zonder geld doe je niets en
het zou lang duren eer er ook een financiële basis kon
worden gelegd. Het project 'boek' werd onderge-
bracht in de Stichting Publicaties Wageningen 750.
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De publicatie van zoveel historische thema's in een
leesbaar en uitnodigend boek, was bovendien gebaat
bij de expertise van een coördinator die vaker met
zo'n bijltje had gehakt. De keuze viel op Eelco Beukers,
historicus, vroeger uitgever van boeken over de Ne-
derlandse geschiedenis en momenteel zelfstandig
redacteur, organisator en tekstschrijver van Eelco Beu-
kers Tekst en Productie. Beukers beschikt over een om-
vangrijk netwerk. Hij kent veel deskundigen voor de
geselecteerde thema's. In totaal werden maar liefst
veertien auteurs aangezocht om de lange geschiede-
nis van onze stad te gaan beschrijven.

REDIGEREN

Veertien auteurs, ieder met zijn of haar eigen stijl. Hoe
doe je dat als redactie? 'Het begint met het knippen
van al te lange zinnen', zegt Kernkamp,'.., en verder
moet vakjargon worden beperkt en - waar het toch
gebeurt - is uitleg noodzakelijk.'
Alle auteurs begonnen pas in 2011 te schrijven. Kort
dag! Dat is ook de reden dat er helaas weinig tijd was
voor extra research. Veel bronmateriaal is afkomstig
uit publicaties van de Historische Verenging Oud-Wa-
geningen. Een andere randvoorwaarde voor elke au-
teurwas het beperkt aantal woorden voor hun thema.
Daar lag dus weer een taak voor de drie redacteuren
aangezien sommige hoofdstukken te lang dreigden
te worden.

NIEUWE INZICHTEN

De redacteuren, zelf ook auteurs van enkele hoofd-
stukken, zagen het laatste jaar interessante hoofd-
stukken voorbij komen waarin conclusies worden be-
schreven die in sommige opzichten een nieuw licht
laten schijnen over de Wageningse geschiedenis. Zo
ontdekte Klep dat het ontstaan van het landbouwon-
derwijs toch veel genuanceerder lag dan tot nu toe
altijd is verondersteld. Opmerkelijk is ook de conclusie
dat de Wageningse joden gedurende de Tweede We-
reldoorlog een kleinere kans liepen afgevoerd te wor-
den dan in de rest van Nederland. In zijn hoofdstuk
legt Kernkamp uit waarom de Wageningse Gouden
Eeuw niet samenviel met de Gouden Eeuw in de ze-
ventiende eeuw, maar pas veel later: in de eerste helft
van de achttiende eeuw. Dat Torck daarin een belang-
rijke rol heeft gespeeld was te verwachten.
Aan de religie is een apart hoofdstuk gewijd. Ook in
dat opzicht wijkt Wageningen af van de andere plaat-
sen in de regio, zoals Rhenen, Veenendaal en Ede. Wat
waren nou de oorzaken waarom Wageningen nooit

deel heeft uitgemaakt van de biblebelt? In het boek
wordt daarop ingegaan.

DE (BEPERKTE) INVLOED
VAN ARNHEM

De vraag die mij (auteur) persoonlijk altijd bezig-
houdt: of de stad Wageningen 750 jaar geleden ei-
genlijk werd gesticht ten faveure van Arnhem, waarbij
de Wageningers vaak met bloedneuzen en hoofdbui-
len moeten hebben rondgelopen aangezien men hier
toch veelal de eerste klappen moest opvangen van
krijgslustige lieden die vanuit het westen Gelre bin-
nenvielen, blijft vooralsnog een vraag. Volgens Kern-
kamp viel de invloed van de stad Arnhem wel mee.
Alhoewel de tekst van de stadsrechten veel lijkt op die
van Arnhem, waren er maar acht schepenen van Arn-
hem aanwezig onder de 26 aanwezige getuigen toen
in 1263 aan Wageningen stadsrechten werden ver-
leend.

Al met al een boek dat je erg nieuwsgierig maakt. Een
boek waaraan met zeer veel zorgen deskundigheid is
gewerkt. Het rijk geïllustreerde boek mag straks niet
op uw leestafel ontbreken. Volgens de tevreden re-
dacteuren is het een boek geworden dat geheel aan
de doelstelling voldoet: een toegankelijk boek met
louter thema's die specifiek voor Wageningen zijn.

De presentatie van het boek vindt op 12 april plaats in de
Spiegeltent bij schouwburg Junushoff. Het boek is in de
lokale boekhandel verkrijgbaar. De verkoopprijs be-
draagt € 39,90.

Een belangrijk deel van 750 jaar Wageningse
geschiedenis speelde zich in dit stukje Wageningen af.
(B R o r collectie wijlen EJ. Jansen)
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RENOVATIE OMGEVING
EMMAPARK

Gerard Olinga

Afb 1. De verfraaide brug op de Niemeijerstraat, hoek Emmapark.
(Foto: Gerard Olinga)

De omgeving van het Emmapark ligt in verband met
rioleringswerkzaamheden al maanden op de schop.
Het grootste deel daarvan is inmiddels opnieuw be-
straat. De oude sporen van de vroegere veemarkt zijn
niet meer in het nieuwe straatbeeld opgenomen.
De nabijgelegen brug over de stadsgracht van de Nie-
meijerstraat wordt daarentegen in oude luister her-
steld. Zo hoort het ook in een stad die haar 750-jarig
bestaan viert.

De originele balusters (daterend uit ca. 1900) zijn ge-
renoveerd. Ze moeten alleen nog in de juiste kleur
worden afgeschilderd. Maarten van den Wijngaart,
onze monumentenambtenaar, vertelde dat men pro-
beert om de originele kleur weer op de balusters aan
te brengen: de kleur van Belgisch hardsteen; een
blauwe kleur. Ook de (nieuwe) leuningen krijgen nog

QUD-WAGENINGEN

een andere teint. Binnenkort heeft de Wageningse
binnenstad er weer een fraai ogende brug bij.

Spannend werd het toen men ging graven op de krui-
sing van het Emmapark met de Walstraat, de Nu-
destraat en de Hoogstraat. Daar lag ooit het bolwerk
met de Nudepoort. Onwillekeurig moest ik wel eens
denken aan Jan J. de Goede die daar in 1967 de sloop
van de sociëteit De Harmonie nauwlettend in de ga-
ten hield. Omdat ik er elke dag wel een paar keer met
mijn boxer langsloop, hield ik nu de werkzaamheden
belangstellend in de gaten. Op vrijdag 28 februari zag
ik twee mannen in een mansdiepe kuil zwoegen. Ze
waren bezig met het trekken van leidingen, echter
een 'klotenmuur' zat ze danig in de weg. Op de bo-
dem van de kuil lagen inmiddels tot puin geslagen
bakstenen, die ik met mijn lekenoog herkende als
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kloostermoppen. 'Het barst hier van die ouwe zooi',
mopperden de mannen.
Toch maar even gebeld met Van den Wijngaart die di-
rect poolshoogte ging nemen. Hij liet het werk tijde-
lijk stilleggen omdat men op een oude verdedigings-
muur was gestuit, belangrijk genoeg voor het
instellen van een archeologisch onderzoek.

Op dinsdag 5 maart begonnen medewerkers van
RAAP Archeologisch Adviesbureau met dat onder-
zoek. De man op onderstaande foto vertelde me dat
de muur nog redelijk intact was en was gemetseld
met de nog originele stenen. Volgens Van den Wijn-
gaart gaat het vermoedelijk om "de binnenzijde
(stadszijde) van het Nudepoortcomplex".
De opgravingsresultaten van RAAP zullen moeten
worden afgewacht alvorens een exacte duiding of da-
tering is te geven.

Toch wel een apart gevoel wanneer je ineens oog in
oog staat met een stuk vakmanschap uit andere tij-
den.

De rioleringswerkzaamheden in het oude centrum
zijn hiermee nog niet afgerond. De aanvankelijk voor
dit voorjaar geplande werkzaamheden op het Bow-
lespark zijn verschoven naar de tweede helft van dit
jaar. Men verwacht dat daar nog resten zullen worden
aangetroffen van het kasteel.

Voor de liefhebbers van de Wageningse historie valt
er dus in het jubileumjaar van onze oude stad hopelijk
nog veel ouds te bewonderen.

m

Afb. 2: Een werknemer van bureau RAAP bezig met het blootgraven van de oude verdedigingsmuur.
(Foto: Gerard OHnga)
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DE GRINDWEG nr DE GRINTWEG

In verschillende uitgaven van Oud-Wageningen is er
geschreven over de oude weg naar het noorden, die
in Wageningen bij Hotel de Wereld begon en naar
Bennekom loopt. In sommige artikelen noemde men
die weg Grindweg met een D, in andere weer Grint-
weg met een T. De gemeentearchivaris Bob Kernkamp
zocht uit hoe het zit (zat).
In de negentiende eeuw is een grindweg aangelegd
van de Bergstraat in Wageningen naar Bennekom/
Ede. Die weg heette de Grindweg.
In 1959 is het noordelijke deel van de Grindweg, sa-
men met de Sportparkweg, omgedoopt tot Prof. Van
Uvenweg, per 1 februari 1973 Van Uvenweg. Deze

GerardOlinga

(Prof.) Van Uvenweg liep tot aan de grens met Benne-
kom.
In 1968 is het zuidelijke deel van de Grindweg omge-
doopt in Bevrtjdingsstraat (tussen 5 Meiplein en
Stadsbrink/Ritzema Bosweg) respectievelijk Churchii-
lweg.
In 1972 besloten B&W van Wageningen om het ge-
deelte Van Uvenweg tussen de Mansholtlaan en de
grens met Bennekom om te dopen tot Grintweg.

De conclusie is: tot 1968 was er een Grindweg, met een D.

Vanaf 1972 was er een Grintweg, met een T.

Afb.: De Grindweg (later Churchiilweg) ter hoogte van de Hamjesweg, gezien richting het noorden. Op de achter-

grond is de tabakssthpperij van Siemens en Co zichtbaar. Rechts van de straat zijn de sporen van trammetje Bello te

zien. ca. 1920-1930.

Links, op de Harnjesweg, staat een politieman. Gezien de sporen op de rijbaan is er kort daarvoor waarschijnlijk

sprake geweest van een ongeval.

(B R D N : gemeentearchief Wageningen)

DUO-
tURD
E
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UIT HET GEMEENTEARCHIEF
(deel 49) Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 49 wil ik opnieuw uw aandacht op uw ge-
meentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons 'Wagenings geheugen'.

ZONDAGSRUST

Vrijdag 22 juli 1708. De Heeren van de Magistraet met
de uijtterste bevreemdinge in ervaringe gekomen sijnde,

dat sommige Gilt en Sc/iutmri soude hebben konnen
goetvinden, om haere Gilden en Schutterijen te doen

vergaderen tegens de naedemiddagh nae de laaste
praedicatie, wekken doch alleen toegeeijgent is om God
te dienen - is ook bij Placcaten van den Landen verbo-

den - mag niet boete 50 Heeren ponden - kan alleen
maaronheylen en ongevallen [uit]spruyten en betuijgen

voor God ende Werelt daar oen niet te willen pligtigh
sijn.

Dus zondagsrust was ook na de tweede (middag)

kerkdienst nog van toepassing.

BRON:

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

ties e.d. over 1707 mei 23-1710 april 23,.f 49v.

S C H O a LV l S l TAT l E

Wageningen woensdag 26 november 1679 De Cura-

teurs plaatse van de Duijtsche schoole door 't licentieren

van den Oudt Burgermr Peter Noeije vacant sijnde, is de
Burgermr Peter van Amerongen [als curateur aange-
steld] ook sijn dnVrijthoff en Tilenius als visitatores ver-

sogt de Scholen te visiteren de defecten aldaer bevin-

dende de Curateuren bekent te maeken om deselve inde
Magistraet over te brengen ter fine van redres.

De magistraat wil dat de scholen op kwaliteit beoor-
deeld worden. Hiertoe zijn de predikanten Vrijthoff en

Tilenius verzocht dit te doen. Eigenlijk wordt hun ge-

vraagd om alleen de defecten te rapporteren. Maar
men mag toch ook verwachten dat de visitatores een

totaalbeeld, inclusief de goede kanten van de school,
rapporteerden.

Verder is de vacante plaats van burgemeester Peter
Noeije opgevuld door burgemeester Peter van

Amerongen. Een predikant in die tijd werd betaald
door de magistraat en moest daarvoor ook andere

diensten verrichten, dan alleen zijn predikantsambt.

Over dominee Vrijthoff wordt al genoeg geschreven.
JohannesTi(e)lenius was in 1678 als tweede predikant

beroepen van Herveld. Hij overleed in 1719.

BRON:

Oud-Archief. inv. nr. 3. Registers van resolutien, publi-
caties e.d over 1674 mei 23 tot 1707 mei 11. p. 81.

PEUTERS

Wageningen maandag 17 januari 1680 Is goetgevon-

den, dat men de Bolwerken ende Duijvels dal met peu-

ters soude poten ende met doom te doen bewinden.

Met peuters zullen jonge bomen bedoeld worden.

Om te voorkomen dat dieren (en mensen?) de bomen
zouden beschadigen werden om de verschillende

percelen doornstruiken geplant. Toentertijd werden

vaak populieren gepoot. Welke "gedoomde" of "geste-
kelde" plant men aanplantte, weet ik niet. Misschien
hagedoorn? Hondsroos?

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

caties e.d overl 674 mei 23 tot 1707 mei 11.fol82.

OPNIEUW
ST. RDCHUS VICARIE

In deel 48 noemde ik reeds de Sint Rochus Vicarie.

Deze vicarie wordt opnieuw op fol. 83 (20 januari
1680} vermeld, n.l. Is de Borgermr (van) Amerongen ver-
sogt neffens mij met Dm Fojert nopende de St: Rochus

vicarie te spreken. Klaarblijkelijk wilde men meer over
deze, vermoedelijk nog van voor de reformatie stam-

mende vicarie, weten. Ik denk dat deze vicarie allang
bestond en dat de pastoor van Wageningen er finan-

cieel voordeel van had. De dominee beschouwde zich

als een opvolger van de pastorie en dacht dus recht
op deze bron van inkomsten te hebben. Helaas heb ik
nog geen nadere informatie gevonden.

Dominee Foyert is waarschijnlijk Anthonius Foyert,
wiens zegel (d.d. 22 sept. 1687) ik in mijn boek Per-
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soonlijke was- en lakzegels in het gemeentearchief van
Wageningen (2006) afbeeldde.

BRON:

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

caties e.d overl 674 mei 23 tot 1707 mei 11. fol 83.

MR ANDRIES VAN
VENENDAAL

Wageningen vrijdag 21 januari 1681 Mr. Andries van
Venendaal - schoolmr en Gewesene Borger van 'S Gra-
venhage - krijgt het de borgerschap van Wageningen.

Hij komt dus vanuit Den Haag naar Wageningen. Van
Venendaal beweert dat hij door zijn beroep en door

het feit dat hij in Den Haag al burger was, in Wagenin-
gen stilzwijgend burger is geworden. Hij wil nu graag

ook van de daaraan verbonden voordelen genieten.
Duidt zijn naam op een Veenendaalse herkomst?

Oud-Archief. inv. nr. 3. Registers van resolutien, publi-
caties e.d overl 674 mei 23 tot 1707 mei 11. fol 128.

VlSSERIE

Wageningen woensdag 26 januari 1681 De Magistraet
op voorstel van de Burgermr Peter van Amerongen om in

possessie te mogen hebben de Visserie sigh strekkende
van de Visserije van den Drost tot op de punt van Wilhem
Jordens bolwerk.

Het Willem Jordens bolwerk vinden we op de kaart
van Van Geelkerckens Vogelvluchtkaart (ca. 1650) te-

rug als het Rhynbolwerck. Het ligt in het verlengde
van het Emmapark en is nu een opvang voor overtol-
lig regenwater.

De leden van de magistraat werkten pro deo. Alleen

onkosten werden vergoed. Maar er werden wel gun-

sten aan zichzelf uitgedeeld. Zo kreeg burgemeester

Peter van Amerongen recht om in een deel van de
gracht te vissen. Dit laatste zal betekend hebben,

dat hij iemand inhuurde om voor hem te vissen. An-
dere leden kregen andere stukken van de stads-

gracht. En uiteraard ook de drost op het kasteel, al-
hoewel deze geen lid van de magistraat was. Omdat

alle vispercelen met elkaar in verbinding stonden,

kan ik mij voorstellen dat vissen vanuit aanpalende
"visserie" percelen een leeggevist perceel snel op-
vulden.

BRON:

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

blicaties e.d overl 674 mei 23 tot 1707 mei 11. fol
129.

BLEEK

Wageningen 25 februari 1708. - Jan Martens verzoe-

kende de Bleijck die te mogen gebruijken. - Hij krijgt
toestemming. - aen de oostsijde tot aen de Vaerwegh

en blijft de put in t gemeen - voor l jaer.

Een jaar later, op 27 februari 1709, komt Jan Martens
bij de magistraat versoekende dat wat minder mocht

geven voor het gebruijck van de Bleijck.

Ik heb het wellicht al eerder gezegd. Op plaatsen
waar papier werd gemaakt, waar witte lakens en kle-

ding werden gewassen en gebleekt, moest men de
beschikking hebben over ijzervrij water. Zo waren er

in Wageningen twee bleken. Eén aan de oostkant en
één aan de westkant. Hoe kwam men aan ijzervrij en

vooral ook schoon water?

BRON:

Oud-archief inv. nr 4. Register van resoluties, publi-
caties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 aprl 23, fols 42 en

65v.

Vermoedelijk grens tussen het perceel vanVan
Amerongen en dat van de drost.

Punt van het Willem Jordens bolwerk.
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GEVANGENTCDREN BRDDD-CDNTRDUE

Wageningen 7 Jan 1631 - betaeltaenJanBockxiiC\2)
gl vier stuver van de ammonijtse to brengen in den ge-
vangen torn.

Jan Bock deed gevaarlijk werk, want hij vervoerde de

ammunitie naar de Gevangentoren. Dit vervoer vond
tijdens de 80-jarige oorlog, nu de Opstand geheten,

plaats. Dit is de enige keer dat ik de naam Gevangen-
toren in het archief tegenkwam. Verder komt hij voor

op de Vogelvluchtkaart van 1650. Hoewel op deze
kaart fouten staan, ga ik ervanuit dat de kaart wat de

Gevangentoren betreft correct is. Deze plek is de bes-
te plek in de stad om de ammunitie op te slaan. Zou

de ammunitie exploderen, dan gebeurde dat op Vei-
lige'afstand van het raadhuis, de kerk en het kasteel.
Men kan zich afvragen of het verstandig is gevange-

nen en ammunitie in één gebouw samen te brengen.

Als de gevangenen uitbraken, hadden ze de ammuni-
tie bij de hand. Mocht de ammunitie ontploffen, dan

waren de gevangenen de eerste slachtoffers.

BRON:

Oud-Archief inv. nr 274. Rekening van de burgemees-
ter Gerrit de Haes over 1629-1630., fol 8r.

BEURTSCHIPPER MDET
ALS STRAF ZIJN RDER
AFSTAAN

Zondag 6 en 7 november 1740. Beurtschipper Hen-
drik van Achterbergh had niet conform de regels ge-

handeld. Hij had vracht: manden tabaksbladeren, be-
stemd voor Amsterdam, weer uit zijn schip geladen

en aan beurtschipper Cornelis van Veen gegeven.
Hendrik had een meer winstgevende lading gekre-

gen. Maar Cornelis voer niet uit, want hij vond dat hij
te weinig vracht had. Dit kon allemaal niet, want

beurtschippers moesten volgens vastgestelde tijden
uitvaren. De tabak werd alsnog en dan op kosten van

Hendrik naar Amsterdam vervoerd. Cornelis kreeg als
straf, dat hij zes weken niet mocht varen. Daartoe

moest hij zijn roer afstaan. Maar alvorens het zover
was, was hij weggevaren. Een nieuwe straf volgde: hij

werd ontborgert om uïjt het Schippers Gitdt te setten -.
Hiervan werden de'overlieden'van het Schippersgil-

de op de hoogte gesteld.

Oud-Archief inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van
de magistraat 1739 maart 11 - 1746 juli 20.. f 55v.

Woensdag 21 maart 1708. Naar verweginge van het

witte broot en roggebroot is bij alle bakkers wel bevon-
den, exempt Evert Bosch welckens witte broot de klamp

twee loot te licht is gevonden. - dit brood wordt aan de
armen gegeven en het resterende brood mag hij niet

verkopen. Gebeurt het nog eens, dan wordt opnieuw
het brood verbeurd en krijgt hij ook een boete. Het

brood was dus ca. 30 gram te licht. Hoe zwaar het
moest wegen, staat in het Bakkersreglement uit die

tijd.

BRON:

Oud-Archief inv. nr. 4. Register van resoluties, publica-
ties e.d. over 1707 mei 23 - 1710 aprl 23,.f 43v.

BDOMBEUT

Woensdag 28 maart 1708. Johannes van Leeuwen, als
Pachter van den boom - de Heer Brigadier Eek betaalt

geen boomgelt voor de waegens hoey en anders.
De boom was een slagboom die op de dijk op de weg

naar Rhenen stond. Het was een tol, die door Johan
van Leeuwen van de stad tegen betaling was gepacht.

Iedereen die langs kwam, moest tol betalen. Doordat

'Brigadier Eek' meende dat hij niet hoefde betalen,
verloor Johannes inkomsten.

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

ties e.d. over 1 707 mei 23 - 1710 aprl 23,.f 44v.

KERKDEUREN EN
VERZAKTE ZERKENVLQER

Wageningen 2 augustus 1724 - geresolveertalle Kerck-
deuren te vernieuwen, hetgeen de Meeren Gecomitt.

Over Pastory, Kerck en Schooien aen bevolen wordt ols
meede om de versaeckinge [verzakking] in de Kerck te

laeten ophopen en dewyl op de eerst gedaene omslagh
noch niets betaelt is sulx dan met eenen om te slaen en

het selve door de Bodens te laeten in vorderen.

Men mocht in de oude (N.H.) kerk drie hoog begra-

ven. Wanneer de onderste kist of onderste twee kis-
ten inzakten, zakte de bovenste kist natuurlijk ook.
Hierdoor verzakte de kerkvloer en moest de gehele

vloer weer egaal gelegd worden. Dit hield in het lich-
ten van de zerken en andere tegels (stenen) en het

opvullen van de gaten met zand, en ook het ophogen
van de bakstenen muurtjes die de graven onder de
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zerken van elkaar scheidden. Het werk was een hele

klus. De kosten werden verhaald op alle kerkgroefei-
genaren. Dat waren particulieren en de kerk zelf. De
bodes moesten het geld bij de particulieren ophalen.

Ik vraag mij af of de stenen muurtjes in de onder-
grond van de kerkvloer afgebroken zijn of dat zij als

een necropolis nog aanwezig zijn waardoor de ligging
van de graven in de oude kerk nog bepaald kan wor-

den. Want, helaas, er is geen plattegrond van de lig-

ging van de graven bewaard gebleven.

BRON:

Oud-archief inv. nr 7. Register van resoluties, publica-
ties e.d. van de magistraat enz.over 1723 augustus 2 -

1730 september 2, f 25r.

NIEUWE VISBANK EN
T Cl U W S L A G E R l J H U l S J E

Wageningen 28 juni 1724 - geresolveert een nieuwe

overdekte visbanck op de Merckt te laeten maeken, als
oock een nieuwe touwslagerij huijske op de Wal alwaer

het keneper huyske staet.

Op de Wal stond een'keneper huyske', dat wil zeggen

een huisje waar kennep of hennep lag om tot touw in
elkaar gedraaid te worden. Kennelijk was hier al een

lijnbaan en was het nodig het hennep-huisje te ver-
vangen door een touwslagerij-huis. Was deze groter?

Hennep staat nu vooral bekend om zijn band met
wiet. Maar naast de drugshennep wordt ook de veel

langere vezelhennep verbouwd. Van de vezels werd
vroeger o.m. touw gemaakt. En van een hennepen

touw kon ook een strop gemaakt worden. Als die om
je hals gelegd werd dan keek je door "een hennepen

venster". Maar voor hoe lang? In het Frans heette een

strop ook wel "la cravatte de chanvre", een hennepen
das, of toch maar een stropdas?

BRON:
Oud-archief inv. nr 7. Register van resoluties,

publicatiese.d. van de magistraat enz.over 1723 au-

gustus 2 -1730 september 2, fol 22.

VARIA
AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
EN DOCUMENTATIECENTRUM

januari t/m maart 2013

BIBLIOTHEEK: NIEUWE AANWINSTEN

* 'De H.D.O. Stedentocht; een donderdagavond in Wageningen'. Radio Luïstergids van 25 maart J927:16-17 en

19 (geschenk van Q. Munters) [W_0872]

* Jansen, Patrick, Van heide tot lusthof. Landgoederen ïn het Renkums beekdal (Matrijs; Utrecht 2012) 336 blz.; ill.

noten register losse kaartbijlage ISBN 978 90 5345 460 2 (geschenk van de auteur) [VEL_034]

* 'Gemeentehuis Wageningen door felle brand verwoest' en 'Studentensoos Sela volledig in de as gelegd'. De

Rijnstreek 4 (9 maart 1972): 52 [KW.5615]

. Kalender2013 (Drukkerij Verweij; Wageningen 2013) ill. [WJ3873]

DOCUMENTATIE:

« Steenbergen, A.G. (samensteller), Hotel-Restaurant De Wereld1940-1945-1970 [diverse stukken] [DOC_043]

* Steenbergen, A.G. (samensteller), August Falise (1875-1936) en zijn grafsteen te Wageningen [knipsels, kran-
tenberichten en aantekeningen] [DOC_044]

Ton Steenbergen en Jan van den Burg

DUO-
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VAN HET FOTO- EN PRENTEN KABINET

Het zijn op het moment drukke tijden op de dinsdagochtend. Bezoekers komen met de meest uiteenlopende
vragen waar gelukkig meestal antwoord op gegeven kan worden. Een van die vragen betreft een boerderij
geheten "De Dollerhoeve" in de Buurt. Ik denk dat dit een verschrijving is van de auteur. Mogelijk bedoelt hij
Oolderhoeve, maar waar zou die boerderij hebben gestaan?
Voor de uitgave van het'Fotoboek oud-nieuw'van de cameraclub en de HVOud-Wageningen zijn de teksten
bij de foto's gezocht zodat het boek medio april kan verschijnen. Voor het boek Wageningen 750 zijn nog wat
aanvullende foto's geleverd aan uitgeverij Blauwdruk.
Van de heer Boshoven ontvingen we materiaal dat digitaal gekopieerd mocht worden.
Van de heer Vlastuin kregen we foto's van het IVP personeel en het gebouw SVP in de Nude, waarvan de namen
via Anton Zeven en les Bos bekend geworden zijn. Men heeft meerdere foto's ter beschikking gesteld om ze te
kunnen scannen, voorzien van een lijstje van de medewerkers.
Van Ton Engelsma ontvingen we een mooie foto van de bakkerij aan de Grintweg tegenover het restaurant Het
Gesprek, waarop zijn opa, bakker van Dijk, en zijn moeder staan.
Er is uitgebreid gediscussieerd met Dick de Wit over zijn reactie op de foto van de Boterstraat. Na vergelijkingen
met andere foto's zijn wij er toch uitgekomen. Uiteindelijk blijkt dat de opname op de oude Boterstraat {nu
Markt) werd genomen, enkele panden verder naar het zuiden, gerekend vanaf deTien Zilverlingen.
Er ligt een nieuwe vraag over zadelmakerij Walraven in de Nieuwstraat, ook van begin 1900. Het pand is later
het café Nationaal van Holleman geworden.
Er is begonnen met het scannen van de foto's van Sjaak Rauws, verkregen via Ton Steenbergen. Ook staan er
nog veel opnamen (een paar duizend!) in de wachtrij van Pim Abrahamsz. De opnames worden in een nieuw
aangeschaft opbergsysteem opgeborgen.

Willem Ruisch

NIEUWS VAN DE CASTEEUSE POORT

Museumagenda

l april-eind september2013
100 jaar Argo Roeivereniging (vitrine en opkamer)

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van WSR Argo is in het museum - vanaf Tweede Paasdag - een
beknopte tentoonstelling over de geschiedenis van de studentenvereniging te bezichtigen.

HISTORIE

Argo werd opgericht op 30 oktober 1913 - kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog - als onderver-
eniging van het Wageningsch Studenten Corps'Ceres'.
De vereniging begon in een oude steenfabriek, en vond later onderdak bij de burgerroeivereniging 'Vada'. In
1931 bouwde Argo een eigen complex dat vijftig jaar dienst zou doen. Enkele jaren later werd het'Bootenfonds'
opgericht, waardoor de opbouw van een vloot mogelijk werd.
In de jaren '30 liet Argo zich voor het eerst op internationaal niveau zien; studenten behaalden een derde plaats
op de Europese Kampioenschappen Roeien.
De Tweede Wereldoorlog was desastreus: het botenhuis werd kapotgeschoten en geplunderd.
Van de totale vloot bleven slechts twee boten over. Met behulp van de (in 1935 opgerichte) oud-ledenvereni-
ging Oud-Argo kon het botenhuis gelukkig in 1946 al worden heropend.
In dat jaar werd Argo ook medeorganisator van de Varsity, de enige echte traditionele studentenroeiwedstrijd.
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Afb.: Argo oude twee met stuurman uit ï 934. (BRON: WSC 'Ceres')

SUCCESSEN

Na wat wisselende successen was Argo in begin jaren '60 oppermachtig. In 1960 behaalde ze een gedeelde
eerste plaats met Njord, een jaar later was de overwinning alleen voor de Wageningers. Dat leidde tot een uit-
zinnig feest in de stad. Volgens sterke kroegverhalen zou een rivier van bier over de Wageningse berg zijn ge-
stroomd.
Sinds 1959 organiseert de Wageningse vereniging ook de Argo Sprint op de Bosbaan in Amsterdam, een explo-
sieve wedstrijd over slechts 500 meter, die veel publiek trekt.
In 1973 behaalden Argodames goud op de EK in Brandenburg en zilver op de EK in Moskou.

VLOOT

Ook in 1973 trad meubelmaker Dorus Jansen in dienst als bootsman. Een gouden greep, want meer dan 25 jaar
lang bouwde hij zelfde houten boten voor Argo.
Begin jaren'80 deden de eerste kunststof boten hun intrede. Daarmee begon een nieuw tijdperk van innovatie.
In 2007 zijn alle houten boten verkocht.
Argo bezit nu een moderne vloot van ruim zeventig boten.
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Afb.: De gelauwerde 'Argonauten' (twee met stuurman) uit 1934. Weer een feestje.
(BRON: WSC'Ceres')

VERNIEUWING

Door de inzet van veel leden konden in 1982 een nieuw botenhuis en kantine gebouwd worden; recent zijn
deze nog grotendeels gerenoveerd.
De strategie vanaf midden jaren '90 was: het verbeteren van de kwaliteit door professionalisering. Vanaf het
seizoen 1995-'96 is met diverse profcoaches gewerkt.
Sindsdien zijn er verscheidene Argo-roeiers geselecteerd voor WK en EK en vielen de Wageningers meer dan
eens in de prijzen.
De WSR Argo telt momenteel meer dan 300 leden, onder wie 35 wedstrijdroeiers.
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6-7april2013
Nationaal Museum weekend, gratis entree

7april2013
Opening vernieuwde Torckkamer met VIP, 16.00 uur; na
maanden van renovatie is de voormalige keuken van Villa Vada
voortaan gewijd aan de bouw- en bewonersgeschiedenis van
het pand.

Afb.: Lubbert Adotf Torck - 1722 ( De redactie ontving de
afbeelding van de Costeelse Poort. De afbeelding is afkomstig uit
de collectie Van de Brantsen - Van der Zijp Stichting)

24 mei-eind september 2013
Bier: een werelddrank (jubileumtentoonsteliing rond drie thema's).
Het museum heeft twee belangrijke redenen om in 2013 het glas te heffen: dit jaar vieren we ons zilveren jubi-
leum en natuurlijk Wageningen 750 jaar stadsrechten. Voor het museum, als cultuurhistorisch centrum van de
stad, was het daarom niet moeilijk om het tentoonstellingsthema voor 2013 te bepalen: BIER!

museum De Casteelse Poort

Bier is een feestelijke drank, en van oudsher de volksdrank bij uitstek. Een brainstorm over de mogelijkheden
het thema uit te werken leverde al snel drie ideeën, die tot concrete deeltentoonstellingen zijn uitgewerkt:
• Bier, een volksdrank door de eeuwen heen: de geschiedenis van het bier brouwen in Wageningen.
• Bier, een werelddrank: een expositie van een internationale verzameling bieren, bijeengebracht door o.a. de
vele nationaliteiten die in Wageningen verblijven.

DLJP-
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• Bier en wetenschap: een presentatie van het onderzoek over bier door het Wagenings Kennisinstituut Bier.

EXTRA ACTIVITEITEN

De eerste voorbereidingen gingen in november jl. van start. Enthousiaste betrokkenen hielpen de museumvrij-
willigers met suggesties en leverden bijdragen. Zo ondersteunde eigenaar Carel Oomes van café De Vlaamsche
Reus ons plan om een nieuw Wagenings bier te laten brouwen: het Casteelse Poort Bier. Inmiddels ligt het
brouwproces goed op schema. Voor de kenners: het wordt een dikbier met typerende ingrediënten, waaronder
korïander. Het spreekt vanzelf dat dit bier op 24 mei a.s., tijdens de opening, uitgebreid geproefd zal worden. In
een later stadium zal het museum proeverijen van lokale bieren en lezingen organiseren.

VOORBEREIDINGEN

De voorbereidingen voor de tentoonstelling liggen op schema.
Studenten van Wageningen Universiteit kwamen namens het Kennisinstituut Bier al in een vroeg stadium
poolshoogte nemen. Zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de presentatie van het onderzoek naar bier in
Wageningen.
Onderzoek naar de geschiedenis van het bier brouwen in onze stad resulteerde al snel in een omvangrijke in-
ventarisatie van brouwerijen, tapperijen en cafés, die als basis dient voor een visuele uitwerking van de histo-
rische component. Ook de voormalige brouwerskelder van het Kasteel van Wageningen, onlangs gerestau-
reerd, zal betrokken zijn bij de tentoonstelling. Daarnaast krijgt het museum de beschikking over diverse
bruiklenen.

Kunstagenda

6-l 4 april 2013
Culturele Ronde van Wageningen
De opening van de overzichtstentoonstelling Culturele Ronde 2013 is op 6 april om 16.00 uur in het Koetshuis.
Veel Wageningse kunstenaars stellen hun ateliers open voor bezoek in het weekend van 13 en 14 april, van
11.00 tot 17.00 uur. Ook tijdens dat weekend bent u van harte welkom in het Koetshuis.

15 april-6juni 2013
Galerie Het Koetshuis gesloten i.v.m. renovatie.

7juni -28 juli 2013
Foto-expositie rondom het thema 'futuristisch Wageningen': hoe ervaren Wageningse kunstenaars het Wage-
ningen van de toekomst?

2 augustus - 22 september 2013
Wageningse kunstenaars tonen hun inspiratie rondom het thema 'Wageningen anno 2013'.

HELP MEE IETS VAN BUREAU RUSTENBURG TE
BEHOUDEN

Op dit moment voert de sloper in grote containers de laatste resten af van 30 jaar politiebureau Rustenburg.
Het afscheid van een beeldbepalend gebouw doet altijd zeer.
Gelukkig ontstond op de valreep van 2012 onverwacht de mogelijkheid om nog iets van de geschiedenis te
redden door nog één keer onderzoek te doen in het bureau! De kraan van de sloper stond al voor de deur. Het
werd een boeiende zoektocht naar de geschiedenis met verrassende resultaten. Zo verrassend, dat het plan
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ontstond dit onderzoek -aangevuld met o.a. interviews met voormalig agenten- uit te geven in een beschei-
den cultuurhistorische publicatie. Daarvoor vraag ik hier graag uw hulp.

Afb. Zo zou de cover van de
publicatie er uit kunnen zien.
(foto:Jobbe Wijnen)

BIJDRAGEN NAAR WAT HET u WAARD is

Het streven is een publicatie te verzorgen die de geschiedenis en het politiekorps eer aandoet. Om dit project
te laten slagen is uw hulp nodig. Met een modern woord noemen we dat'crowdsourcing; maar het bestond
natuurlijkal lang.

Het principe is eenvoudig. Op de projectpagina (een website) kunt u lezen wat precies het plan is, en dan kunt
u bepalen of u dat ziet zitten. Uiteraard doneert u alleen als u interesse heeft. Daarin zijn verschillende opties.
U kiest de optie die u het best bevalt en u kunt direct bijdragen. Het project gaat pas echt door als er voldoende
interesse is. Dit wordt bepaald aan het einde van de wervingsperiode.

Er is dus ook een keerzijde. Als het niet lukt om voor 12 mei voldoende donaties te werven, is er blijkbaar geen
draagvlak. Het project gaat niet door en u krijgt uw geld volledig teruggestort. Uw hulp is dus ook nodig om
zoveel mogelijk mensen te informeren over het project via uw eigen netwerk.

Belangrijk: Als u het project wilt ondersteunen dan moet u dit vóór 12 mei om 12 uur 's nachts aangeven via de web-
site www.bouwbiografie.nl

Op 12 mei sluit het project en kunt u ook geen boekje meer bestellen. De oplage wordt zeer beperkt aanbe-
steed op basis van het aantal donaties.

Ik nodig u van harte uit om verder te lezen op: http://www.bouwbiografie.nl
Jobbe Wijnen
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WAAROM WERD DEZE FOTO GE N O M E N ?

collectie A. G. Steenbergen (met dank aan Ruud Keijzer)

Voor de slagerswinkel van A. van Walsum, Grindweg 68 stond tijdens de Tweede Wereldoorlog een lange rij
Wageningers. In hetzelfde pand, Churchillweg 40, is nu natuurslager Ruud Keijzer gevestigd. In deze slagers-
winkel hangt deze foto, met als onderschrift: Wageningen "Hongerwinter 1944".

Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Per 1 oktober 1944 hadden alle Wageningers hun stad verlaten en enkele
maanden later begon die verschrikkelijke hongerwinter.

Er moet iets anders aan de hand zijn geweest waarom deze foto in de oorlog werd genomen. Zou het te maken
kunnen hebben gehad met een noodslachting? Wie het weet, mag het zeggen.

Reacties graag naar Ton Steenbergen, tel. 0317 -416675.
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GOED DM TE WETEN

MUSEUM DE CASTEELSE PDORT

Bowlespark 1 A, 6701 DN Wageningen. Tel: 0317 421436

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

Inde Jan J. de Goede-zaal van het museum, Bowlespark l A Wageningen.

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

TIJDSCHRIFTENREK

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

Openingstijden:

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

WAGENINEEN IN OUDE A N S l C HTE N 'FOTO ' S

Op de computer in de videozaal van het museum, Bowlespark IA 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 Bennekorn, 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 DP INTERNET

www.oudwageningen.nl

www.markvogt.nl

www.gelderlandinbeeld.nl/index (kies Wageningen)

www.casteelsepoort.nl

www.wageningenl940-1945.nl

L i D M A ATS c HAP 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

Mw. D. van Vliet

.1 F i g g e

Mw. O. Haze

C.D. Gast

WJ.P. Steenbergen

J. van der Beek

voorzitter

secretaris

penningmeester

lid
lid
lid
lid

Geertjesweg 112,6704 PD Wageningen

tel: 0317423515

BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

A.G. Steenbergen

FOTO- EN PRENTENKABINET

W. Ruisch

WEBSITE

Beheerder

REDACTIE

P.H.M. Aben

P.M. Kernkamp

DA de Wit
AJ. Jansen

eindredactie en

redactieadres

lid
lid
lid

Otto van Gelreweg 28, 6703 AE Wageningen

tel: 0317 416675

Bennekomseweg 182,6704 AL Wageningen

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

e-mail: info@oudwageningen.nl

Albardaweg 12,6702 CX Wageningen

tel: 0317 410187, e-mail: piet@aben.demon.nl

LEDEN SECRETARIA AT EN NABEZORGING VERENIGINGSBLAD

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

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

WERKGROEP RONDLEIDINGEN WAGENINGEN

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

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

STICHTING WAGENINGS MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Bowlespark IA, 6701 DN Wageningen

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

website: www.casteelsepoort.nl

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DE CASTEELSE POORT

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

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