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Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Wageningen nodigt
leden en verdere belangstellenden uit voor de eerste lezingavond van
het nieuwe seizoen 2013-2014 op maandag 23 september 2013, aan-
vang 20:00 uur in de Vrede horstzaal, Tarthorst l.

MET DE TRAM NAAR RHENEN EN
ARNHEM l SB7 - l 93V

door Mart Vlaanderen, auteur en tramfanaat uit Renkum

Vanaf 30 juni 1887 was het vijftig jaar lang mogelijk om met de tram van-
uit Wageningen rechtstreeks naar Arnhem te rijden en in de andere rich-
ting naar Rhenen en Zeist. Aanvankelijk reden er stoomtrams op deze
lijn, later benzine-elektrische en vanaf 1924 vol elektrische stellen. In
1937 werd het stuk Rhenen -Wageningen-Arnhem opgeheven.
Aan de hand van films en foto's vertelt Mart Vlaanderen over de barrières
die genomen moesten worden voor het aanleggen van de tramwegen
en hoe indertijd door de mensen tegen dit nieuwe verschijnsel werd aan-
gekeken.
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De tram komend vanuit de Stationsstraat de Bergstraat inrijdend (in het
hoekpand zat toen Au bon Marché, nu de bblthk).

Eerstvolgende lezing hierna: maandag 25 november door Jobbe Wijnen:
'Het verhaal van het politiebureau aan de Rustenburg'.
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Dit is het eerste nummer van Oud-Wageningen dat verzorgd is door het
nieuwe redactieteam. U treft onze namen hiernaast aan.
Wij hopen het veertigjarige contactblad tot genoegen van de lezers
voort te zetten. Grote veranderingen hebben wij niet in petto, niette-
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DUD-WAGENINGEN VIERDE VEERTIGSTE VERJAARDAG

BURGEMEESTER:
'GESCHIEDENIS
LEVEND HOUDEN7

Tijdens een druk bezochte feestavond heeft de histo-
rische vereniging Oud-Wageningen op 17 april haar
veertigjarig bestaan gevierd.

Voorzitter Piet Woldendorp rekende zijn gasten voor
dat de twee doelstellingen van de oprichters vervuld

zijn. Ten eerste was dat het behoud van historisch

waardevolle panden - daarvoor is intussen zelfs een
aparte vereniging actief, namelijk Wageningen Monu-
mentaal. Het tweede doel was de stichting van een

museum-dat museum viert dit jaar al zijn vijfentwin-
tigjarig bestaan. Moeten we de vereniging dan maar

opheffen als overcompleet? Verre van dat, aldus Wol-

dendorp. In onze globaliserende wereld groeit als re-
actie de belangstelling voor de eigen overzichtelijke

leefwereld. Dat merkt ook Oud-Wageningen; er wordt
in toenemende mate een beroep gedaan op de ver-

eniging om te participeren in plaatselijke cultuurhis-
torische projecten.

THUISGEVDEL
Burgemeester Geert van Rumund liet zich in dezelfde
zin uit als de voorzitter. Volgens hem is een historische

De jubilerende vereniging luistert naar een verhaal van Leo Eppink

(foto: Arte de Koning)
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Burgemeester Geert van Rumund
(foto: Arie de Koning)

vereniging 'niet slechts een nostalgische hobby van
enkelingen'. Er is méér, gedachtig de wijsheid dat je

het verleden moet kennen om het heden te begrijpen
en voor de toekomst gewapend te zijn. In lijn met die

gedachte kan Oud-Wageningen als vereniging een
belangrijke rol vervullen in de Wa-

geningse gemeenschap, aldus de
burgemeester. Zij kan het thuisge-

voel van oude en nieuwe Wage-

ningers helpen versterken door de
geschiedenis van de stad levend te
houden, zij kan met kennis van het

verleden meedenken over de
plannen die Wageningen maakt

voor zijn toekomst.

In de loop van de avond trad de
Wageningse groep Folcorn enkele

malen naar voren met middel-
eeuwse liederen. Leo Eppink droeg

een verhaal voor over een zeven-
tiende-eeuwse domineesaffaire.

Melani Gijsbers en Klaas de Vries
introduceerden een hekeldicht uit

diezelfde eeuw. Zij verzorgden
daarenboven de presentatie van

de hele avond. Redactie

DUO-



Vorig jaar publiceerde Gerard Olinga het boek 'Het Roode dorp en de VI, een reconstructie van de rampavond',
over zijn onderzoek naar het bombardement op 26 maart 1943. Een uitvloeisel daarvan is zijn onderzoek naar
de taken en de rol van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), waarvan hij hierbij verslag doet. Dit onderzoek spitst
zich toe op 26 maart 1943, 21 januari 1944 en 17 september 1944, de drie fatale dagen waarop Wageningen
door vliegtuigbommen werd getroffen en waarbij in totaal 69 burgers het leven verloren. De centrale vraag die
Olinga zich stelde luidde: wanneer en onder welke omstandigheden werd de Wageningse bevolking op die drie
dagen door middel van luchtalarm voor het gevaar gewaarschuwd? - Zijn uitvoerige antwoord verdelen wij,
door ruimtenood gedwongen, over twee afleveringen. - Redactie

LUCHTALARM
(AFLEVERING l )

Door Gerard Olinga

KWAM TELKENS TE LAAT

Met de invoering van de Luchtbeschermingswet van 23 april 1936 werden de gemeenten verplicht een aantal
maatregelen te nemen tegen aanvallen vanuit de lucht. De burgemeesters werden verantwoordelijk gesteld
voor de luchtbescherming en elke gemeente kreeg de verantwoordelijkheid om een eigen LBD op te richten.
Het waren gemeentelijke diensten die nauw samenwerkten met de politie. Het centraal bureau van de LBD van
Wageningen was ondergebracht in het politiebureau aan de Rijksstraatweg 15 (nu Generaal Foulkesweg), tus-
sen de Otto van Gelreweg endeWilhelminaweg. De LBD had een vaste uitkijkpost'op de toren'-onder het dak
van de toen nog hoge toren van de katholieke kerk aan de Bergstraat. Men beschikte daar over een recht-
streekse telefoonverbinding met het Centraal Bureau.

Afb. l: De katholieke kerk aan de Bergstraat (foto 1940).
In de torenspits, waarop twee dakkapellen zijn te zien,
zat de uitkijkdienst van de LBD. (Bron: Archief katholiek
Wageningen)

De belangrijkste taken van de LBD tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren het waarnemen van vijandelijke
(lees: geallieerde) vliegtuigen en het bij naderend on-
heil vroegtijdig ingrijpen middels het geven van
luchtalarm. Over die laatste taak gaat dit artikel.

De vaste uitkijkpost was permanent bezet. Men loste
elkaar in de toren af. Minimaal was er één man aanwe-
zig en wanneer het spannend in de lucht werd, kon
dat aantal snel worden verdubbeld. Het personeel
van het Centraal Bureau noteerde alle van de uitkijk-
post ontvangen meldingen in 'het daarvoor bestem-
de boek'. In geval van een bominslag was het perso-
neel van het Centraal Bureau verplicht ogenblikkelijk
het hoofd van de LBD op de hoogte te brengen.1

Sinds 1 maart 1943 was dit W.M. Versteeg, commissa-
ris-korpschef van politie. Versteeg was pro-Duits en
lid van de NSB. Reeds op 3 augustus 1943 werd hij op-
gevolgd door A.C.A. Neu, opperluitenant-korpschef
van politie. Hij was lid van de Nederlandse SS. Op 4
september 1944, een dag voor Dolle Dinsdag, werd
Neu korpschef in Bloemendaal, waar hij op 4 mei 1945
in zijn woning werd doodgeschoten. Neu werd opge-
volgd door J. Heydenrijk, opperluitenant van politie,
eveneens lid van de NSB.

1 Instructie voor het personeel (vaste kern) van den uitkijkpost en
het Centraal Bureau van den Luchtbeschermingsdienst. [GAW,
SAW,inv.nrs.3109en3121].
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WANNEER LLJCHTALARM

Het geven van luchtalarm was aan strenge voorschrif-
ten gebonden. Het sein 'luchtalarm' moest worden

gegeven bij een bominslag binnen de bebouwde

kom. Luchtalarm kon worden gegeven bij bominslag
buiten de bebouwde kom, bij het uitzetten door

vliegtuigen van lichtfakkels boven de bebouwde kom
en/of bij het intreden vaneen toestand waaruit direct

gevaar voor de bevolking in de bebouwde kom kon
voortvloeien (boven de bebouwde kom vliegende

vliegtuigen, luchtgevechten, hevig afweervuur met
regen van scherven in de bebouwde kom)2.

Het sein 'luchtalarm' mocht aanvankelijk maar een
halve minuut duren, evenals het sein 'einde lucht-

alarm'. Later - voor 26 maart 1943 - werden die tijden
verlengd tot één minuut.

Elke toestand van luchtalarm werd dus aangekondigd

met het sein 'luchtalarm' en werd beëindigd met het
sein 'luchtalarm geëindigd'. Maandelijks werden de
sirenes getest door het geven van 'proefalarm'.

Het verblijf in de openlucht was bij luchtalarm of
luchtaanvallen en bij het schieten van het luchtdoel-

geschut verboden. Dit verbod gold niet voor bepaal-
de beroepsgroepen, zoafs artsen en vroedvrouwen,

voorzover ze dringende werkzaamheden hadden te
verrichten, alsmede voor brandweermannen, leden

van de LBO en de politie. Uiteraard gold dat verbod

ook niet voor de bezetters. De politie slingerde meni-
ge overtreder op de bon.

DE RAPPORTERING VAN HET
LUCHTALARM

Afgaande op de bewaard gebleven rapporten en pro-
cessen-verbaal in het gemeentearchief van Wagenin-

gen deden zich tot het einde van 1943 weinig situa-
ties voor waarvoor het geven van luchtalarm

noodzakelijk was. Een van de weinige uitzonderingen
was 30 juli 1943. Er werd luchtalarm gegeven wegens

de vele vliegtuigen 'van vreemde nationaliteit' die

over Wageningen vlogen en de luchtgevechten die
boven Wageningen plaatsvonden.
De Amerikanen bombardeerden - bij daglicht - de

vliegtuigfabriek van Fieseler bij Kassei. Er crashten die
dag zeventien vliegtuigen op Gelderse bodem, waar-

onder drie B-17 Vliegende Forten en maar liefst veer-

1 Brief van 3 april 1941 van Van Batenburg, Hoofdinspecteur van de Rijksinspectie voorde bescherming van de bevolking tegen luchtaanval-
len; IGAW, SAW inv.nr. 3115].
! SGLO:Verliesregister 1943.
4 Naast deze rapporten vond ik in het gemeentearchief van Ede (persoonlijk archief van de hr. A.H. van Steenbergen uit Bennekom, identifi-

catiecode 127, inv.nr. 59) een brief aan hem gericht van de Ortskommandant van Wageningen, gedateerd op 7-9- '44, medeondertekend
door burgemeester Van den Brink. De Ortskommandant van Wageningen had de rang van Hauptmann (kapitein) van de Wehrmacht.
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tien Duitse jachttoestellen, waarvan acht in de omge-

ving van Arnhem.3

Vanaf april 1944 veranderde de luchtsituatie boven
Wageningen drastisch en klonk in Wageningen regel-

matig het luchtalarm - soms meerdere keren per dag.
In het gemeentearchief vond ik in totaal 31 rapporten

van de politie waarin de begin- en eindtijden van het
luchtalarm waren vermeld. Blijkens deze rapporten

gaf vanaf de maand april 1944 niet meer het hoofd
van de LBO opdracht tot het geven van luchtalarm,

maar de Ortskommandant alhier.4
Alhoewel ik het rapportenboek van de LBD ('het daar-

voor bestemde boek'} niet in het gemeentearchief
heb kunnen vinden, was het politierapport gelukkig

wel bewaard gebleven. Dat politierapport vormt een
belangrijke bron. In alle gevallen dat er blijkens eerder

genoemde 31 rapporten luchtalarm werd gegeven,
stonden deze alarmeringen namelijk alle vermeld in

het rapportenboek van de politie, waarbij een politie-
man altijd het luchtalarm gaf. Andere waarnemingen

van de torenwacht van de LBD staan ook in het rap-

portenboek van de politie vermeld, zoals het afwer-
pen van benzinetanks vanuit geallieerde toestellen,

branden en gecrashte geallieerde bommenwerpers
(o.a. in het Binnenveld).

DE DRIE RAMPEN

Bominslag Roode Dorp: patroon van meldingen en

alarmering
Uit mijn onderzoek naar de ramp in het Roode Dorp

concludeerde ik dat de inslag aan de Beekstraat om-
streeks 21.40 uur plaatsvond. In het politierapport van

vrijdag 26 maart 1943 staat in de marge het tijdstip

van 21.43 uur. De handgeschreven tekst achter dit
tijdstip luidt als volgt (letterlijk geciteerd):'2ï.43:

Wordt gemeld dat er een bom is gevallen in het Roode
Dorp, omgeving Beekstraat-Vanenburgstraat. Agent
Hoekstra heeft daarop 7 minuut luchtalarm gegeven en

den Heer C.v.P. meteen en onderin kennis gesteld. Nadat

enig idee was verkregen omtrent den omvang van de
ramp, is groot alarm gegeven voor de brandweer, met de

mededeling dat deze dienst met een flinke opruimings-
ploeg zich naar die plaats moest begeven. Ploegen van
den Luchtbeschermingsdienst, die zich aan het bureau

meldden, hebben zich daarna terstond naar het Roode

Dorp begeven. Tevens is er groot alarm gegeven voor het



politiepersoneel om zich allen aan het Bureau te melden.
Na melding zijn politieposten in het Roode Dorp uitge-
zet. De reddingswerkzaamheden waren om 22.10 uur
volledig in werking. Den Heer Burgemeester is met een
en ander in kennis gesteld. Reddingswerkzaamheden
worden voortgezet.'5
Commissaris Versteeg schreef in zijn proces-verbaal:
'Op 26 maart 1943, omstreeks 21.40 uur, werd mij, W.M.
Versteeg, Commissaris van Politie te Wageningen, te-
vens Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst te Wage-
ningen gerapporteerd, dat in het noorden van Wagenin-
gen een vliegtuig was neergestort of een bom was
ingeslagen. Terstond daarop kreeg ik de melding, dat in
elk geval een ernstige ontploffing had plaatsgevonden,
terwijl aan het Bureau van Politie een bominslag werd
gemeld. Ik liet luchtalarm geven en begaf mij onmiddel-
lijk naar den Centralen Post.'6

Analyse van het politierapport van 26 maart 1943 en
het proces-verbaai van Versteeg
Deze mutatie werd op 26 maart 1943 te 21.43 uur
aangemaakt, waarna de volledige tekst tijdens het
verloop van de maatregelen en de hulpverlening ver-
der werd aangevuld. De zin: 'De reddingswerkzaamhe-

den waren om 22.10 uur reeds volledig in werking', had
men om 21.43 uur immers nog niet kunnen opschrij-
ven. In de rapportenboeken van de politie vond ik
meer mutaties die op deze manier waren opgesteld.
Een dergelijke methode van rapporteren was en is bij
calamiteiten niet ongebruikelijk.
Wie de melding heeft gedaan, wordt in het politierap-
port niet vermeld. Zowel in dat rapport als in het pro-
ces-verbaal van Versteeg wordt de exacte locatie van
de inslag aanvankelijk niet genoemd: respectievelijk
in het noorden van Wageningen, in het Roode Dorp,
in de omgeving Beekstraat-Vanenburgstraat. Een
melding vanuit de getroffen wijk zou waarschijnlijk
meteen de juiste locatie hebben opgeleverd. Ook
over de aard van de inslag waren kennelijk eerst on-
duidelijkheden: een bom, een neergestort vliegtuig
en/of een ernstige ontploffing.
We hebben kunnen lezen dat een bominslag in de be-
bouwde kom imperatief voorschreef dat er lucht-
alarm werd gegeven, echter alleen: zulks op grond van
de meldingen der uitkijkposten.7 Vermoedelijk werd
daarom de melding gedaan door de uitkijkdienst in
de toren van de katholieke kerk aan de Bergstraat, die
zijn waarnemingen telefonisch doorgaf aan de Cen-

Afb. 2: De totaal verwoeste woningen aan de Beekstraat. Op de achtergrond staan de woningen aan de
Vanenburgstraat. (Foto: Wageningen 1940-1945, mevr. H. Slotboom-Bitter)

5 Politierapport politie Wageningen, 26 maart 1943.
6 Proces-vetbaal no. 276 van W.M, Versteeg [GAW, SAW, inv.nr. 3121],
7 Brief van voornoemde Hoofdinspecteur Van Batenburg (zie noot 2).
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trale Post in het politiebureau.
Waarschijnlijk deed de uitkijkdienst zijn waarnemin-
gen omstreeks 21.40 uur, hetzelfde tijdstip waarop de
luchtwacht van Renkum in het politierapport van de
gemeente Renkum liet optekenen: 21.40 uur: richting
Wageningen bominslag. Richting Soesterberg brand*

Op basis hiervan is het eenvoudig om de volgende
tijdlijn te reconstrueren:
±21.40 uur: waarneming bominslag;
tussen 21.40 en 21.41 uur: de verwerking van de na-
tuurlijke schrikreactie, daarna het globaal bepalen
van de locatie van de inslag en het telefonisch contact
met het Centraal Bureau;
tussen 21.41 en 21.42 uur: vanuit het politiebureau
wordt telefonisch contact opgenomen met Versteeg,
die opdracht verstrekt tot het geven van luchtalarm.
21.43 uur: aanmaken van de mutatie in het politierap-
port.
Dat het luchtalarm in Wageningen ergens tussen
21.40 en 21.50 uur in werking moet zijn gesteld, blijkt
uit de rapportage van de luchtwacht van de gemeen-
te Renkum: 21.50 uur, de luchtwacht te Wageningen
meldt dat daar luchtalarm is. Deze zin kan de indruk
wekken dat de luchtwacht van Renkum dat alarm zelf
niet heeft gehoord, maar dat men daarover vanuit
Wageningen werd geïnformeerd. Tien minuten later,
om 22.00 uur, rapporteerde de luchtwacht van Ren-
kum: in de richting Wageningen iuchtalarm.8 Kennelijk
hoorde men toen het tweede alarm wel: het sein
'luchtalarm geëindigd' (één minuut gelijkmatige
toon).9
Het waarschuwen van de politiemensen, de leden
van de brandweer en de leden van de LBD gebeurde
vanaf het politiebureau, niet telefonisch, maar via de
bediening van een elektrisch waarschuwingssysteem.
Men had een alarminstallatie thuis. In geval van nood
kon men via dit systeem worden opgeroepen.10 Jan
Willem Bezemer - in 1943 werkzaam als agent van ge-
meentepolitie alhier - vertelde me in maart 2013 dat
hij, evenals al zijn collega's, middels dat systeem in
dienst was geroepen. De beelden van die avond zijn
hem altijd bijgebleven. Desgevraagd vertelde hij me

dat de Duitsers pas ver na de voltrekking van de ramp
ten tonele verschenen. Over de soms wel veronder-
stelde aanwezigheid van de Duitsers vóór de ramp,
waaronder zelfs de Sicherheitsdienst, was Bezemer
duidelijk:'Onzin, de Duitsers waren niet voor de ramp
aanwezig.'

Bominslag op Veluvia, op vrijdag 21 januari 1944
In de avond van vrijdag 21 januari 1944 was F. van der
Have, onderwijzer, verzetsman en de latere auteur
van het boek Kleine Kroniek van het verzet in Wagenin-
gen over de periode 1940-1945, bij de familie Van Beek
(politieman) aan de Grintweg waar hij aan een onder-
gedoken leerlinge van de Julianaschool les gaf.Tegen
halfnegen die avond hoorde hij een vliegtuig laag
overkomen. Een Duitse jager, was de conclusie van
Van der Have. Het geluid zwol vanuit het zuidoosten
aan. Ineens hoorde hij een paar harde knallen die in
de hele stad te horen moeten zijn geweest. Het ge-
ronk van het vliegtuig verminderde en stierf weg."
In zijn boek rept Van der Have met geen woord over
het afgaan van het luchtalarm.
Een tweede aanwijzing voor het nog niet afgaan van
het luchtalarm is dat Van der Have gewoon door wilde
gaan met het lesgeven aan zijn leerlinge, totdat Van
Beek hem vertelde dat hij maar beter naar huis kon
gaan omdat er bommen waren gevallen in de buurt
van Veluvia, waar Van der Have woonde.'2

In tegenstelling tot de politierapportage van de ramp
in het Roode Dorp, ontbreekt het politierapport van
21 januari 1944.13 Wel vond ik in het gemeentearchief
het proces-verbaal van Neu dat hij naar aanleiding
van deze bominslag had opgemaakt. In de tweede
alinea van dit proces-verbaal schrijft Neu: 'In den
Avond van Vrijdag, 21 januari 1944 omstreeks 20.35 uur,
vloog vanuit de richting Zuid-Oost naar Noord over de
gemeente Wageningen een niet nader te definieeren
vliegtuig-naar het geluid te oordelen een jachtvliegtuig
- zeer laag over de huizen, onmiddellijk gevolgd door
een bominslag'.™

8 Gerard Olinga: Het Roode Dorp en de VI, blz. 32, ontleend aan hel voormalige gemeentearchief van de gemeente Renkum, archiefblok
2826 (gemeentepolitie Renkum), tijdelijk inv.nr. P96-5, ondergebracht in en beheerd door het Gelders Archief te Arnhem.

* Uit de voorschriften wordt duidelijk dat het sein 'luchtalarm geëindigd'pas mocht worden gegeven wanneer de uitkijkpost duidelijk kon
vaststellen dat de vliegtuigen waren vertrokken (brief Van Batenburg; zie noten 2 en 7).

10 Toen ik in 1971 bij de politie van Wageningen kwam, was dit waarschuwingssysteem nog steeds operationeel. Ook de brandweer en
bijvoorbeeld de strooidienst van de gemeente werden in die tijd nog steeds vanaf het politiebureau aan het Bowlespark gewaarschuwd

" F. van der Have, Kleine Kroniek van het verzet in Wageningen over de periode 1940-1945 (1983), blz. 141-144.
u Zijn echtgenote behoorde tot de zwaargewonden van deze bominslag. Er vielen twee doden en vier zwaargewonden. Drie woningen

werden zeer zwaar beschadigd, drie andere zwaar, elf andere ernstig en zeven woningen liepen lichte schade op.
13 O.a. de politierapporten vanaf 30-10-1943 t/m 6-2-1944 ontbreken in het gemeentearchief van Wageningen.
14 Proces-verbaal van A.C.A. Neu [GAW.SAW, inv.nr. 3121].
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Afb.3: Vernielde woningen in Veiuvia. (Bron: Wageningen 1940-1945. Oorspronkelijke bron onbekend)

De derde aanwijzing dat er pas na de bominslag op
Veiuvia luchtalarm werd gegeven, staat in de derde
alinea van het proces-verbaal van Neu: 'Nadat de
Luchtbeschermingsdienst door middel van 'Luchtalarm'
in werking getreden was, bleek uit een ingesteld onder-
zoek, dat de bominslag vermoedelijk had plaatsgevon-
den in de tuin achter de percelen Otto van Gelreweg 8 en
10, waar een bomtrechter met een diameter van 3,5
meter en 2 meter diepte werd aangetroffen.'
Het rapport van de LBD, afdeling Herstel- en oprui-
mingsdienst noemt het tijdstip waarop luchtalarm
werd gegeven. Dit rapport werd opgemaakt door de
heer H. Pentenga, onderhoofd (sic) afdeling 7. Het
tijdstip van de bominslag was in dit rapport twintig
minuten vroeger dan het tijdstip dat Neu in zijn pro-
ces-verbaal noemt. (Soortgelijke tijdsverschillen
komen in stukken vanuit de Tweede Wereldoorlog
vaker voor). De volgorde der dingen in dit rapport is
echter veelzeggend (letterlijk geciteerd): '08.15 uur (=
20.15 uur, auteur): Bominslag. Op een binnenterrein
tusschen de woningen gelegen aan de Otto van Geire-
weg-Eekmolenweg-Veluvtaweg en August Faliseweg.
Direct na de bominslag en na een vluchtige blik op het
terrein van den ramp, heb ik mij naar de Barak begeven
waar ik ongeveer 8.30 uur aankwam, en alles nog in het

donker was. 08.30 uur: Heb ik de Politie gebeld om luch t-
alarm te maken. 08.30 uur: Luchtalarm.'^
Pentenga zette voor elk tijdstip het plusminusteken.
Het rapport was gericht aan Neu. Met een potlood
waren aantekeningen in dit rapport gemaakt, moge-
lijk afkomstig van Neu. Eén zin uit die aantekeningen
luidt: 'Waarom op last van de heer Pentenga lucht-
alarm? Toch taak hoofd LBD?'
Tussen de puinhopen van Veiuvia liepen Duitsers
rond. Van der Have maakte zich zorgen over zijn
wapen dat hij in zijn gehavende woning in een lucht-
koker had verborgen. Vanwege de aanwezigheid van
de Duitsers durfde hij er niet naar te zoeken. 'Tegen
middernacht liepen er nog Duitsers rond', schrijft Van
der Have.16 Hij vroeg aan de politieman Van Beek of
de politie zijn woning wilde bewaken, zodat niemand
in zijn woning kon rondschuimen. Die nacht hield de
politie een oogje in het zeil, en de volgende ochtend
kon een compagnon in het verzet Van der Have ver-
tellen dat ze zijn wapen hadden gevonden en veilig
hadden opgeborgen.

De tweede aflevering volgt in het novembernummer.
Redactie.

15 Brief afd. Gemeentewerken van Wageningen, no. G.W. 2424 van 26 januari 1944 met daarbij het rapport gevoegd van het Onderhoofd afd.

7, Herstel en Opruimingsdienst [GAW, SAW, inv.nr. 3121 j,

16 F. van der Have, Kleine Kroniek etc., blz. 143.
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De vroegste Wageningse geschiedenis (1)

JAGERS EN
VERZAMELAARS IN
WAGENINGEN
(ZDO.DOD -- 35QD V.CHR.Ï

Door Peter Schut

Ca. 180.000 jaar geleden stroomde een rivier, een verre voorloper van de
Rijn, globaal op de plaats van de Gelderse Vallei naar het noorden. De
voorouders van de moderne mens, jagers/verzamelaars, bezochten de
rivieroever. Zij verzamelden er stukken vuursteen die door de 'Maas' uit
Zuid-Limburg waren meegevoerd en die uiteindelijk aan de oevers van
de'Rijn' belandden. Vuursteen heeft een glasachtige structuur en is daar-
door relatief eenvoudig te bewerken, waardoor het de belangrijkste
grondstof voor de jagers/verzamelaars was. De reden om de rivieroever
te bezoeken lag niet alleen in het verzamelen van vuursteen. Een andere
reden was het vele wild dat de oevers opzocht om te drinken en dat een
belangrijke voedselbron vormde. Er zijn fossielen gevonden van onder
andere de wolharige mammoet en de wolharige neushoorn die in een
koude periode de rivieroevers bezochten, terwijl de muskusos, olifant,
bosneushoorn, everzwijn, muizen etc. daar in een wat warmere periode
rondliepen.

l BD.DDD JAAR OUDE WERKTUIGEN -
DE FRANSCHE KAMP

De jagers/verzamelaars lieten bij het opbreken van hun kampementen
vuursteenafval en werktuigen achter. De oudste vondsten daarvan in
deze regio zijn vooral afkomstig van een ontgronding op de Fransche
Kamp op Wageningen-Hoog. Deze behoren tot de belangrijkste vonds-
ten uit die periode voor heel Nederland. Ook elders op Wageningen-
Hoog en aan de Scheidingslaan zijn enkele werktuigen gevonden die uit
dezelfde tijd dateren.

De gevonden vuurstenen werktuigen zijn door het landijs opgenomen
en terecht gekomen in een pakket opgestuwde grondlagen.Terwijl in de
archeologie in het algemeen sprake is van een horizontale stratigrafie,
dat wil zeggen dat de oudste laag onder ligt en de jongste boven, is hier
de situatie door de opstuwing anders. De lagen liggen verticaal, scheef
en golvend tot grote diepte in de stuwwallen verborgen, waardoor niet
snel vondsten aan het oppervlak worden gedaan. Alleen bij diepe ont-
sluitingen, zoals in de groeven Kwintelooien bij Rhenen en de Fransche
Kamp werden dankzij de volharding van amateurarcheologen in de jaren
tachtig van de vorige eeuw werktuigen teruggevonden. Het landschap
was inmiddels volledig veranderd. De stuwwallen van Rhenen en Ede-
Wageningen waren ontstaan met daartussen een breed gletsjerdal: de
Vallei.

Regioarcheoloog Peter Schut gaat
voor ons blad met regelmaat berich-
ten over ontwikkelingen op zijn vak-
gebied die voor Wageningen van
belang zijn. Drs. Peter Schut werkt
sinds eind 2009 als regioarcheoloog
in de Gelderse Vallei. Zijn werk be-
staat hoofdzakelijk uit het adviseren
van de betrokken gemeenten op het
gebied van de archeologie. Het werk
gebeurt veelal achter de schermen.
In Wageningen heeft hij niet alleen
contacten met de gemeente, maar
ook met museum de Casteelse Poort
en verschillende amateurarcheolo-
gen. Schut is at sinds 1983 werk-
zaam in de archeologie. Hij heeft
eerder gewerkt bij de Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek,
nu Rijksdienst Cultureel Erfgoed ge-
heten.

Naast de berichtgeving over actuele
gebeurtenissen zal Peter Schut om
te beginnen een serie artikelen
schrijven waarin hij de stand van
zaken opmaakt. Het eerste daarvan,
over de tijd van de jagers en verza-
melaars, gaat hierbij. Voor de lezer
die meer over het onderwerp wil
weten worden bij elk artikel enkele
literatuurverwijzingen opgenomen.
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De vuurstenen werktuigen in de Fransche Kamp zijn
daar achtergelaten door de Homo heidelbergensis,
een verre voorouder van de Homo sapiens. Door de
onderzoeker Dick Stapert (Groninger Instituut voor
Archeologie) worden ze toegeschreven aan de Au-
cheuleen-fase. Hij spreekt daarbij van de"Rhenen in-
dustrie". Vanwege de overeenkomst in de vuursteen-
bewerking horen ook de Wageningse werktuigen
daarbij.Tijdens het onderzoek zijn bovendien stukjes
oker gevonden die mogelijk gebruikt werden als verf-
stof.

ARCHEOLOGISCHE PERIODEN
Paleolithicum / Oude Steentijd - tot 8800 vChr
Mesolithicum / Midden Steentijd - 8800-4900 vChr
Neolithicum / Nieuwe Steentijd - 5300-2000 vChr
Bronstijd - 2000-800 vChr
Ijzertijd -800-12 vChr
Romeinse Tijd -12 vChr-450
Middeleeuwen - 450-1500
(indeling RCE)

5D.DDD JAAR QLJD MOERAS -

ONDER HET FORUMGEBOUW

Na de voorlaatste ijstijd is het landschap opnieuw
sterk veranderd. De oorspronkelijk veel hogere stuw-
wallen erodeerden in de loop van de tijd, waardoor de
scherpe en hoge 'kantjes' verdwenen. Ook de vallei
onderging daardoor grote veranderingen. De onder-
zijde van de gletsjertong lag namelijk oorspronkelijk
vele tientallen meters onder het huidige oppervlak. In
een periode waar de permafrost overheerste ontdooi-
de 's zomers de bovenlaag, waardoor de bovenste
modderlaag van de hellingen afschoof. Nadat een
warmere periode was aangebroken werd in de loop
van duizenden jaren dit dal langzamerhand opgevuld
door rivierafzettingen, dekzand en veen. In de bouw-
put van het Forumgebouw, de blikvanger van de uni-
versiteit op de campus aan de Droevendaalsesteeg
werden in 2004, onder een 2 tot 3 meter dikke dek-
zandlaag, veen en meerafzettingen gevonden. Dank-
zij een onderzoek door Bas van Geel (Universiteit van
Amsterdam) weten we dat zich hier 50.000 jaar gele-
den een meer bevond, waarin zich tijdens een iets
warmere periode van de ijstijd veen kon ontwikkelen.

Of de oevers van dit meer nog bezocht werden door
jagers en verzamelaars is onbekend. Uit de koudere
periode is weinig bewaard gebleven: er was immers
geen begroeiing mogelijk.

i 4.non VCHR -
HET EINDE VAN DE IJSTIJDEN

Pas vanaf het Laat Paleolithicum (vanaf ca. 14.000 v.
Chr.) zien we in en rond de Gelderse Vallei regelmatig
jagers/verzamelaars terugkomen. Het klimaat veran-
dert geleidelijk. Het wordt steeds warmer en daar-
door verandert ook de begroeiing van een toendra
naar een gebied met vooral naaldbossen. Ook de
fauna paste zich bij de nieuwe omstandigheden aan.
De moderne mens liet hier, behalve vuurstenen werk-
tuigen, nauwelijks sporen na. Van de jagers en verza-
melaars die in deze periode rondtrokken zijn in Wage-
ningen nog geen vindplaatsen bekend. De vuurstenen
werktuigen van de Hamburgcultuur (rendierjagers),
die in museum de Casteelse Poort te zien zijn, zijn wel
op de Veluwe gevonden, maar niet in Wageningen.
Aangezien de jagers veelal de voorkeur hadden om
hun tijdelijke kampement op te slaan op plaatsen met

een goed uitzicht en in de onmid-
dellijke nabijheid van water, is het
wel aannemelijk dat vroeger of later
ook in Wageningen vondsten van
vuurstenen werktuigen uit deze pe-
riode worden gedaan.

De Fransche Kamp tijdens het

onderzoek in de jaren tachtig (foto

E. Rensink RCE).

OUD-
UJPC

EM
OUD-WAGENINGEN 41 - 3, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen l l



B.DDD VCHR -

OPKOMST VAN UANDBOUW

Pas rond 8000 v. Chr. wordt het zo warm dat de loof-
bossen verschijnen. In tegenstelling tot de laatpaleo-
lithische jagers die, soms over grotere afstanden het
wild volgden, bleven de mesolithische jagers in een
kleiner gebied. Zij zetten (tijdelijke) basiskampen op
van waaruit zij tochten organiseerden om seizoens-
gebonden activiteiten op verschillende plaatsen in de
omgeving uit te voeren, bijvoorbeeld de jacht op gan-
zen, herten en zwijnen of om te vissen. Daarnaast
werd alles wat eetbaar was verzameld, vruchten, wor-
tels, noten. Met name hazelnoten worden regelmatig
teruggevonden in de haardkuilen van deze jagers.
Hoewel in Wageningen op verschillende plaatsen
vuurstenen werktuigen uit deze tijd zijn gevonden,
zijn nog geen eenduidige kampementen geïdentifi-
ceerd. Dit heeft te maken met het feit dat het moeilijk
tot onmogelijk is om op basis van uitsluitend stukjes
vuursteen een betrouwbare datering te geven. We
moeten immers niet vergeten dat vuursteen duizen-
den jaren is gebruikt als grondstof {sporadisch nog tot
in de Ijzertijd en zelfs nog in de Middeleeuwen als
vuurslag voor geweren!).

Door de introductie van landbouw en veeteelt met
boerderijen, aardewerk en geslepen stenen bijlen ver-
andert het bestaan geleidelijk van nomadisch jagen
en verzamelen naar een op landbouw geënte levens-
wijze. Niet alleen de voor de archeologen zichtbare
elementen veranderden. De impact op de gehele sa-
menleving moet groot zijn geweest (grafritueel, soci-
ale verhoudingen en gezinsleven etc.) waardoor de
eerste landbouwers een ware revolutie teweegbrach-
ten.

Pas rond 3500 v. Chr. vinden we in onze streek duide-
lijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van land-
bouwers. Weliswaar is in Ede aardewerk gevonden uit
ca. 5300 v. Chr, maar dit moet gezien worden als een
aanwijzing dat landbouwers uit het zuiden (Zuid-Lim-
burg) incidenteel bezoek aflegden aan noordelijke
gebieden waar de jagers/verzamelaars rondtrokken.
In Wageningen markeert een combinatiewerktuig -
een werktuig dat als krabber en als steker kan worden
gebruikt - van de Michelsbergcultuur (ca. 3500 v. Chr.)
en een aantal geslepen bijlen van kwartsiet het begin
van de introductie van de landbouw. Daarmee is nog
niet gezegd dat vanaf dat moment de hele samenle-
ving is veranderd en zich richtte op de landbouw. Het
proces ging immers geleidelijk.

Enkele vuurstenen werktuigen gevonden in de
Fransche Kamp (Renstnk & Spieksma 1987).

VERDER LEZEN:

Jager. S. & R, Smit 2011: Archeologische parels van de
Veluwe. KNNV Uitgeverij, Zeist.
Ginkel, E. van & L. 2009: Onder onze voeten. Uitgeverij
Bert Bakker, Amsterdam.
Balen, R.T. van & F.S, Busschers 2010: Human presence
in the central Netherlands during early MIS A(170 -
190 Ka): evidencefrom early Muddie Palaeolithic arte-
facts in ice-pushed Rhine-Meuse sediments. Nether-
lands Journal of Geosdences - Geologie en Mijnbouw
89-1, p. 77-83.
Balen, R. T. van, F.S. Busschers & K.M. Cohen 2007: De
ouderdom van de stuwwal en de artefacgten bij Leu-
serheide, Grondboor en Hamer nr. 2, p. 62-64.
Geel, B. van, J.A.A. Bos, J. van Huissteden, J.P.Pals, H.
Schatz, J.M. van Mourik, G.B.A. van Reenen, J. Wallinga
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Mijnbouw 89 - 3/4, p. 187 -201.
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lithische artefakten uit de zandafgraving De Fransche
Kamp te Wageningen-Hoog (prov. Gelderland), H/es-
terheem36,p.174-183.
Stapert, D. 1991: Archaeological research in the Fran-
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Op 7 oktober 1945 zette vader Fons van der Heijden zich aan het schrijven van een lange brief aan zijn
zoon Hans in het pas bevrijde Nederlands Oost-lndië. Na ruim vijfjaar niets van hem gehoord te hebben,
had hij net van het Rode Kruis bericht gekregen waar hij zat. De familie Van der Heijden woonde in de Villa
Vada aan het Bowlespark, het monumentale huis dat teruggaat tot het
Wageningse kasteel. Nu is daarin het museum De Casteelse poort ge-
vestigd.
Fons van der Heijden was bestuurslid van de Oudheidkamer, de voor-
loper van het museum. Hij gaf lezingen over Wageningen en omge-
ving aan de hand van zelfgemaakte dia's.
De brief werd ons aangereikt door zijn kleinzoon Hans, petekind van
de Indische Hans, in de brief aangeduid als 'parmantig kereltje'.

(tekst licht ingekort; tussen haakjes enkele aanvullingen voor beter begrip)

"ZOALS HET ONS GEGAAN

IS, IS HET VERREWEG

DE MEESTE INWONERS

OVERKOMEN"

Wageningen "\ada"\ October 1945

Beste l l . i n .

Buitengewoon blijde verrast en

in de hoogste mate dankbaar
waren wij allen, toen den 4den
Oetober je eerste levensteken
sedert Mei 1910, ons bereikte.
Welk een heerlijke ontspanning

en opluchting, eindelijk na die

lange en ellendige oorlogsjaren
wederom een eigenhandig ge-
schreven brief, gedateerd den

19den September, te mogen
ontvangen. Te weten, dal jij,
beste Hans «espaard mocht
blijven is voor ons «ie grootste

vreugde en voornaamste reden
tol dankbaarheid. Natuurlijk
blijft hel ons een nieuwe /,org
dat jij door de minderwaardige

voeding enz. tijdens de/e aller-
droevigste jaren een lichte T.H,
hebt overgehouden. Dit moet ge

zeer zeker niet Ie licht beoorde-
len, doch met ernst er volgens

dokters advies alles voor doen

en laten om dit te overwinnen.

Op jouw leeftijd kan zoiets
gelukkig nog bes! weggewerkt

worden.

Kn hoe is hel wel gegaan met je
oude hardnekkige ongesteldheid

van disenterie, waarvoor je in
April 1940 vanuit Tarakan
(lïorneo) naar Malang (Oost-
Java) zoudl afreizen. Is deze

verplaatsing toen doorgegaan en
ben je daar op Java beter ge-
worden? Hij het uitbreken van

den oorlog in Indië waart ge
derhalve niet in Tarakan. Maar
waar heb je al die jaren wel

gehuisd en gewerkt? Vlas je in
militairen dienst toen de oorlog
ook over ons schoone Iridië

losbarstte en wat was je lol
gedurende die ellendige jaren

van beproevingen verdrukking.
Viïj hebben enkele malen be-
proefd 0111 je per lïoode Kruis
niet een korl bericht van ons
aller wedervaren op de hoogte

!«• brengen, doch wij weten niet

of jij ooit zulk een brief van 25
woorden hebt ontvangen.

Er is intusscheii zooveel ge-

beurd, zoowel in Indië als bij
ons in Holland, dal wij veel slof
tot schrijven hebben. Laat ik
beginnen mei je op de allereer-
ste plaats Ie melden dat tv ij

allen voor elkaar gespaard zijn
i ii dat wij, na tweemaal uit
Wageningen te zijn geëvacueerd,
toch thans wederom het huis

\ada, hoewel het ontzettend
geteisterd en geplunderd enz.
werd, bewonen. Met het op-

knappen en herstellen /al nog
wel geruimen lijd heengaan,
doch wij zullen ons besl doen
om toch zo gauw mogelijk, alles
als vanouds voor elkaar te
brengen, opdat wij klaar zijn,

zodra jij met verlof naar het

geboorteland terug komt. Wal
kunnen wij ons nu reeds o|> dat

wederzien verheugen.
Onze drie jongens, l'Yeddy, ,|os
en Miei en mijn persoontje
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Jan van der Heijden maakte dit schilderij van de villa Vada zoals het huis eruitzag in 1946.

wonen dan op 't ogenblik in
Vada, evenals Moeder. Jan (mul-
ste zoon) en Gré + hun vier
spruiten. Miekje. de oudste.
Hans, IMionsje en Fnuik, zojuist
geboren te Wageningen op 12
september 1945.
Nu gaat KrediK. als vrijwilliger
reeils 15 October uit het oplei-
uing.-kamp Ie Knneloo via Eu-

• < k n u l d e reis naar Indië onder-
nemen, zodat jij hem wellicht
als eerste \an ons allen Ie zien
en Ie ^preken kr i jg t . Dat /al een
, M M " I n . i . i u i weerzien worden.

Onze eerste evacuatie o|> 10 Mei
1940 ging per seheepsgelegen-
heicl. Nagenoeg de gehele bevol-
king onzer >lad werd. in daarop
vastgestelde orde. in groole
rijnaken ingescheept en wegge-

voerd naarde havciiplaatscn
langs ile Lek en/,. Wij vonden
toen bij gastvrije mensen in
Lekkerkerk een veilig onder-
dak. Toen konden wij enige
dagen na de capitulatie naar
onze woonplaats terugkeren en
ofschoon Wageningen toen ook
hoogst ernstig getroffen
was,vonden \vij toch ons huis
terug met een tw in t ig t a l verbrij-
zelde ruiten, granaatscherven in
het dak enz. en slechts weinig
voorwerpen in onze woning
gestolen.

Nu bij on/e tweede evacuatie op
l Oclober 1944 moest de ge-
heele bevolking te voet Wage-
ningen \erlaten binnen enkele
uren tijds. Vi ij konden op die
manier slechts heel weinig me-
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denemen. Met Moeder, Jos en
Miei alsook met het gezin van
Jan en Cré moesten wij mei een
volgeladen handkar en kruiwa-
gen ruim vier uur voorttrekken
naar \eenetulaal. Daar vonden
wij onderdak bij goede men-
schen, waar Moeder en ik met
Jos en Miei tot 25 Oetober zijn
gebleven. Jan en Gré kwüincn
mei de drie kleuters op een
boerderij terecht en daar /.ijn
/ij gebleven tol eind Maart
1945, vervolgens te Leeuwarden
tol na de bevrijding.
Moederen ik met de twee jon-
gens werden door l'hons en
Einiiiy via bemiddeling \ a n het
Kode Kruis naar Alkmaar ge-
haald en daar bleven wij tol de
bevrijding o|> 5 Mei 1945.
Den 9den Jun i ging ik mei de
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heide jongens vanuit Noord-

Hollaml naar Wageningen

terug. Moeder volgde ons een

paar weken later. Ditmaal trof-

fen wij on/e woning heel er»

beschadigd aan en zéér veel van

onze meubels enz. gestolen en

totaal vernield. Brandkast opge-

blazen en de vertrekken met

handgranaten enz. bewerkt.

Een ongelofelijke wanorde en

vieze rommel, verscheiden vol-

treffers met alle narigheid van

acht maanden ten prooi , 1 , 1 1 1

regen, wind en vorst. Waterlei-

ding^ buizen en Centrale Ver-

warming gesprongen, plafonds

omlaag gestort en vreeselijk veel

ruw vernield en gestolen.

Kn zoals het ons gegaan is, is het

ook verreweg de meeste inwo-

ners overkomen, /oo ook Oma.

ilie o]> haar K Is te jaar haar huis

en heel haar hebben en houden

in den steek moest laten en te

voet en per bakficts naar \ec-

ncnthial trok. Oom Jef (broer)

en tante Lies en de twee jongens

Henk en Bernard plu.s Marietje

ging liet niet beter, l'hons van

der Heijden (uit «Ie \iide)

(neef), onderwijl getrouwd met

\da van Kooi jen en hun eerste

kindje. "Bernardientje", moes-

ten ook vluchten en kwamen in

de omgeving van Lunlercn te-

recht.

Oom Toon en tante Triuis Mid-

dclhoff uit Mkinaar waren om

hun oudste jongens moeten

onderduiken, /ij woonden ge-

niimcii tijd bij kennissen te

Haarlem. Later na de bevrij-

ding zagen wij hen te Alkmaar

terug. Hun zoon Stephan werd

up d \pril l'M.1. dus juist een

maand voorde bevrijding door

die ellendelingen gefusilleerd.
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woont, verschaft ons een vro-

lijke bedrijvigheid. Hansje

verheugt zich al op de terug-

komst van zijn peetoom, die

maar een vrolijk aapje uit Indië

moet meebrengen. Zoodra het

mogelijk is, moet je ons maar

eens veel nieuws uit die \ijf

jaren mededelen. Lit het eenige

Rode Kruis bericht dat wij over

jou mochten ontvangen om-

streeks Juni 1944, werd ons

medegedeeld dat jij geïnter-

neerd was in bet Javakamp als

"planter" dus niet als militair.

Hebt ge soms om gezondheids-

redenen moeten afscheid nemen

van je militaire werkkring of

waren de jaren van je verband

in dienst verstreken, zodat je

soms een nieuwe baan hebt

gekozen';1 Kunt g»1 je financieel

redden? Schrijf ons dit alles

openhartig en indien wij je op

enigerwijze kunnen helpen,

kunt ge vast op on/.en steun

rekenen. Vt ij wenschen niets

liever dan dut je eens gauw

hierheen komt om minstens

eens van een welverdiend \erlof

te genieten en vooral om je

gezondheid "P het goede peil te

brengen.

I\u, beste Hans, neem ik voor

ditmaal afscheid van je u,mi dit

epistel moet noodzakelijk weg

om je zo spoedig mogelijk van

ons allen iets te laten horen.

Ontvang van ons allemaal, klein

en groot, de allerbeste wenschen

en de hartelijkste groeten, /ijt

door allen hartelijk omhelsd, in

het bijzonder door je liefheb-

bende

Moeder en Nader

Hij was 21 jaar en werkte ijve-

rig bij de ondergrondsche ver-

zelstroepen in [Nederland.

Onze beide grootste jongens,

Jan en Phons, brachten er bel

dus gelukkig levend af. Jan

verkeerde in de eerste dagen

van den oorlog als militair in de

omgeving van Renswoude enz.

vaak in groot levensgevaar.

Onze Phons, die toen juist uit

het militair hospitaal in Arn-

hem was ontslagen, kon destijds

(mei 1940) wegens ziekte-verlof

met ons mede evacueren naar

Lekkerkerk, Wij beleefden lal

van gevaarlijke momenten,

doch kwamen met den schrik

vrij.

Onze Freddy had met zijn

vriend Gerard Driever tijdens

hun avontuurlijke omzwervin-

gen in het toen zoveel eerder

bevrijde Brabant en Limburg,

nog gulle gastvrijheid genoten

van 30 December 1944 lol na

Haascben 1945.

Jan ging, na het vrijkomen uil

zijn militairen dienst te Leeu-

warden wonen en werkte als

bedrijfsleider bij een aanne-

mersfirma die in Kriesland grote

werken uitvoerde. Later nam

hij ontslag en toog naar Bergen

N.H., zijn geboorteland, alwaar

hij ook in een soortgelijke posi-

tie werkzaam was. Den laatsteii

tijd werkte hij daar geheel voor

eigen rekening en sloeg zich

kranig door vele moeilijkheden

heen om voor zijn groeiende

gezin Ie kunnen zorgen. Van

bun tweede spruit Hans ben jij

de Peetoom, het parmantige

kereltje draagt jouw naam.

Deze jonge generatie, die nu

met (iré bij ons in "\ada"
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Ton Steenbergen, mede-oprichter Oud-Wageningen:

'TWEE GRDTE LIEFDES -
DE WAGENINGSE KATHOLIEKEN EN DE
WAGENINGSE JODEN'

In zijn serie gesprekken met bekende
Wageningers spreekt redacteur

Toon Jansen deze keer met Ton
Steenbergen. Veertig jaar geleden

nam Ton samen met Jan de Goede
het initiatief tot de oprichting van de

historische vereniging Oud-Wage-
ningen. Hij is nog steeds actief voor

de vereniging, nu als 'manusje van
olies', om zijn eigen omschrijving te

gebruiken.

Door Toon Jansen

We hadden afgesproken in de
Openbare Bibliotheek en aan een
tafeltje op de eerste verdieping

hadden we een lang en boeiend
gesprek. Ton vertelt graag en

veel.
Ton Steenbergen aan het werk in de Jan j. de Goedezaal van het museum,
(foto: Arie de Koning)

De wieg van Ton Steenbergen (19 september 1932)

stond aan de Veerstraat en hij werd dezelfde dag nog,

daar zijn vader moest werken (op het magazijn van
sigarenfabriek Victor Hugo), door de baker, mevrouw
Helleman, naar de kerk gebracht om gedoopt te wor-

den; katholieken namen graag het zekere voor het

onzekere. Na de lagere school ging hij naar het juve-
naat van de Priesters van het Heilig Hart in Bergen op
Zoom ('als jongen wilde ik missionaris worden'). Hij

maakte zijn opleiding gymnasium niet af, maar deze
stimuleerde wel zijn belangstelling voor geschiede-

nis. Dat zat in de familie: zowel zijn vader als grootva-
der (afkomstig uit Doetinchem) was een groot vertel-

ler en zijn vader had veel belangstelling voor historie.

Terug in Wageningen vond Ton een baantje bij Van

Gend & Loos en volgde hij als avondstudent een ad-
ministratieve opleiding bij Magnolia, een particulier

onderwijsinstituut in Ede. 'Om promotie te kunnen
maken'liet hij zich overplaatsen naar Veenendaal en

Alkmaar waar hij zijn vrouw ontmoette. Na Van Gend
& Loos werkte hij een tijdje bij een tabaksgroothandel
in Veenendaal, maar dat beviel hem niet erg. In

1967/68 deed hij met succes een open sollicitatie bij

de Landbouwhogeschool. Hij kwam te werken op de

Centrale Bibliotheek (toen gevestigd achter de Aula}
en volgde diverse cursussen om zich verder in het vak

van bibliothecaris te bekwamen. In 1974 maakte hij
een overstap naar de Leeuwenborch aan de Holland-

seweg, waar een nieuwe bibliotheek voor de maat-
schappijwetenschappen werd opgezet. Hier werkte
hij tot zijn pensionering in 1993. Bij die gelegenheid

werd zijn levensloop belicht in dichtvorm, met illu-
straties van Piet Helleman.

Zijn belangstelling voor geschiedenis combineerde
Ton met het plezier om zaken te documenteren en op
papier te zetten. Hij werd een geregelde bezoeker van

het gemeentearchief waar het dienstdoende hoofd

interne dienst hem alle vrijheid gaf en met name in de
persoon van de heer J.Bulten ook menig advies. Zijn

eerste artikeltjes publiceerde hij in het kerkblad van
de parochie Johannes de Doper. In 1970 bood 'de
oude heer Verweij'hem aan eenaantal van zijn verha-

len over de geschiedenis van Wageningen, die eerder

in De Veluwepost waren verschenen, uit te geven. De
keurig verzorgde bundel verscheen in 1970 onder de
titel Wageningse Avonden.

1 6 QUD-WAGENINGEN 41 - 3, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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INITIATIEF

Samen met Jan J. de Goede, die hem via het kerkblad
op het spoor was gekomen en bij wie hij daarna regel-
matig aan huis kwam om over het vroegere Wagenin-
gen te praten, nam Ton in 1973 het initiatief om tot
een historische vereniging in Wageningen te komen.
De directe aanleiding was de actie voor het behoud
(en de restauratie) van het rondeel aan de Nudestraat
die dankzij een subsidie van Monumentenzorg met
succes bekroond werd. 'Het bleek dat het met subsi-
die restaureren van het rondeel goedkoper was dan
het te slopen en om te zetten in een plantsoen.'Jan de
Goede en Ton Steenbergen namen het risico om een
zaaltje in de Junushoff te huren en een oproep te
plaatsen in de Veluwepost. Er kwamen zo'n 70 men-
sen op af die bijna allemaal meteen lid werden van de
vereniging, die al gauw met een eigen blad, Wagen-
Wegen (later omgezet in Oud-Wageningen naar analo-
gie van de bladen van soortgelijke verenigingen als
Oud-Bennekom etc. in de omgeving), uitkwam, 'dat wij
aanvankelijk met zijn tweeën volschreven'. Het blad
werd uiteraard gedrukt bij drukkerij De Goede en dit
bleef zo totdat de keuze van de redactie voor een
nieuwe lay-out naar drukkerij Verweij voerde. Ook
werd een Historische Reeks gestart waarin als eerste
in 1978 een studie over Hof van Gelderland in Wage-
ningen / Van herberg tot kraakpand verscheen. Inmid-
dels zijn negen boekjes in deze reeks verschenen.

Tijdens de feestavond van het veertigjarige Oud-Wageningen zette Piet
Woldendorp mede-oprichter Ton Steenbergen in de bloemen vanwege zijn
grote verdiensten voor de vereniging, (foto Arie de Koning)

Ton was, uiteraard, ook actief als bibliothecaris van de
vereniging. Jarenlang had hij de bibliotheek aan huis.
De tijdschriften die de vereniging veelal in ruil ont-
ving van zusterverenigingen in den lande, circuleer-
den in vijf koffertjes onder de leden. In 1999 kreeg de
vereniging haar eigen home en bibliotheek in de Jan
J. de Goede-zaal van het museum, wat overigens een
voorwaarde van de gemeente voor het verlenen van
subsidie was. Wegens de beperkte ruimte is het nood-
zakelijk de bibliotheek regelmatig op te schonen,
waarbij vooral de om niet verkregen bladen van an-
dere verenigingen - voor zover er geen voor Wage-
ningen relevante artikelen in staan - richting antiqua-
riaat De Beschte gaan.

Bij zijn onderzoek en publicaties concentreerde Ton
zich op zijn'twee grote liefdes': de Wageningse katho-
lieken en in het bijzonder de parochie Johannes de
Doper, en de Wageningse joden. De eerste belang-
stelling resulteerde o.a. in twee publicaties: Langs
oude kerkepaden, een uitgave van het kerkbestuur in
1993, en 200jaarSt. Caedliakoor 1812 -2012, een eigen
uitgave van het koor; 'dat is een leuk boekje gewor-
den'.

SABBAT

Zijn belangstelling voor het joodse verleden kwam
mede voort uit de nabijheid van de joodse begraaf-
plaats, waar hij en andere jongens uit de buurt wel

eens over het hek klommen, maar
er waren ook andere 'banden'. Een
oudtante die tegenover de be-
graafplaats een boomgaard had,
leverde bij een joodse begrafenis
'levend water'(uit de pomp) en zijn
vader was sabbat goj bij de joodse
familie Glasbeek (de goj - 'ongelo-
vige' - verrichtte op de sabbat
werkzaamheden die joden op die
dag niet mochten verrichten, zoals
het opsteken van kaarsen). Hij pu-
bliceerde o.a. in 2003 Een eerlijcke
Plaats, Memorboek van Joods Wa-
geningen en omgeving, een publi-
catie van de Stichting Joods Ge-
denkteken, en is, samen met Jan
van den Burg, ver gevorderd met
het tweede deel van deze studie.
Tevens schreef hij meerdere hoofd-
stukken in een boek over de Ge-
schiedenis van de Joodse gemeen-
ten in Stichts en Gelders Veenendaal.

OUD
tune.
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Ton is secretaris van het Genootschap Nederland -
Israël, afdeling Zuid-West-Vel u we, en was/is betrok-
ken bij diverse acties om de vroegere aanwezigheid
van joden in Wageningen onder de aandacht te bren-
gen. In 1979 nam hij met anderen het initiatief tot een
Stichting Joods Gedenkteken die ervoor zorgde dat
er in 2000 aan het plantsoen een monument kwam
om de omgekomen Wageningse joden te herdenken
en dat men in het museum een memorboek met hun
namen en levensloop kan raadplegen, een suggestie
van toenmalig burgemeester Pechtold. Momenteel is
hij nog actief in de Stichting Joods Erfgoed, die achter
de plaatsing van'gedenktegels'staat bij panden die
ooit door joden bewoond werden; een initiatief van
voorzitter Elzas.

HnaGTEPUNTEN

Ton Steenbergen kijkttevreden terug op de velejaren
dat hij binnen de vereniging Oud-Wageningen actief
was {en nog steeds is!). Als hoogtepunten noemt hij
de vele tentoonstellingen in De Wereld waaraan hij
meewerkte. Hij noemt o.a. Bomen, parken en buiten-

plaatsen (1980), Brinken en Buurten (1985), en Zicht op
de Wageningse binnenstad (1993). Bij het 25-jarig be-
staan van Oud-Wageningen werd eveneens een ten-
toonstelling georganiseerd en Ton betreurt het dat dit
bij het 40-jarig jubileum niet is gebeurd. (Er blijken
wel plannen in die richting te bestaan, maardaarwor-
den nog geen vorderingen mee gemaakt, af) Hij had
ook graag gezien dat er bij deze gelegenheid een
tiende nummer in de Historische Reeks was versche-
nen.

Ton is nog steeds actief als 'manusje van alles' van
de vereniging en vrijwel elke dinsdagmorgen in de
Jan J. de Goede zaal te vinden, samen met Jan van
den Burg, Jan van Orden en Willern Ruisch. Mede
gezien de aanloop die zij daar krijgen zouden zij
graag wat meer tijd over die zaal willen kunnen be-
schikken. Het overleg hierover tussen de betreffen-
de besturen loopt al een hele tijd, maar het viertal
zou wel eens resultaten willen zien. Kortom, het
oudste lid van Oud-Wageningen is nog steeds
strijdbaar en hopelijk zal hij dit in goede gezond-
heid nog een tijdje blijven.

OP DE VUUCHT NAAR WAGENINGEN - HOEZO?

Deze foto uit de collectie van Oud-Wageningen lijkt zelf antwoord te geven op de vraag wie erop te zien zijn.
Maar dat antwoord zegt ons nu niets meer. Wat zijn dit voor vluchtelingen? Waar kwamen ze vandaan? Waar
waren ze gehuisvest? In welk jaar was dit?
Verondersteld wordt dat het hier gaat om Belgen, die na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar Neder-
landzijn uitgeweken. Stadshistoricus Ton Steenbergen weet vaag dat hij eens gelezen heeftin stukken van het
Cunerahuis aan de Markt, datdaar in 1914-1918 een groep vluchtelingen uit België gehuisvest is geweest. Ook
dat er vluchtelingen bij particulieren in Wageningen ondergebracht zouden zijn geweest.

In Ede heeft van 1915
tot 1918een vluchtelin-
genkamp voor Belgen
gestaan. Daar werden
in die jaren meer dan
5000 personen opge-
vangen. Het kamp om-
vatte naast woonbarak-
ken ook een school,
kliniek, winkels, werk-
plaatsen en een kerk.

Als iemand meer weet
te vertellen over de foto
van deze 'Wageningse'
vluchtelingen wil de re-
dactie dat graag verne-
men.

l S OUD-WAGENINGEN 47 - 3, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
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Stadsjubileum geboekstaafd Wageningen 750

Het 750-jarig bestaan van de stad Wageningen heeft drie opvallende publicaties opgeleverd. Allereerst is
daar het omvangrijke 'Geschiedenis van Wageningen', uitgegeven door de speciale stichting Publicaties
Wageningen 750. Twee kleinere uitgaven zijn zeker ook het vermelden waard. De Cameraclub Wagenin-
gen produceerde in samenwerking met Oud-Wageningen 'Op pad langs beelden van toen en thans' en het
Comité Open Monumentendag kwam met 'Gebouwen van gezag / 750 jaar monumenten van macht en
pracht in Wageningen'. Alle drie de boeken hebben ruim geprofiteerd van het unieke foto- en prentenkabi-
net van Oud-Wageningen. Een reden temeer om de boeken met graagte in ons blad aan te kaarten.

Leesboek, handboek en naslagwerk

'GESCHIEDENIS VAN
OVERZICHTELIJK EN

Boekbespreking door Jan van den Burg

'We zijn wat we geworden zijn"11. We leven niet los
van de tijd maar op de overgang van verleden naar
toekomst. Willen we iets van onszelf begrijpen dan
geeft de studie van het verleden aan hoe we tot dat
heden zijn gekomen. Op een gegeven moment was
de tijd rijp om de geschiedenis van Wageningen te
gaan schrijven. Dat heeft twee publicaties opgele-
verd, die van Goossen121, op vrijwel het tijdstip van
'Wageningen 600 jaar stad' (1862) en
de bewerking daarvan door Fuchs(i),
honderd jaar later gepubliceerd (l 963).
In de tussentijd verschenen deelstu-
dies over de Wageningse geschiede-
nis (41

De traditie Wageningse verjaardagen
te verbinden aan een geschiedkundi-
ge publicatie is voortgezet. In 2013 is
een boek verschenen met als titel Ge-
schiedenis van Wageningen. Het be-
handelt de geschiedenis van Wagenin-
gen vanaf prehistorie tot heden. Het is
gebaseerd op de verwerking van veel
sinds de verschijning van Goossens boek bekend ge-
worden bronnen. Het referentiekader is de burgerij
als verzamelbegrip, niet de individuele Wageninger,
tenzij het prominenten betreft als Karel van Egmond,
LA.Torck en S. van Otters. In het boek treft men dan
ook weinig sporen aan van de emotionele geschiede-
nis, van menselijke zorgen, persoonlijke problemen
en gevoelens. Geschiedenissen van culturele instellin-
gen en verenigingen zijn niet opgenomen. Het boek
heeft een andere aanpak dan die van Ad Rietveld in
zijn Wageningen in oorlogsbrand, waarin personen
aan het woord komen.

DUO'
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WAGENINGEN':
SLUITEND RELAAS

Hoe vertellen de auteurs ons de Wageningse geschie-
denis en wat vertellen ze? Er is veel aandacht besteed
aan de leesbaarheid. De redactie heeft het voor elkaar
gekregen dat de auteurs hun teksten hebben gefor-
muleerd in goedlopend Nederlands en in overzichte-
lijke zinnen, zonder dat hun persoonlijke stijl daaron-
der heeft geleden. Ook het gebruik van Nederengels
is beperkt gebleven. De vele afbeeldingen van stad en

landschap dragen bij tot een
beter begrip van de tekst. Maar
wat vooral verrassend is, is het
vele en zo te zien vaak speciaal
voor dit boek ontworpen kaart-
materiaal. Deze kaarten, die met
de prehistorie aanvangen, geven
voor een aantal markante tijdstip-
pen een duidelijk beeld van het
beschreven tijdvak en zijn goed
leesbaar. Auteurs en beeldredac-
tie verdienen hiervoor een pluim.

GESCHIEDENIS VAN

WAGENINGEN

Sociaal-economisch
Welke keuze hebben de auteurs

gemaakt om de Wageningse geschiedenis weer te
geven? De onderliggende grote lijn die naar ik meen
ten grondslag ligt aan dit recente Wageningse ge-
schiedenisboek, dat uit 15 hoofdstukken bestaat, is
de sociaal-economische. Maar geen nederzetting
ontstaat en geen geschiedenis speelt zich afzonder
dat de omgeving meebeslist.
Er is aan de pre-en protohistorievan het latere Wage-
ningse grondgebied veel aandacht besteed: hoofd-
stuk 2. Daarbij komen de oude twistpunten zoals de
Romeinse wachttoren, de ligging van het oudste Wa-
geningen (op de Berg of aan de voet van de Berg),
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Rijnwijk en de relatie met de Rijn ter sprake. Deze
structurele factoren van land en landgebruik werden
door een graaf van Gelre gecombineerd met voor
hem interessante conditionele factoren: de wens tot
beveiliging van de grens met Utrecht, uniformering
van het bestuur, ontginning, inkomsten en de aanwe-
zigheid van mensen die de stad konden bevolken
(Rijnwijkers en buurtschapbewoners). Hoofdstuk l
beschrijft de stedenbouwkundige aspecten van de
nieuwe stad, het decor voor haar geschiedenis.

De sociaal-economische geschiedenis van Wagenin-
gen is in twee perioden onderverdeeld. De eerste pe-
riode loopt van 1263 tot 1795. De geschiedenis ervan
begint met hoofdstuk 3 en wordt dan vervolgd via de
hoofdstukken 4 (1263-ca. 1550) en 7 (1702-1795). Het
gat in de gang van zaken tussen ca. 1550 en 1702 is
slechts schijnbaar, want vanaf het begin van de stede-
lijke status van Wageningen tot in de 19e eeuw blijkt
de stad een in hoofdzaak agrarische gemeenschap te
zijn geweest. De tabaksteelt zorgde voor een zekere
economische opgang tussen ca. 1700 en 1750, maar
daarna nam de betekenis van die teelt af en ze ver-
dween in de eerste helft van de 19e eeuw.

De invloed van de golven die de steen veroorzaakte,
die de sociograaf Regeling in 1933 in de Wageningse
vijver gooide, is merkbaar in de beschrijving van de
tweede sociaal-economische periode (begin 19e
eeuw - begin 21e eeuw). Regelings opvatting dat de
Wageningse bevolking in een achterstandspositie
verkeerde, is voor de auteurs en ook in themahoofd-
stukken in meerdere of mindere mate een referentie-
punt. De auteur van hoofdstuk 8 beschrijft op uitda-
gende wijze de industrialisatie van Wageningen sinds
ca. 1850 (steenbakkerijen, tabakverwerkende indu-
strie en grafische industrie). Deze economische struc-
tuur kon zich vrijwel de gehele 20e eeuw door hand-
haven - wel met een terugslag tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog als gevolg van de verwoestin-
gen in die periode. De landbouw was en bleef een
zorgenkind, maar dat had niets te maken met achter-
lijkheid, zoals de auteur uitlegt. De werkelijke reden
van dit achterblijven van de landbouw lag in de vroe-
ger succesvolle tabaksteelt, die de infrastructuur van
de Wageningse Eng voor latere, extensievere teelten
te weinig geschikt had gemaakt. Hoofdstuk 9 ver-
loopt min of meer parallel aan hoofdstuk 8, maar
geeft ook veel inzicht in de grote veranderingen die in
Wageningen optraden tot aan de Tweede Wereldoor-
log, waarbij het uiterlijk van de stad en de maatschap-
pelijke toestanden zich sterk wijzigden.
De sociaal-economische geschiedenis wordt afgeslo-
ten meteen beschrijving van de metamorfose die Wa-

geningen, na de naoorlogse wederopbouw, vanaf het
vierde kwart van de 20e eeuw onderging {hoofdstuk
15): de meeste industrieën verdwenen. Wageningen
werd een kennisstad. Voor velen van ons die dit zagen
gebeuren geldt (vrij naar Goethe) 'Von heute geht
eine neue Epoche von Wageningens Geschichte aus,
und ihr seid dabei gewesen'. Economische geschiede-
nis wordt door tijdgenoten even duidelijk ervaren als
politieke geschiedenis.
Na al deze veranderingen, het oordeel van auteurs
over Regelings stelling: dat oordeel loopt uiteen van
volstrekt afwijzend - Regelings ongelijk - tot nuance-
rend - Regeling beschreef de maatschappelijke bot-
singen in een crisistijd, tijdens de modernisering en
tussen 'import' en 'autochtonen; problemen die alge-
meen Nederlands waren.

Politiek
Parallel aan de economische geschiedenis van Wage-
ningen wordt de politieke geschiedenis besproken,
maar de weergave ervan is wat onregelmatiger.
Hoofdstuk 3, dat de sociaal-economische geschiede-
nis van de jonge stad behandelt, geeft ook informatie
over de periode 1263 - ca. 1550. Misschien was in dit
hoofdstuk {en in hoofdstuk 5) enige informatie over
de dynastieke achtergrond van de successieoorlogen
en belegeringen die Wageningen teisterden verhel-
derend geweest: wij weten niet meer hoe belangrijk
dynastieën waren en hoe die de politiek beheersten.
Een kleine tabel met een overzicht van de belegerin-
gen tussen 1465 en 1543 had zoek- en giswerk be-
spaard.

Dan begint een gat in het geschiedverhaal dat pas
met hoofdstuk 7 wordt gedicht. De hoofdstukken 5
(vesting) en 6 (kasteel) vullen dit gat deels op, maar de
militaire geschiedenis is toch geen volledige compen-
satie voor de burgerlijke. Juist in de periode ca. 1550-
1702 is de overgang van Wageningen opgetreden:
vanuit de Bourgondisch-Habsburgse vorstendom-
menverzameling en de wisseling in de heersende
godsdienst (toen nieuwe families op het magistraten-
kussen zullen zijn gekomen en de sociale functie van
de oude kerk moest worden overgenomen) naar stad
in een confederatie (de Republiek). Het dominante
deel van die Republiek (Holland) was op handel en
scheepvaart gericht (daarom kon een landedelman
als Lubbert AdolphTorcklid worden van de Admirali-
teit van Amsterdam, maar hij maakte zich tegelijker-
tijd zorgen over de landkant: Frankrijk). De Bataafs-
Franse tijd (1795-1813) komt in sociaal-economisch
opzicht wel enigszins aan bod (tabaksteelt), maar po-
litiek vrijwel niet, hoewel Wageningen en zijn bewo-
ners - die vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot
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een echte burgerij gingen emanciperen - vanaf toen
gingen functioneren in een eenheidsstaat.

Cultuur
De cultuur en daarmee verwante zaken als kunst en
literatuur komen wel ter sprake, maar eigenlijk alleen
voor de Middeleeuwen en incidenteel na de Tweede
Wereldoorlog. Het religieuze leven wordt uitvoerig
beschreven in het hoofdstuk 3 over de Middeleeuwen
en in een themahoofdstuk over religieuze aspecten
sinds het einde van de 16e eeuw. Interessant is de po-
ging het tegenwoordige godsdienstige verschil tus-
sen Ede en Wageningen te verklaren. Duidelijk wordt
gemaakt dat het wel (Ede) of niet (Wageningen} be-
horen tot de bijbelgordel (Nederlands: biblebelt) niet
met slechts één enkele oorzaak kan worden verklaard.
Sport komt eigenlijk alleen in hoofdstuk 14 ter sprake,
en dan hoofdzakelijk beperkt tot de eerste voetbalja-
ren en het latere wel en wee (waarmee het hoofdstuk
eindigt) van de FC Wageningen.

Een aantal thema's, dat belangrijk wordt geacht voor
de Wageningse geschiedenis is per hoofdstuk uitge-
werkt. In een voorbespreking van het boek (OW 41-2,
april 2013) is er al melding van gemaakt dat de stich-
ting van wat later de WUR zou worden, meer onver-
wachte aspecten heeft gehad dan tot nu toe was ge-
publiceerd (hoofdstuk 12). Maar ook de moeizame
groei in de jaren 1918-1940 en de crisis ca. 1950, toen
Indonesië als werkterrein voor Wageningse ingeni-
eurs wegviel, zijn niet meer zo algemeen bekend. Dit
hoofdstuk eindigt wel erg positief, want hoewel de
WUR de dip tussen 1980 en 2000 - na het wegebben
van de naoorlogse geboortegolf - kon overwinnen, is
het de vraag hoe lang de huidige instroom van bui-
tenlandse studenten aanhoudt.

Niet stilgestaan
Het hoofdstuk over de verbinding van Wageningen
met de rest van Nederland (11) geeft aanleiding tot
de conclusie dat de stad bepaald niet heeft stilge-
staan in het pogen, de in haar ogen noodzakelijke ver-
bindingen te verkrijgen. Het heeft niet aan de ge-
meente Wageningen gelegen dat de spoorlijn
Utrecht-Arnhem langs Ede en niet langs Wageningen
is aangelegd.
Ik sta kort stil bij hoofdstuk 14, dat Wageningen in de
Tweede Wereldoorlog behandelt. Het omvat een peri-
ode van slechts vijf jaar. De gebeurtenissen in die
korte periode hebben veel indruk op de tijdgenoten
gemaakt. Het gebeuren in Wageningen tijdens de
Tweede Wereldoorlog is geplaatst in een tragisch-
heldhaftig kader, waarbij aan het dagelijks leven tus-
sen juni 1940 en oktober 1944 vrij weinig aandacht is
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besteed. Deze geschiedenis had iets grijzer beschre-
ven kunnen worden.

Het onderzoek voor het boek en ook eerder gepubli-
ceerd onderzoek hebben als resultaat gehad dat
sommige gebeurtenissen zich wat anders blijken te
hebben afgespeeld dan tot nu toe bekend was of ge-
dacht werd: het Vada van Tacitus was geen op Wage-
nings grondgebied gelegen Romeinse nederzetting,
Lubbert AdolfTorck was geen mecenas en geen filan-
troop, Wageningen had zijn eigen (halve) Gouden
Eeuw, de VI van het Roode Dorp was een Engelse
bom, op 5 of 6 mei 1945 heeft kolonel-generaal Blas-
kowitz niet gecapituleerd maar de overgave en de af-
tocht van zijn troepen besproken. Maar een andere
mythe is omgezet in een positieve constatering: on-
dernemend (en gemeentelijk) Wageningen was meer
mans dan de pessimist Regeling in 1933 veronder-
stelde. De burgerij van een wat bevolking en bedrijfs-
leven betreft te kleine stad, heeft toch met kunst,
vliegwerk en inzet gedurende 38 jaar (1954-1992) een
betaaldvoetbalclub in stand weten te houden.

Elk geschiedenisboek mist onderwerpen, ook dit
boek. In de bovengenoemde voorbespreking zijn ze
al vermeld: de poldergeschiedenis en bestuurlijk en
politiek Wageningen. Van de laatste hoop ik dat ooit
het beginpunt niet in de 20e eeuw zal blijken te lig-
gen, maar in 1795, als de emanciperende burgerij in
zicht komt.

Het kost een peuteraar geen moeite om kleine feilen
in de tekst te vinden: van getallen, data, namen en
jaartallen is bekend dat ze niet altijd foutloos worden
vermeld. Ik noem drie kleinigheden: graaf Reinald l is
niet opgesloten en overleden in Montfoort (Utrecht)
maar in Montfort (Limburg) (blz. 74); het Joods ge-
denkteken aan de Walstraat is onthuld in 2000, niet in
2004 (blz. 239); Peter Schönfeld spelde zijn familie-
naam als Schoenfeld (blz. 354). Het gemis van een
jaartallenlijst - ouderwets? - zij de redactie vergeven.

Deze kleine feilen hebben geen invloed op de grote
lijn, de weergave van de ontwikkeling van Wagenin-
gen vanaf de prehistorie tot nu toe. De verdienste van
de auteurs en van de redactie is dat ze de bestaande
kennis op systematische wijze hebben ondergebracht
in een boek van 15 hoofdstukken, die een overzichte-
lijk en sluitend relaas geven van wat zich in en rond de
Wageningse bevolking heeft afgespeeld, vooral op
sociaal-economisch gebied: het boek heeft de kennis
van het Wageningse verleden vergroot en verdiept.
We kunnen nu beter begrijpen waarom de zaken in
Wageningen liepen zoals ze liepen. Het boek is te ge-
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bruiken als leesboek maar ook als handboek en na-
slagwerk, met uitvoerige registers op persoons- en
geografische namen.

Gast, Kees, Bob Kernkamp, Leo Klep, red., Geschiedenis van Wagenin-

gen. Stichting Publicaties Wageningen 750 (Wageningen 2013) 384
blz.; ill., kaarten, noten, register van persoonsnamen, auteursregister;

ISBN 978-90-75271-74-4 Prijs € 39,90.

(1)Colin Renfrew, Arcbeo/ogy andlanguage (Londen 1987), p. 287,

';' G. Goossen Jzn., Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van

Wageningen, van de vroegste lijden tot op onze tijd (Wageningen

1862}.

1 !l J.M. Fuchs, m.m.v. G. Fiege, Wageningen 700jaar stad (Wageningen

1963).

141 A.G. Steenbergen, 'Vier geschiedschrijvers van Wageningen' in:

W.J.P. Steenbergen et al, ed., Spiegel van Wagenings verleden. HV Oud-

Wageningen. Hist. Reeks nr. 8 fWageningen 1998): 12-13.

'Op pad langs beelden van toen en thans / Wageningen en de tand des tijds'

FRAAIE DOCUMENTATIE VAN HET
VERANDERDE WAGENINGEN
Boekbespreking door Bob Kernkamp

De Camera Club Wageningen en onze eigen vereni-
ging hebben ter ere van Wageningen 750 een mooi
boekje uitgegeven met foto's van Wageningen. Oude
foto's en ansichten uit de collectie van Oud-Wagenin-
gen zijn door zestien leden van de Camera Club voor-
zien van het hedendaagse beeld van diezelfde plek.
En zo kunnen we ons een aardig beeld vormen van
hoe Wageningen in de loop van pakweg de laatste
100 jaar is veranderd.

Ongeveer tweehonderd oude foto's zijn in dit boek
afgedrukt met daarnaast of-onder een hedendaagse
foto, genomen vanaf zoveel mogelijk hetzelfde stand-
punt waar vandaan de oude is gemaakt. Dat levert
soms verrassende beelden op. Het oosteinde van de
Hoogstraat is onherkenbaar veran-
derd, terwijl een beeld in diezelfde
Hoogstraat van 2013 exact dezelf-
de gebouwen laat zien die er rond
1906 stonden. De muziekkoepel
aan het Emmapark heeft plaats
moeten maken voor een pompge-
bouw, terwijl het Emmapark zelf
nauwelijks veranderd lijkt - althans
op de foto op pag. 35. Wel beperkt
het boek zich hoofdzakelijk tot het
centrum van de stad en de (omge-
ving van) de Gen. Foulkesweg. Een wat ruimere verte-
genwoordiging van de overige wijken zou ook inte-
ressant zijn geweest. Maar ik kan mij voorstellen dat
daarvan minder historisch materiaal aanwezig is en
dat het moeilijk wedijveren is met meer pittoreske
(verdwenen) beelden van het centrum.

Al bladerend kom je vanzelf tot de conclusie dat er
vooral twee grote factoren verantwoordelijk zijn ge-
weest voor het veranderend straatbeeld: ten eerste

de Tweede Wereldoorlog, waarin veel gebouwen zijn
stuk gebombardeerd, en ten tweede de vernieu-
wingswoede van de jaren zestig en zeventig. In die
tweede periode is met name het Uiterwaardenplan
een aanjager geweest van het slopen van oude ge-
bouwen die in de weg stonden van brede boulevards
die naarde uiterwaarden hadden moeten leiden.

Veel gebleven
Gelukkig dus maar, dat er ook nog veel is gebleven, al
zou je dat bij een eerste bezoek aan Wageningen niet
zo gauw zeggen. Achter de moderne winkelpuien van
de Hoogstraat gaan ongetwijfeld nog veel zeer oude
gebouwen schuil; per slot van rekening is de Hoog-
straat altijd de belangrijkste weg door de stad ge-

weest. Een goede inventarisatie van
de huizen aan de Hoogstraat zou m.i.
wenselijk zijn om duidelijk te krijgen
hoeveel verborgen erfgoed hier al of
niet nog aanwezig is. Maar dat wordt
dan weer een heel ander boek.
Twee opmerkingen slechts: medere-
dacteur Dick de Wit merkte op dat de
twee geüniformeerde mannen op de
foto van pagina 67 geen Wageningse
politieagenten kunnen zijn, want die
waren in 1940 ook geëvacueerd. Het

zijn rijksveldwachters. Verder kan de datering 'voor
1921'van de foto op pagina 60 niet juist zijn. De date-
ring is gebaseerd op het feit dat de Aloysiusschool
niet op de foto te zien is, maar die valt net rechts bui-
ten beeld. Alleen het schoolplein staat op de foto,
Centraal op de foto staat Garage Kirpestein, en met de
bouw van dat pand werd pas in de Tweede Wereld-
oorlog begonnen. Op een tekening van augustus
1943 staat het gebouw al aangegeven. In juli 1944
was het nog niet voltooid, maar wel gevorderd door
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deWehrmacht. Pas in juni 1946 gaf de gemeente ver-
gunning tot het plaatsen van benzinepompen; die
pompen zijn op de foto nog niet aanwezig. Ook ziet
het hete pand er erg ongebruikt uit: de garagedeuren
zijn gesloten, de showroom ra m en zijn geblindeerd,
en achter de ramen van de woonverdiepïngen han-
gen geen gordijnen of vitrages (die erop latere foto's
wel hangen}. Maar bovendien: de foto is gemaakt
vanaf de toren van de rk-kerk voordat die door de
Duitsers in 1945 werd opgeblazen. Vergelijk maar met
de foto op de rechterpagina, die ook vanaf de toren is
gemaakt, maar vanaf de geringere hoogte van de hui-

dige toren. Al met al vermoed ik dat de foto tussen
1943 en 1945 is gemaakt, zeg maar: ca. 1944. (bron:
Secretariearchief Wageningen, inv, nr. 3354}.
De samenstellers van "Op pad langs beelden van toen
en thans" hebben met hun boek vol aansprekende
beelden gezorgd voor een fraaie documentatie van
het veranderende gezicht van Wageningen. Een
mooie bijdrage aan de viering van Wageningen 750!

Historische Vereniging Oud-Wageningen / Camera Club Wagenin-
gen, 'Op pad langs beelden van toen en thans'. Wageningen 2013,
108 p. Prijs € 15 bij Kniphorst, Bruna en Casteelse Poort.

'GEBOUWEN VAN GEZAG7

V5D JAAR MONUMENTEN VAN MACHT EN PRACHT IN
WAGENINGEN

Boekaankondiging door Piet Aben

Dit jaar heeft het nationale comité Open Monumen-
tendag als thema gekozen voor 'Macht en pracht'. Het
Wageningse comité heeft dit thema met de nodige
aanpassingen overgenomen, zodat het past binnen
het raamwerk van het 750-jarig be-
staan van de stad. Al heeft Wagenin-
gen niet zo heel veel pracht en praal
om mee te pronken, de macht heeft
zich ook in onze stad in vele gedaan-
tes gemanifesteerd. Het monumen-
tenjaarboekje 2013 presenteert een
aantal monumenten die symbool
staan voor de verschillende machten
welke Wageningen hebben gemaakt
tot wat het nu is. Maar liefst zeven
machtsfactoren worden onderschei-
den. In de volgorde van de publicatie:
de hertogelijke macht, de Wagening-
se magistraat, de gerechtelijke macht,
de macht van de waterstaat, de economische macht,
de kerkelijke macht en de macht van de wetenschap.

De inleiding tot dit thema is geschreven door de voor-
zitter van de stichting Publicaties 750, Jack Bogers. Als
gestudeerd econoom en voormalig wethouder be-
schrijft hij Wageningen, zoals het is geworden onder
invloed van de sociaal-economische en politieke
krachten.

De auteurs hebben veel historische uitleg nodig om
de thematiek herkenbaar te maken waaraan de pre-
sentatie van de monumenten wordt 'opgehangen'.
Bovendien bezit Wageningen maar betrekkelijk wei-
nig monumenten om deze thematiek te illustreren.

DUD-
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Van sommige monumenten bestaat daarenboven
nauwelijks beeldmateriaal, omdat ze de tand des tijds
niet hebben doorstaan. Wat bij voorbeeld te denken
van het kasteel van Wageningen? Er valt veel over te

schrijven, maar weinig te tonen. Zo is
dit monumentenboekje toch meer
een lees- dan een kijkding geworden.

Bij het schrijven van de verschillende
hoofdstukken hebben de auteurs veel
profijt gehad van 'Geschiedenis van
Wageningen; dat ter gelegenheid van
het stadsjubileum is verschenen. Daar
wordt dan ook volop naar verwezen.
Men zou van een zelfs kunnen zeggen
dat'Gebouwen van gezag'een dunne
geschiedenis van Wageningen is ge-
worden naast het dikke jubileumboek.
Hier en daar is van wat overlap sprake,

maar dat heeft de redactie voor lief genomen, omdat
de thematische insteek en de uitsluitend 'monumen-
tale'illustraties een geheel andere publicatie hebben
opgeleverd. 'Het gaat ons uiteindelijk om de monu-
mentale gebouwen die getuigen van het lange verle-
den van onze stad', aldus de redactionele inleiding.

'Gebouwen van gezag'is het 22e deel in de reeks pu-
blicaties waarmee het gemeentelijke comité Open
Monumentendag in 1992 is begonnen.

Comité Open Monumentendag Wageningen, 'Gebouwen van gezag'.
Wageningen 2013. Prijs €12,50 bij Kniphorst. Bruna en Casteelse
Poort.

CIUD-WAGENINGEN 41 - s, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen 23



PARELTJES

Maar liefst 50 keer heeft Anton Zeven in Oud-Wageningen gerappor-
teerd over zijn vaak vermakelijke vondsten in het Wageningse gemeen-
tearchief. 'Ik heb archiefwerk altijd bijzonder aangenaam en rustgevend

gevonden', zei hij in een gesprek met Toon Jansen (OW 40-4, november
2012). Overigens waren deze vijftig afleveringen niet meer dan een bij-
product van zijn archiefonderzoek. Het echte werk kwam in boeken te-

recht en in langere artikelen over speciale historische onderwerpen. Dat

doet niets af aan het plezier dat hij zelf beleefde aan het opdiepen van al
die archivale pareltjes en aan het genoegen dat wij ondervonden bij het

bewonderen ervan. Gelukkig hoeven we nog geen afscheid van Anton te
nemen, we sluiten alleen een boeiende serie af. We danken Anton dat hij
zo vaak voor ons in de krochten van het archief is gedoken en dat hij ons

zijn boeiendste, leukste en meest verrassende vondsten niet heeft willen
onthouden. Redactie.

UIT HET GEMEENTEARCHIEF
(deel 50, tevens slot) Anton C. Zeven

Oude documenten vertellen de geschiedenis van Wageningen. In deel 50 wil ik opnieuw uw aandacht op uw ge-

meentearchief vestigen. Deze en eerdere afleveringen tonen de gevarieerdheid van ons Wagenings geheugen.

LAATSTE DEEL
Dit wordt mijn laatste deel om Uw aandacht te vesti-
gen op de geschiedenis van Wageningen, bewaard in

haar gemeentearchief. Ik heb deze 50 delen met
groot plezier samengesteld. Sommigen lieten mij

weten dat zij het graag lazen. Ik hoop natuurlijk, dat
anderen dat ook hebben gedaan. Ik heb er zelf bijzon-

der veel plezier aan beleefd. Aan al die interessante en
ook rare toestanden, die in de afgelopen jaren in Wa-
geningen hebben plaats gevonden. Sommige waren

ook diep triest, andere om te lachen. En weer andere

het weten waard (althans dat denk ik). Sommige ge-
gevens konden anderen gebruiken.

Wat kunnen we nog meer in het archief vinden? Wil je
dat weten, ga dan naar het archief en raadpleeg de
vele meters documenten. Je kunt er in alle rust in de

documenten snuffelen. In alle rust, want als de hele
wereld op 11 september 2001 naar vliegtuigen kijkt,

die ondermeer deTwinTowers binnenvliegen, weetje
beneden in de leeszaal van niets.
Stop ik dan met mijn bijdragen aan 'Oud-Wagenin-
gen? Ik hoop korte studies, zoals de redactie die van

mij eerder heeft gepubliceerd, te schrijven.

derij van Nederland. Wat is het geval? Aan de hand van
jaarringenonderzoek van palen in het schuurgedeelte

van de boerderij 'Armenhoef' bij Best (NB) is bepaald

dat die palen afkomstig zijn van bomen die in 1263
gekapt zijn. De boerderij is nu een rijksmonument ge-
worden.

En dan volgt in mijn ogen iets merkwaardigs: 'Dat is
tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend. Alleen gebou-

wen van na 1940 worden nog rijksmonument. Voor deze
unieke boerderijconstructie wil de Rijksdienst graag een
uitzondering maken'.

Tot slot: hoor ik in mijn fantasie de vader naar zijn
zoon tijdens de bouw van de boerderij roepen: Weet

je dat het dorp Wagenvene, nu geheten Nieuw-Wage-

ningen, net stadsrechten heeft gekregen?
Zoon: O ja, waar ligt dat dorp?

Vader: [Na]bij Nywageningen!
Zoon: Is dat Wagenïngen-op-de-Berg?

(Bron: J. Toebast. Bovengenoemd tijdschrift)

DRIE BELANGRIJKE ZAKEN
Bij de verdere bestudering van de geschiedenis van
Wageningen dient aandacht gegeven te worden aan:

1. het aloude (groot)zegel van Wageningen met het in

het latijn gestelde omschrift ZEGEL VAN DE NIEUWE

STAD WAG[EN]VENE / S. NOVE CIVITATIS WAGVENE
(deze tekst + de afbeelding van een wagen staan er
niet voor niets),

2. de tinsregisters (Gelders Archief Arnhem), die ons
vertellen dat de (binnen)stad Wageningen gesticht is
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75D JAAR
In het Tijdschrift van de Rijksdienst van het Cultureel
Erfgoed (nr 1, 2013) staat op bladzijdelS met grote

letters 750 jaar. Deze kop trok natuurlijk mijn aan-
dacht, want Wageningen en 750 jaar zijn in 2013 toch

innig verbonden? Het subkopje zegt: De oudste boer-



op grond, die oorspronkelijk eigendom van de toen-
malige graaf van Gelre was, en

3. dat een deel van deze grond (waarschijnlijk door de
graaf) geschonken was aan de kerk en religieuze in-
stellingen. Samen vormden zij om de kerk een groot

complex. Zo staat het huidige gemeentehuis op
grond die eigendom van de St. Antoniusbroeder-

schap was. Het gemeentehuis was in eerste instantie

gebouwd voor de St. Antonis Schut-
terij. Misschien dat aan het gebouw

als herinnering het St. Antoniuskruis
aangebracht kan worden.
Een deel van de grond behield de

graaf. Dit was het grote perceel, waarop waarschijnlijk

zijn blokhuis {een versterking) stond en waar nu de
Bassecour gelegen is. Het terrein tussen de huidige
Bassecour en de kasteelgracht, nu de 'Rosendaalse

huizen' en de 'varentuin; was zijn moestuin, d.i. 'het

koolhof'. Toen de hertog rond 1500 de stad wilde ver-
sterken kocht hij van een particulier het terrein waar-
op hij het kasteel bouwde en zal hij om de kosten te

kunnen dekken het terrein met (de resten van) zijn

blokhuis en groententuin verkocht hebben. Deze ver-
koop is misschien in het Hertogenlijk Archief te vin-

den.
Kortom, er is nog veel te onderzoeken en schriftelijk
vast te leggen.

(Bron: Wie woonden waar in de binnenstad van Wage-
ningen, deel 1. In druk en komt weer op internet.)

EERSTE CHRISTELIJKE
GEBEDSRUIMTE?
Bij de discussie over het eerste christelijke overdekte

gebedsruimte binnen de huidige gemeente Wage-
ningen zou ook het grafveld langs de Diedenweg be-
trokken moeten worden. Voor zover ik weet zijn bij dit

grafveld geen resten van een ka pel of een kerk gevon-

den, maar dat wil niet zeggen dat daar tijdens de
christelijke periode geen overdekt gebedshuis is ge-

weest.

KAT IN DE ZAK

In 'Uit het Gemeentearchief 13' (Oud-Wag. 29 (2001):
16-18) besteedde ik aandacht aan deze term. Immers

op 21 oktober 1789 betaalt de magistraat Juffr:
G:G:Nuijen voor Wellen kat in de zak en 8 ellen linnen in

January geleverd (Oud-Archief inv. nr 806). Mijn vraag

was toentertijd: wat voor textiel is kat-in-de-zak. Ge-
meentearchivaris Bob Kernkamp rakelde deze term
op en vermeldde dat op 8 maart 1787 nog saluut-

schoten waren afgevuurd ter gelegenheid van de ver-

jaardag van Willem V (Oud-Archief inv. nr 551) en dat
W. Kuijlemburg 25 gulden ontving voor 't verwen van

DUO-
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een orange vlag. De stad was klaarblijkelijk goed prins-
gezind (Bob Kernkamp).
Dankzij de Taaiadviesdienst (Onze Taal, Rutger Kieze-
brink, 8 april 2013) weten we dat in de Grote Van Dale

staat: een soort van zacht linnen, voeringstof. De Taai-
adviesdienst weet niet waarom dit soort textiel kat-in-

de-zak werd genoemd. Waarom deze naam? Mis-
schien moeten we denken aan een verbastering van

een niet-Nederlands woord. Bijvoorbeeld uit het

Frans of Italiaans. Op internet heb ik niets gevonden.
Wel natuurlijk talloze website-bezitters die het leuk
vinden om 'een kat uit een zak'te laten kijken.

Maar misschien dat een lezer, of misschien meer een
lezeres het antwoord weet.

(Bron: Oud-archief inv. nr. 514. Rekeningen van de rent-

meester Jacob van WijkMz. 1787/1788, fol.21v.)

PAARDENMARKTEN EN
FAALFLJTJES
Wageningen löjuli 1725 Jaerlijcks t wee paarde merck-

ten te houden als een in de voortijt en een in de naetijt
daeghs voor de Arnhemsche paarde merckten - wordt

aen de coerantiers toegestuurd om door de coeranten
publicq te maken, als oock aen de almanack makers om

het selve in de almanacken te setten.

Tot zo'n 40-50 jaar geleden bleven de paalputjes voor
de paardenmarkt in het Emmapark zichtbaar. Vroeger

zullen er dekseltjes geweest zijn, maar die waren al-
lang verdwenen, terwijl de open holten met straatvuil

waren gevuld. Tijdens de stadswandelingen vroeg ik
als stadsgids de wandelaars naar de achtergronden

van de putjes. Slechts een enkeling wist het. Voor de
meeste wandelaars is een openbare beestenmarkt

een onbekend gebeuren, misschien alleen nog als
touristisch element bekend.

Begin dit jaar ging het Emmapark op de schop en
vreesde ik dat de putjes daarmee ook tot het verleden
zouden gaan begoren. Maar gelukkig, dankzij Maar-

ten van den Wijngaart, beleidsmedewerker Monu-

mentenzorg, zijn ze weer teruggekomen. Prachtig
toch? Maarten, bedankt.

(Bron: Oud-Archief inv. nr 7. Registers van resolutiën, pu-
blicatiën e.d. van de magistraat over 28 augustus 1723-

2 december 1730, f49. Zie ook A.C. Zeven. De putjes in

het Emmapark. Oud-Wageningen 36 (2008): 91.)

LAMME KLOK
Wageningen 21 januari 1759: is de wed. van Jan van

der Stroom (omdat de groote kloek lam lag) overluijt
met de Mijne kloek.
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De grote klok lag dus lam, hetgeen zal betekenen dat
ondanks het trekken aan het touw geen beweging in
de klok te krijgen was. De kosten van het luiden van
een grote klok was f 3-0-0 en die van de kleine klok f
1-0-0. De nabestaanden spaarden dus 2 gulden uit.
Maar de overledene werd niet op stand overluid. Het
was zondag en de kerk zal zijn kerkvolk per kleine klok
hebben opgeroepen te komen.

(Bron: Archief van de Ned Hervormde kerk inv. nr. 59. Re-
keningen wegens de Diaconie 7635-7977. Deel 7760-
1759.)

SLDT
Het ga de lezer goed, ook als u in het gemeentearchief
naar de geschiedenis van Wageningen zoekt. Graag
wil ik alle archief mede werkers, die het gemeentear-
chief vanaf ca 1968 beheerden en beheren bedanken.
Zij maakten voor mij van elk bezoek aan het archief
een feest. Er waren vele veranderingen. Zonder con-
trole in het begin. In het BB-gebouw, beneden en dan
van de ene ruimte naar de andere en weer terug. Zelfs
een periode dat de bezoekers koffie aangeboden kre-
gen. Prachtig toch. Bob, Petra, Gerard, Kees en Kees,
en vele anderen bedankt. Dit feest werd vervolmaakt
door Nineke, mijn vrouw, die alle, nee de meeste, in

elk geval vele verhalen mocht (of moest?) aanhoren.
En nu de stilte van de lamme klok? Ik weet zeker dat
anderen weer aan het klokkentouw zullen gaan trek-
ken.
Tot slot denk ik aan de notitie uit 1640/1641, waarin
vermeld wordt dat de leden van de magistraat op kos-
ten van de gemeenschap een olifant gaan bekijken.
Uit later aangereikte informatie bleek dat deze olifant
Hansken heette en vanuit Ceylon/Sri Lanka, via Bata-
via/Jakarta en Den Haag {prins Frederik) in handen
kwam van lieden die het dier als show-object exploi-
teerden. Het arme dier heeft toen meer van Europa
gezien, dan jullie en ik {zie www.elephanthansken.
com/}. Omdat hij niet meer liep sleten zijn nagels niet,
waardoor het lopen steeds moeilijker werd. Niemand
durfde zijn nagels te 'knippen', want dan werd Hans-
ken van de pijn woest. Uiteindelijk stierf Hansken in
Florence van ellende. Het gegeven dat Hansken ook
in Wageningen was geweest kwam uit het gemeente-
archief. En dit gegeven was nog niet bij de Hansken-
kenners bekend.
Ik sluit doelbewust mijn 'Uit het Gemeentearchief'
met Hansken af; immers En toen kwam Hansken met
een lange snuit en die blies het hele verhaaltje uit.

'WIE WOONDEN WAAR IN

WAGENINGEN?7 VERHUIST

NAAR WEBSITE GEMEENTE

In 2002 verscheen het standaardwerk 'Wie woonden waar in Wagenin-
gen'van dr. ir. Anton Zeven. Hij had gedurende een periode van zo'n der-
tig jaar zo veel mogelijk gegevens verzameld over de huizen in de Wage-
ningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het was een
lijvig geheel, bestaande uit 5 delen. De uitgever Rockingstone plaatste
het ook op het internet. Helaas stopte de uitgever een paar jaar geleden
met de website. In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wa-
geningen nu besloten alle delen van'de dikke Zeven'op het nette plaat-
sen. De vormgeving is iets veranderd en hier en daar is de tekst gewij-
zigd. Al met al is zo een nieuwe versie ontstaan.

.::.:>~.V,:V.V:A;

'Wie woonden waar?' is een rijke verzameling gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van
1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden meldt over het stuk grond, de bebouwing en de eigenaren en
bewoners. Het is dan ook vooral een onderzoeksbron die de geïnteresseerde verder op weg kan helpen. Op dit
moment zijn alleen de delen 1 en 2 beschikbaar. Aan de andere delen wordt hard gewerkt; zij zullen gaande-
weg beschikbaar komen op: www.wageningen.nl/Gemeentearchief en daar klikken op wie woonde waar in
Wageningen. - Redactie
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GEACHTE REDACTIE

VEEMARKT

In het blad van Oud-Wagenïngen trof ik in het april-
nummer (OW 41-2) een leuk artikel over de gerestau-
reerde brug op de Niemeijerstraat, hoek Emmapark.
In het artikel wordt in de eerste alinea het volgende
vermeld: 'De oude sporen van de vroegere veemarkt
zijn niet meer in het nieuwe straatbeeld opgenomen'.
Dit klopt (gelukkig) niet. De oude ijzeren houders

waar de palen voor de veemarkt in bevestigd waren,
zijn allemaal weer teruggeplaatst op de straat Emma-
park. Op dezelfde locatie, misschien ietsjes verder uit
elkaar geplaatst, dat weet ik niet precies, maar geheel
origineel. Met beton is het geheel verankerd. Ik stuur
u foto's mee van de terugplaatsing tijdens de nieuwe
bestrating. De foto's zijn dit jaar op 11 januari ge-
maakt.

EIs Jacobï

Niet alleen zijn de oude ijzeren houders terug op hun
plaats, ook de paaltjes die erin pasten waaraan het vee
werd vastgemaakt zijn bewaard gebleven. De gemeente
heeft ze (deels) overgedragen aan museum De Casteelse
Poort. Kijk ook even bij 'Uit het gemeentearchief' in dit
nummer;paardenmarkten en paalputjes. - Redactie.

SLAGER HERMAN MOZES
EN ZIJN OVERBUREN

In mijn artikel in het aprilnummer (OW 41 -2} over drie
joodse families, die rond de wende 19e/20e eeuw
dicht bij elkaar in de Hoogstraat woonden, heb ik ach-
teraf gezien de familie Glasbeek nogal stiefmoederlijk
bedeeld. De op haar betrekking hebbende tekst be-
slaat slechts een kleine kolom, terwijl ik over meer in-
formatie beschikte. Hieronder staat de verbeterde
versie.

OUD-
mn

Omstreeks 1900 bestond de familie uit twee onge-
trouwde broers en een ongehuwde zuster, te weten:
- Salomon Levie, die als oudste bestuurder van de
joodse gemeente Wageningen de eerste steen legde
in 1902 voor de nieuwe sjoel. Hij overleed in 1914,
bijna 86 jaar oud,
- Abraham, die op 73-jarige leeftijd in 1920 overleed
-en Eva, die in Amsterdam in 1912 kwam te overlijden
op 72-jarige leeftijd. Zij werd begraven in Wagenin-
gen.
Zij waren drie van de tien kinderen, die hun ouders,
Levie Glasbeek en Saartje Daniels uit Schoonhoven,
kregen. Sinds ongeveer 1840 woonden zij in Wage-
ningen. Levie was koopman, waarschijnlijk in manu-
facturen. Zoon Abraham - Bram voor hen die hem
goed kenden - handelde eveneens in textiel. Oude
Wageningers herinnerden zich hem goed, vooral de
krans krulhaar om zijn hoofd. Hij hield van een borrel
en van vis. En, volgens mijn zegslieden, had hij veel
geld. In 1916 had hij een belastbaar inkomen van f
800, waarvan hij f 20,25 aan belasting moest betalen.
De Glasbeeks woonden in de Hoogstraat in een geslo-
ten huis met in de voorgevel twee vensters naast el-
kaar. In de deur zat een raampje met gietijzeren
vlechtwerk ervoor. Bij Bram en Eva was mijn vader in
zijn jeugd sjabbesgoj. Hij stak er op sabbat het lichten
het gas aan enz., werkzaamheden die voor hen op
sjabbat verboden waren. De beloning was wat snoep-
goed. De Glasbeeks zullen zeker orthodox levende
Joden geweest zijn.
Abraham stierf, zoals ik reeds vermeldde, in 1920. Het
pand werd verkocht aan de nog jonge koster van de
rk-kerk, Joh. Albers. Hij liet er een nieuw winkelpand
neerzetten. De onderverdieping is sedert enkele jaren
samengetrokken met die van het ernaast gelegen
pand. Niets herinnert meer aan de vroegere situatie.
In het trottoir ligt tegen het pand een herinnerings-
steen met de naam van Salomon Levie Glasbeek,
naast het pand van de familie Van Embden en tegen-
over dat van slager Herman Mozes.

Ton Steenbergen

In onze volgende editie meer over de herdenkingstegels
die sinds kort her en der in de stad zijn verschenen om de
herinnering aan joods Wageningen levend te houden.
Redactie.
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UIT HET VERENIGINGSLEVEN

BESTUURSMEDEDELINGEN

Jubileum
Op 17 april jl. hebben wij na de jaarvergadering ons

40-jarig jubileum gevierd. Over de feestelijke avond
leest u elders in dit contactblad meer.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd door 30 leden bezocht. Een
verzoek van een van de leden was om de ledenavon-
den niet meer alleen op maandagavond te houden

maar verdeeld over de avonden van de week. In 2014

zullen wij de ledenavonden verdelen over de week.

Bestuurssamenstelling
Tijdens de jaarvergadering hebben wij afscheid geno-

men van onze bestuursleden Wieger Steenbergen en
Kees Gast. Beiden ontvingen een mooie bos bloemen.
Daarnaast werd, met volledige instemming van alle

aanwezigen, Wieger Steenbergen benoemd tot lid

van verdienste van onze vereniging.
Twee nieuwe bestuursleden werden benoemd: Jola
Gerritsen en Mink Reitsma.

Het bestuur van uw vereniging kent nu de volgende
samenstelling:

Piet Woldendorp, voorzitter

Mink Reitsma, plaatsvervangend voorzitter
Ditta van Vliet, secretaris
Jan Figge, penningmeester

Ottolien Haze, lid
Jola Gerritsen, lid
Hans van der Beek, lid

Piet Woldendorp heeft te kennen gegeven dat dit zijn
laatste jaar in het bestuur van de vereniging zal zijn.

Hans van der Beek heeft het beheer van de website
van de vereniging op zich genomen.
Kees Gast, die in het bestuur de afspraken voor spre-

kers regelde, heeft op zich genomen dit voor ons te
blijven doen.

Tentoonstelling

Wij zijn met Museum De Casteelse Poort bezig een
tentoonstelling samen te stellen over het vereni-

gingsleven in Wageningen. Deze tentoonstelling zal

lopen van medio december 2013 tot mei 2014.

Molenmarkt
Op zaterdag 14 september vindt de jaarlijkse Molen-

markt plaats. Het thema van de 35e Molenmarkt is 750
jaar molens in Wageningen. Onze vereniging neemt
daar gewoontegetrouw aan deel. Naast informatie
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over de vereniging zijn ook onze boeken en overige
uitgaven te koop.

Open Monumentendag
Ook dit jaar wordt in Wageningen Open Monumen-

tendag gevierd, ook nu weer gelijk met de Molen-
markt, namelijk op 14 september a.s. Naast het dag-

programma, waarover u in de plaatselijke pers
uitvoerig zult worden ingelicht, verschijnt er als van-

ouds weer een boek met artikelen rond het (landelij-
ke) thema Macht en Pracht. De titel luidt: Gebouwen
van gezag. 750 jaar gebouwen van macht en pracht in

Wageningen. Het rijk geïllustreerde werk kost slechts
€ 12,50 en is onder meer te koop op de stand van

onze vereniging op de Molenmarkt en op de lezin-
genavonden.

JAN J. DE GdEDEZAAL

Bibliotheek
nieuwe aanwinsten
Datema, Arend, Johannes van den Hatert, Corina van

den Hoofdakker, Henk Zomerdijk, Echtetd. Een dijk van

een gemeente. Arend Datema Instituut (Kesteren
2001) 468 blz.; ill., bibliografie, register; ISBN 90-
806357-4-x (geschenk) [BET_025]

Roodbeen-Heenk, Rita, Cisca-Thurlings-Noy, Kobus
van lngen,Teus Vlot, Bümkesaon 't spoor. Sporen uit de

geschiedenis van de gemeente Kesteren. 2e druk met er-
rata; Arend Datema Instituut i.s.m. Drukkerij Ochten

(Kesteren en Ochten 2002) 543 blz.; bronnen, register;
ISBN 90 901518 4 2 (geschenk) [BET_026]

Schaafsma, Ruurd, De Renkumse en Heelsumse beekda-
len. Een cultuurhistorische wandelgids. Matrijs

(Utrecht 2012) 184 blz.; 6 losse kaartbijlagen; lit.,
woordenlijst, register; ISBN 978 90 5345 462 6 (aan-
schaf) [VEL_035]

Steinmeier, E.L bew., Register van overleden keurmedi-
gen van de kelnarij van Putten 1389- 1681. Vereniging

van Veluwse Geslachten (Barneveld 1993) 345 blz.;
bijlagen: o.a. alfabetische index op persoonsnamen

(geschenk van A.C. Zeven) [WG_250.5]
Anker, Carleen van den, Willem Ruisch, Op pad langs

beelden van toen en thans. Wageningen en de tand
des tijds. Historische Vereniging Oud-Wageningen en

Camera Club Wageningen. (Wageningen z.j. [2013])
107 blz.; ill. (geschenk) [WJ3874]

Bosman, Wim, "Met vuurstaart en ratelend geluid". VI -

aanslagen op Blerick en Wageningen. Eigen uitgave
(Wageningen 2013) 92 blz.; ill. (aanschaf) [W_0875]
Brussel, Herman van, En dan komt de angst. Autobio-
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grafisch verhaal van een jongen in oorlogstijd. Kont-
rast. (z.p. [Oosterbeek] 2013) 92 blz.; ill., index, pers.
namen ISBN 978-94-90834-33-3 (aanschaf) [W_0876]
Gast, Kees, Bob Kernkamp, Leo Klep, Inge Schriemer
red., Geschiedenis van Wageningen. Stichting Publica-
ties Wageningen 750 (Wageningen 2013) 384 blz.; ill.,
kaarten, noten, register van persoonsnamen, auteurs-
register; ISBN 978-90-75271-74-4 (geschenk)
[W_0877]
Hezik, Yvonne van, Ingrid Luitse, Pauline van Roekei,
Wageningen trakteert... Programma Spektakel W750
12 t/m 26 juni 2013- Gemeente Wageningen
i.s. m .Werkgroep Wageningen 750 (Wageningen z.j.)
63 blz.; ill. (geschenk van A.G. Steenbergen) [W_0878]
Huishoudelijk reglement van Volière Vereniging 'De
Bonte Vlucht' te Wageningen, opgericht 7 januari T 965
(Wageningen 1965) 7 blz. (geschenk) [W_0879]
Huishoudelijk reglement van de Volière Vereniging 'De
Bonte Vlucht' te Wageningen, opgericht l januari 1965
(tweede uitgave wegens wijziging per 1 januari 1975)
(Wageningen 1975} (ongepag.) (geschenk) [W_0880]
Kijlstra, Jan, Resoluties uit de Wageningse buurschap: ze
zijn er toch... [manuscript] (Ede/Wageningen; 2013} 4
blz.;ill.[W_0881]
Landbouwkundig Tijdschrift No. 691. Maandblad van
het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwe-
tenschap, 56e en 57e jaargang aug. 1944-dec. 1945
{Wageningen 1945) (geschenk) [W_0882]
Schaap, Dick,'Ik deed alles na schooltijd', Checkpoint
14(2013)3:18-20[W_0883]
Steenbergen, A.G., Gebundelde artikelen, verschenen
in 'Samenkomst': Parochieblad Wageningen, 1982-
1993 (geschenk van de auteur) [W_0884]
Verdooren-van Straelen, Pieneke, Sensus Catholicus.
De spanning tussen traditie en moderniteit in de es-
thetica van het moderne katholicisme (Rapportage-
formulier inventarisatie kerkgebouwen) Eigen uitga-
ve (z.p. z.j. [2012]) (geschenk van de auteur) [W_0885]

Elke dinsdagmorgen paraat, de medewerkers van de Jan J. de Goedezaal,
v.l.n.r. Willem Ruisch, Ton Steenbergen, Jan van Orden en Jan van den
Burg. (foto Arie de Koning)

Verslag over de belevenissen van Wageningen geduren-
de / 7 Sept. 1944 - 9 Oct. 1944 en van onze terugkeer op
2 Juni 1945. [Copie van het zgn.] Oorlogscahier van de
Zusters van het Cuneragesticht te Wageningen (Wa-
geningen 1946) 11 blz. (geschenk van A.G. Steenber-
gen) [WJ)886]
Wagedingen -Voorlichtingsblad gemeente Wagenin-
gen.Verenigingsnummer 1980-1981 (augustus 1980);
64 blz. (geschenk) [W_0887]
Wageningen toen, nu en later. Wageningen 750. De
Casteelse Poort 25 jaar (Wageningen z.j.) ongepag.; ill.
[W_0888]

Ontvangen als extra-exemplaar
Proef Wageningen. Monumenten en Architectuur.
Highlights en tips. Inclusief wandelroutes. Wagenin-
gen 750. Gemeente Wageningen en Stichting Onder-
nemersfonds Wageningen (Wageningen 2012) 15 blz.
ill.[W_0852a]
Proef Wageningen. Stad der bevrijding. Highlights en
tips. Inclusief wandelroutes. Wageningen 750. Ge-
meente Wageningen en Stichting Ondernemersfonds
Wageningen (Wageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0853a]
Proef Wageningen. Kunst en Cultuur. Highlights en
tips. Inclusief wandelroutes. Wageningen 750. Ge-
meente Wageningen en Stichting Ondernemersfonds
Wageningen (Wageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0854a]
Proef Wageningen. Natuur en Landschap. Highlights
en tips. Inclusief wandelroutes. Wageningen 750. Ge-
meente Wageningen en Stichting Ondernemersfonds
Wageningen {Wageningen 2012) 15 blz. ill. [W_0855a]
Wijngaart, Maarten van den, ed., Gebonden verbeel-
ding. Wageningse beelden bij hun gebouwen. Comité
Open Monumentendag (Wageningen 2010) 79 blz.;
ill. (geschenk) W_0753a
Huisman, J., Onderzoek naar de stadsmuren van Wage-
ningen in de periode 7 977-1980
(Renkum 1982) (geschenk) [WJ)103a]

Documentatie
Nieuwe aanwinsten
Bezwaren tegen het Bestemmings-
plan 'De Zoom - hoek Geertjesweg'
{stukken over de periode nov. 1989
-febr. 1991) (geschenk'Oud-Ben-
nekom') [DOC_045]
Prentenboek. [Kopieën van] teke-
ningen van Sjaak Rauws in De Gel-
derlander,1990. Teksten van o.a.
A.G. Steenbergen {gebundeld in
kartonnen omslag, aangevuld met
enige lossetekeningen) [DOC_046]
Publicaties, aanwezig in biblio-
theek en documentatiecentrum
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van Oud-Wageningen, betrekking hebbend op café-
en horecagelegenheden [manuscript] (Wageningen
2013)[DOC_047]
Torckdael. Een prachtige nieuwe woonwijk voor ieder-
een die wil wonen alsTorck in Wageningen. Wonings-
tichting en Opetla (Wageningen z.j.} ongepag.; (ge-
schenk) [DOC_048]
Nederland Vrij... Bevrijdingsnummer Vrij Nederland,
17 mei 1945 (geschenk van A.G. Steenbergen)
[DOC_049]
Noor: Wat had Vrij Nederland over Wageningen te mel-
den?
l Op blz. 5 staat een ingekaderd bericht met opschrift:
'Monty's eigen woorden. Bij de capitulatie van 5 mei'. Het
bericht is gedateerd 'zaterdag 5 mei'. Wie dit bericht las
ten tijde van het uitkomen van de krant, zou tot de con-
clusie zijn gekomen dat de Duitse legers in Holland (=
Nederland), in Friesland met inbegrip van de Waddenei-
landen en andere eilanden (is bedoeld de Nederlandse
provincie, de Ostfriesische Insein of was Montgomery
slecht op de hoogte van de geografie van Noord-Duits-
land en Nederland?), Sleeswijk-Holstein en Denemarken
op 5 mei hadden gecapituleerd. Maar dan lezen we dat
de capitulatie om 18.30 uur wordt ondertekend, en op 5
mei, 8 uur, ingaat. Pas door in de tijd terug te rekenen
wordt duidelijk dat de ondertekening van het capitula-
tiedocument door admiraal Von Friedeburg in het
hoofdkwartier van veldmaarschalk Montgomery op de
Lüneburger Heide had plaatsgevonden op zaterdag 4
mei [1945]. Het is wel verwarrend.
2. Op blz. 14 staat een eveneens ingekaderde tekst, die
als kop heeft 'De week der bevrijding'. De voor Wagenin-
gen van belang zijnde gedeelten:
Vrijdag 4 mei: 20.30 uur geeft Radio België 'het bericht'
[dat van de Duitse capitulatie op de Lüneburger Heide)
Zaterdag 5 mei: De capitulatie van het Duitsche bezet-
tingsleger gaat op dit moment in [= 8.00 uur v.m.;JvdB].
([Radio] Herrijzend Nederland 's morgens om acht uur)...
[dus nog niets over wat zich op die dag in Wageningen
zalafspeien, maargeen capitulatie].
Zondag 6 mei: Des middags vijf uur wordt in de aula van
de Landbouwhogeschool te Wageningen de capitulatie
getekend door generaal Blaskowitz ten overstaan van
gen. Foulkes [dus hier: capitulatie op 6 mei in Wagenin-
gen, maar die capitulatie had twee dagen eerder plaats-
gevonden op de Lüneburger Heide!].
3. Moraal: als op 17 mei 1945 al verwarring heerst over
wat en waar op 4, 5 en 6 mei had plaatsgevonden met
betrekking tot capitulatie en overgave van de Duitse
troepen in Nederland, verwondert het dan dat we nu
nog steeds niet helemaal zeker zijn van wat en waar op 5
en 6 mei 1945 in of bij Wageningen is ondertekend?
Jan van den Burg

Foto- en prentenkabinet
In de afgelopen maanden is weer een flink aantal fo-
to's en dia's verkregen.
Annelies Nieuwenhuis: foto's van haar vader loodgie-
ter in de Herenstraat
Anton Zeven: kinderen Boerstoel in de Kapelstraat
Thea Voorhaar-den Hartog, Jan van Eek: foto's van Wa-
geningen
Mw. De Ridder: positief tussen glas (doorgegeven aan
het museum)
Mw. Albers: fotocollage
Gerrit Snijders: foto van de fam. de Blieck
Dick Rintjema: enkele digitale foto's
Ton Steenbergen: ca. 150 dia's
Henk Gijsbertsen (HV Oud-Bennekom): foto's.
Medewerking is verleend aan de tentoonstelling Bier,
waarbij vele foto's aangeleverd zijn in een hogere re-
solutie om een groot affiche te kunnen afdrukken.
Een aantal foto's van postagentschappen, hulpkanto-
ren is aangeleverd voor een komende tentoonstel-
ling. Aan Willem Straatman foto's geleverd voor een
powerpointpresentatie (wij krijgen de presentatie na
gebruik). Voor Meborah-radio is een interview ver-
zorgd over het wel en wee van de stad in vroeger tij-
den en over de hist. ver. Oud-Wageningen.
Arie de Koning heeft een begin gemaakt met het op-
bergen van de ansichten in zuurvrije mappen. Met
Dik Melkert wordt een afspraak gemaakt of hij de
Abrahamsz-collectie kan en wil doornemen om de
gescande dia's/negatieven met de foto's te vergelij-
ken. De foto's zijn nog niet gescand, dus vergelijken
kan veel werk besparen. De foto's van Sjaak Rauws zijn
voor een groot deel in ons programma verwerkt,
evenals de glasnegatieven van fotograaf de Hoog. Er
zijn veel bezoekers geweest op de dinsdagochten-
den, die om informatie kwamen vragen over afbeel-
dingen van hun buurt. Die zijn er niet altijd, maar vaak
kan verwezen worden. - Willem Ruisch

LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden
Dhr.S.H.Castelein
Dhr. M.G. Steenbergen

Overleden
mw. AJ. Roscher-Huizing
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MUSEUM DE CASTEEUSE POCDRT

Agenda voor najaar en winter 2013
EXPOSITIES IN MUSEUM KUNST IN HET KOETSHUIS

oktober 2013
Maand van de Geschiedenis, thema Vorst & Volk

Vrijwilligers van het museum richten een kleine ten-
toonstelling in rond het thema Vorst en Volk met
voorwerpen uit eigen bezit.

19 oktober

Gelderse Museumdag, activiteit nog onbekend; gratis
toegang

Nog tot 27 oktober
Bier, een werelddrank

Bier, een
werelddrank!
750 jaar bier in Wageningen
historie - verzamelen - onderzoek

24 mei t/m 27 oktober 2013

29 november t/m 27 april 2014 (verwacht)
Verenigd Wageningen

Samen met de historische vereniging Oud-Wagen in-

gen treft het museum voorbereidingen voor de ten-
toonstelling 'Verenigd Wageningen'. Deze tentoon-

stelling zal aan de hand van de geschiedenis van
diverse lokale verenigingen een beeld geven van de
ontwikkeling van Wageningen in de afgelopen 200

jaar.

Nog t/m 26 september
Wageningen in Vorm, heden kijkt naar verleden

l Anjavan
Rennes
de Grote Kerk

op de Markt

Anja van Rennes, schilderijen en Salman Ezzammou-

ry, gemengde technieken

Voor beide kunstenaars is de 750-jarige stad Wage-
ningen de bron van inspiratie. Zelf-geschoten foto's
van karakteristieke gebouwen en situaties dienen als

uitgangspunt voor het scheppen van een nieuwe ar-

tistieke werkelijkheid. Anja van Rennes geeft de opna-
men een schilderkunstige bewerking, terwijl Salman

Ezzammoury verschillende technieken gebruikt. Alle-
bei verleiden ze het publiek om via hun werk de meer-

lagige Wageningse werkelijkheid te ervaren.

6 oktober t/m 17 november

MarkóMarkov, beeldhouwwerk

De kunstenaar Markó Markov is geboren in Sofia, Bul-
garije en sinds 1995 woonachtig en werkzaam in Ne-
derland. Hij voltooide in in 1974 zijn opleiding aan de

Academie voor Beeldende Kunsten in de richting mo-

numentaal beeldhouwen en heeft specialisaties in

brons, glas en keramiek. Van 1977 tot 1985 was hij
docent beeldhouwen aan de Hogeschool voor Archi-

tectuur en Stedenbouwkunde in Sofia. Studiereizen
en exposities brachten hem onder meer naarVenezu-
ela, Zimbabwe, Denemarken, Oostenrijk, Grieken-

land, Italië en uiteindelijk in Nederland.
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