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Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Wageningen nodigt
leden en verdere belangstellenden uit voor de lezing

BUREAU RUSTENBURG — OP ZOEK
NAAR 31 JAAR PD LITI EG ES CH l EDEN l S

doorJobbe Wijnen, bouwbiograaf

op maandag 25 november, aanvang 20:00 uur in de Vredehorstzaal,
Tarthorst 1.

Toen in 2012 bekend werd dat het oude politiebureau snel gesloopt zou
worden ontstond bij Jobbe Wijnen het idee een bouwbiografisch onder-
zoek te doen naar sporen van de geschiedenis in het verlaten pand.
Deze nieuwe vorm van onderzoek probeerde Wijnen in 2010 voor het
eerst met succes uit in de voormalige HBS aan de Generaal Foulkesweg,
om daarna verscheidene panden overal in het land te onderzoeken. Met
het onderzoek in het politiebureau aan het Rustenburg keerde Wijnen
met deze onderzoeksmethodiek terug in Wageningen.
Er ontstaat in ons land steeds meer aandacht voor recente geschiede-
nis; het onderwerp van Jobbe Wijnen past in deze trend. Mede dankzij
de hulp van de politie Wageningen en de vereniging Oud-Wageningen
ontstond uit dit onderzoeksproject een met video-interviews en digi-
tale media verrijkt boekje, dat na de lezing kan worden ingezien en
gekocht.

De eerste lezingavond in het nieuwe jaar zal worden verzorgd door
gemeentearchivaris Bob Kernkamp. Hij zal het hebben over de geschie-
denis en de betekenis van het Waaggebouw aan de Niemeijerstraat. De
bijeenkomst is op4 maart 2014.
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contactblad Oud-Wageningen. Als nieuwe redactie maakten wij in het
voorgaande nummer de fout de pagina's niet door te nummeren als
onderdeel van de jaargang; we begonnen met pagina l en zo door tot
en met 32. Dat maken we in deze uitgave weer goed, door de pagina's
te nummeren van 97 tot en met 126.
Wie onze oude jaargangen wil raadplegen kan deze gedigitaliseerd vin-
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Duo EN NIEUW WAGENINGEN
EN WAGVENE
HET RAADSEL IS NOG STEEDS

NIET OPGELOST

Door Bob Kernkamp

Het was niet 'Wageningen' dat in 1263 van graaf Otto II van
Gelre stadsrechten kreeg, maar een nederzetting met de naam
'Nieuw Wageningen'. Dat roept de vraag op wat en waar 'Oud
Wageningen' dan moet zijn geweest. Mij intrigeert bovendien
waarom er op het stadszegel 'Wagvene'staat in plaats van 'Wa-
geningen'. In februari 2002 schreef Tj. Wijngaarden hier al eens
over in dit blad, en ook in de dit jaar verschenen 'Geschiedenis
van Wageningen'komt de naamgeving ter sprake, maareen op-
lossing is er nog steeds niet.

NIEUW WAGENINGEN

Vanaf welk moment er een plaats Nieuw Wagenin-
gen was, is niet duidelijk. Volgens de zeventiende-
eeuwse Gelderse geschiedschrijver Slichtenhorst zou
er in het jaar 1 240 op de plaats van de huidige bin-
nenstad al een nederzetting met een wal en gracht
zijn geweest. De nieuwe stad zou zijn gesticht door
de graaf van Gelre op grond die hij zelf bezat, en ken-
nelijk in de buurt van iets dat al de naam Wagenin-
gen had.

.-

v
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De herkomst en betekenis van de naam Wageningen
zijn nog altijd ongewis. Vermeldingen van de naam
vóór de verheffing tot stad zijn niet altijd eenduidig
aan Wageningen toe te wijzen. Zo is men er in het
verleden lang van uitgegaan dat vermeldingen van
de plaats Vada in Latijnse teksten betrekking hadden
op Wageningen. Tegenwoordig zijn de meeste histo-
rici het erover eens dat Vada de naam was van een
Noord-Brabantse plaats aan de Maas, en dus niets
met Wageningen uitstaande heeft. Maar inmiddels
zitten we wel opgescheept met een voormalige
drukkerij en een villa Vada en hebben we nog altijd
een korfbalvereniging en een roeivereniging Vada.

Een andere in oude stukken aangetroffen naam is die
van UUaganuuega of Waganwega. Die komt voor in
een oorkonde uit 838 waarin ook de brinken Bracola
(Brakel) en Thulere (Dolder) worden genoemd. Maar
inmiddels zijn de deskundigen het er over eens dat

ook die naam niet op Wageningen betrekking heeft.
Toch waren er wel al vermeldingen van Wageningen
voordat de plaats stadsrechten verwierf. De oudste
vermeldingen zijn:
* Wachoningon, in 1125, in een oorkonde van Ma-

thilde, de weduwe van keizer Hendrik V, en
* Wagenunge, in de rekening van het graafschap

Gelre 1294/1 295.

OUD WAGENINGEN

Waar lag Oud Wageningen? Opvallend is dat bij de
verlening van stadsrechten in 1263 van Nieuw Wage-
ningen wordt gesproken. Het staat buiten kijf dat
hiermee de omwalde plaats wordt bedoeld binnen
de grachten die we nu nog steeds hebben. Dan zou
dus alles daarbuiten Oud Wageningen kunnen zijn.
Dat klopt ook met het feit dat er buiten de binnen-
stad op allerlei plaatsen sporen van gebouwen en
bewoning in de grond zijn aangetroffen uit perioden
van vóór de dertiende eeuw. Ik noemde reeds de
brinken die in 838 worden vermeld, op de berg stond
al een kapel voordat er op de plek van de huidige
Grote Kerk een godshuis stond, en rond de Dieden-
weg en Geertjesweg ligt een grafveld waar reeds van
het eind van de vierde eeuw tot ca. 800 na Christus
begrafenissen hebben plaatsgevonden. Zo bezien is
het alleen maar logisch dat de stad de naam Nieuw
Wageningen kreeg.

Maar is dan het hele gebied buiten de binnenstad
Oud Wageningen geweest? Nee, natuurlijk. Veel his-
torici gaan er vanuit dat het oude Wageningen bij of
in de buurt van de kapel op de Wageningse Berg

OUD-WAGENINGEN AI • t, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
DUD
ui n c
E
D



heeft gelegen, ook wel aangeduid met 'Wageningen
op de Berg'. Misschien onderaan de (zuidkant van de)
berg. In 1484 is in een tekst sprake van'Alde Wagenin-
gen bij den Eng'en in 1528 noemt een tekst de buur-
schappen 'Alde Wageningen, Brakell en Dolre op de
Wageningschen berg bij den Enck'. Die omschrijving
geeft aan dat Oud Wageningen een vermoedelijk
kleine nederzetting zal zijn geweest, ergens op de
Eng. Het is echter ook duidelijk dat'Wageningse Berg'
en 'Eng' zeer ruime begrippen zijn. Waar dat Alde
Wage-ningen precies lag, is niet duidelijk - behalve
dat het niet in de Vallei lag. Open ronddeWagening-
se Berg is geen uitputtend archeologisch onderzoek
gedaan. Er zijn verspreid wat opgravingen verricht,
maar een duidelijk allesomvattend beeld is er niet.

De naam Oud Wageningen werd dus daadwerkelijk
gebruikt, maar vóór de Middeleeuwen is daar geen
duidelijke locatie aan te koppelen. In de oudste ver-
meldingen waarover we in het Gemeentearchief
be->schikken, uit de zestiende eeuw, wordt met Oud
Wageningen uitsluitend het gebied direct buiten de
Bergpoort bedoeld: de omgeving van de Bergstraat,
het 5 Meiplein, de Veerstraat en Rustenburg.Tot in de
twintigste eeuw heeft die wijk Oud Wageningen ge-
heten.

ETYMOLOGISCHE
VERKLARINGEN

De kersverse magistraat van Nieuw Wageningen liet
al snel na de stadsrechtverlening een zegel snijden
om de stedelijke stukken mee te bekrachtigen. Rond-
om de afbeelding van een ogenschijnlijke ladder en
twee wagenwielen, die tezamen een (tweewielige)
wagen verbeelden, werd de tekst 'S. (voor: sigillum)
nove civitatis Wagvene' geplaatst; zegel van de nieu-
we stad Wagvene. Deze tekst zal toen vanzelfspre-
kend zijn geweest, maar stelt ons voor problemen:
Wagvene? Het is en was toch Wageningen? Welke
sukkel heeft daar Wagvene van gemaakt? Zegelsnij-
ders kortten nogal eens een tekst af, omdat de ruimte
op een zegel nu eenmaal beperkt is, maar Wagvene is

OUD-
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natuurlijk geen afkorting van Wageningen. Op de ze-
gelafdrukken is ook geen afkortingsteken (een punt
aan het eind, of een streepje boven het woord) te
zien. Waarbij ik moet zeggen dat de afdrukken ook
niet allemaal even duidelijk of zelfs maar compleet
zijn.

Het enige dat in de namen Wageningen en Wagvene
overeenkomt, is het eerste deel: Wag. Daarna lopen
de namen uiteen. In de late Middeleeuwen werden
de uitgangen -ing en -ingen gebruikt als een soort
tweede naamval. Het geeft aan van wat of wie iets
was, of waar het bij in de buurt lag. Wageningen en
Wagvene zouden dan genoemd zijn naar een 'wag'
dat van iemand was en kennelijk in de buurt lag.

Of 'Wag' zou een persoonsnaam
kunnen zijn. Het gaat in dat geval
om het gebied of het veen van
Wag. We moeten dus op zoek naar
een persoon Wag, of we moeten
ons taalkundig buigen over de be-
tekenis van een woord'wag'.

We kennen uit de twaalfde eeuw of
eerder geen persoon Wag of een
toponiem Wag waar het eerste Wa-

geningen bij in de buurt zou hebben gelegen. Bij ge-
brek aan voldoende oude bronnen zal een meneer
Wag waarschijnlijk voor eeuwig onbekend blijven -
zo hij al bestaan heeft. Laten we daarom de weg der
etymologie bewandelen.

Volgens etymologen zou het eerste naamdeel,
wagen, inderdaad op een wagen slaan (een voer-
tuig), en het tweede op weg of wegen. Het woord
'waganing' zou wagenvoerder, voerman, betekenen.
De verklaring van Wagen/Wagan met 'wagen' is con-
form het M/dde/-nederlands, maar de naam is ouder
dan het Middelnederlands, dat grofweg tussen 1200
en 1500 werd gebruikt, dus het verklaren van een
negende-eeuwse naam met een latere taal is mis-
schien niet toereikend. In het Oudnederlands (ca. 500
tot 1150) duidt Wag een waterbeweging aan: golf,
stroming, getijde. Vergelijk het Franse vague. Dit
woord is alleen als toponymisch element overgele-
verd en zou dus uitstekend op onze plaats kunnen
slaan, immers Wageningen ligt bij de (golvende) Rijn
en in de Middeleeuwen zelfs pal aan de Rijn. Maar
Oud Wageningen, van vóór die omgrachte plaats, lag
nu juist op een andere plaats dan de huidige binnen-
stad. Oude vermeldingen hebben het o.a. over de
Eng, die verder naar het noorden van de Rijn af ligt.
Dan ligt een vernoeming naar de op afstand liggen-
de Rijn niet voor de hand.
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WAGVENE

Maar het meest mysterieuze is in mijn ogen die rare
uitgang -vene op het stedelijke grootzegel. Dat er
veengrond in de omgeving te vinden was, lijdt geen
twijfel. Maar het is op zijn minst bizar te noemen als
je stadsrechten hebt verkregen als 'Nieuw Wagenin-
gen'enjegaatjedan op je stadszegel 'Wagvene' noe-
men. Voor een rechtbank, bij voorbeeld, zou je toch
problemen mogen verwachten als je je als bestuur-
der van de stad Wagvene ging beroepen op een
handvest waarin 'Nieuw Wageningen' staat, en om-
gekeerd.

Maar kennelijk was er consensus over die naam, want
ik kan me niet voorstellen dat als er één malloot was
die er Wagvene van maakte, en juist die malloot het
zegelstempel-met-de-verkeerde-naam had besteld,
dat dan de rest van de schepenen dat zegel met de
verkeerde naam klakkeloos zou zijn gaan gebruiken.
Dan laat je een ander zegel maken. Zó duur waren
die dingen toch ook niet, dunkt me.

D. Otten verklaart de naam Wagvene met: het veen
van Wag. Anton Zeven stelt dat Wagvene een afkor-
ting van Wagenveen is. Maar het gaat mij niet zozeer
om de verklaring van de naam, maar om het feit dat
een stad die Nieuw Wageningen heet, op zijn zegel
een andere naam laat zetten. Misschien dat ze in de
stad'Nieuw Wageningen'dachten:'We willen van die
oude naam Wageningen af, want we zijn dat onbe-
duidende gehucht (Oud) Wageningen niet meer. We
noemen ons voortaan Wagvene'. In dat geval hebben
ze kennelijk een misrekening gemaakt en was de
macht van de graaf, die de stad Nieuw Wageningen
had gedoopt, groter.

Dus Wagvene móet iets geweest zijn, zou je zeggen.
En kennelijk was dat dan iedereen duidelijk. Óók dat
met Wagvene Nieuw Wageningen werd bedoeld. Dat
kan haast niet. De naam Wagvene is ook helemaal
nergens anders gevonden dan uitsluitend en alleen
op dat grootzegel.

Ik heb de vraag daarom via het Meertens Instituut
aan een aantal historisch-geografen voorgelegd. En-
kele reacties: dr. Karel Leenders is van mening dat als
de naam Wagvene nergens anders voorkomt, de
naam op het zegel wel een afkorting moet zijn. En de
Belgische dr. Paul Kempeneers zegt: 'Als we de V in
Wagvene lezen als een U, en het zou om een afkor-
ting gaan, dan zou de naam Waguene als
Waguen(ing)e gelezen kunnen worden'. D. Otten
schrijft dat het niet van belang is of er een u of een v

in Wagvene staat, want dat het om twee verschillen-
de namen gaat. Onze oud-plaatsgenoot Luuk Keu-
nen veronderstelt dat Wageningen (Wag-inge) op
het oorspronkelijke Wageningen (Oud Wageningen)
zou kunnen duiden en dat Wagvene dan Nieuw Wa-
geningen genoemd werd.

Een verklaring is waarschijnlijk domweg niet te
geven. Als Wagvene een afkorting is, dan zou er ei-
genlijk een af korting s streepje boven het woord Wag-
vene moeten staan. Maar op de zegelafdrukken die ik
ken, is zo'n af korting s streepje niet te vinden - wat
niet wil zeggen dat het niet op het zegelstempel
heeft gestaan. Anton Zeven stelt, als zegel- en wa-
pendeskundige, echter dat het niet gebruikelijk was
om op zegels afkortingsstreepjes te gebruiken.

Een andere kwestie is dat'Wagvene'en 'Wagueninge'
beide geen genitief {tweede naamval) lijken van iets.
Je zou zeggen dat de plaatsnaam op het zegel, net als
'nove civitatis; verbogen moet worden. Tot 'Wag(u)
eningensis'of iets dergelijks. Het is immers het'zegel
van de nieuwe stad Wageningen'. Maar als we dan
toch zout op slakken aan het leggen zijn:'nove'is niet
de tweede naamval van nova, want dat is novae.
Novae wordt echter ook wel uitgesproken als'nove'.
Mijns inziens had er 'novae civitatis' moeten staan.
Maar in het Middeleeuwse potjeslatijn zou 'nove civi-
tatis' simpelweg goed kunnen zijn. En dan kan Wag-
vene of Wagueninge net als nove correct gebruikt
zijn, want die eindigen ook op -e.

Misschien staat er dus eigenlijk toch gewoon 'Wage-
ningen'op hetzegel.
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ginningen. Landschap en leven in voorstedelijk
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ZWARTE TEGELS
IN DE BINNENSTAD
Door Koen Aartsma

Noem het toeval, die afspraak in Saarburg. Zou toeval dan toch meer zijn
dan duizend afspraken, zoals een Arabisch spreekwoord luidt?

Zondagmiddag 15 september 2013. In Wageningen onthult opperrab-
bijn J.S.Jacobs de 36 herinneringstegels die de stichting Joods Erfgoed
Wageningen in de stoepen van het centrum heeft laten aanbrengen. Als
eerbetoon aan de Joodse bewoners die iets betekend hebben in de Wa-
geningse gemeenschap. Ik had er bij willen zijn, maar in die week word
ik in het Duitse Saarland verwacht, dicht bij de Franse grens.

STRUIKELSTENEN

Lopend door de binnenstad van
Saarburg over natgeregende kas-
seien, valt mij een gele steen op.
Je struikelt er bijna over. En dat is
ook de bedoeling, wordt mij later
verteld. Want dan buk je voorover
om te lezen wat er op zo'n steen
geschreven staat. Duitsers noe-
men dat dan ook een struikelsteen
(Stolperstein). Tot in alle hoeken
van Duitsland zijn van die Stol-
persteine aangebracht om Joodse
slachtoffers uit de nazi-tijd te her-
denken.
Op de dag dat Wageningen zijn
herinneringsstenen inwijdt, laat ik
mij in het land van de daders voor-
lichten over de wijze waarop een
jonge, kritische generatie haar
vroegere Joodse medeburgers wil
herdenken en eren.
We staan voor huisnummer 15 in
de Klosterstrasse. 'Familie Adolf
Joseph' vermeldt de steen. "Hier
woonde de Joodse familie Jo-
seph," vertelt Edith van Eijck van
de werkgroep 'Stolpersteine für
Saarburg'. "Veehandelaar Adolf Jo-
seph en zijn vrouw Selma en hun
dochter Selma zijn hier door de
nazi's weggehaald. Zij zijn in 1942
omgekomen in het vernietigings-
kamp Kulmhof/Chelmno."
Aan de overkant, Klosterstrasse 8,
in een groot pand, woonde de
fam.Levy. Vader Eduard was de
DUO-
uini

trotse eigenaar van een goedlo-
pende veehandel. Edith van Eijck:
"Levy werd in 1939 gedwongen
met zijn gezin te verhuizen naar
een 'Zwangsunterkunft' in Trier,
waar hij twee jaar later is overle-
den. Zijn vrouw Johanna werd
kort daarna in het getto Litzmann-
stadt/Lodz (Warschau) vermoord.
Zoon Paul had meer geluk: hij zag

kans om nog voor de 'Kristall-
nacht' in 1938 naar Amerika te
vluchten, waar hij vijftig jaar later
als een welvarend zakenman is
gestorven."

Het idee van de Stolpersteine is
van beeldhouwer/kunstenaar
Gunter Demner uit Keulen. Hij
nam in 1995 het initiatief: "Omdat
een mens pas vergeten is, wan-
neer zijn naam vergeten is." Dem-
ner maakt ze zelf, de betonnen
blokjes van 10x10x10 cm en voor-
ziet die van een messing naam-
plaat met daarin als inscripties de
naam en levensloopdata van de
betreffende Joodse bewoners. Je
kunt ze nu in honderden steden en
dorpen van Duitsland ontdekken.
Vaak zijn het initiatieven van werk-
groepen met jongeren van mid-
delbare scholen. De stenen (120
euro per stuk) worden meestal
door de gemeente en sponsors
bekostigd. Inmiddels zijn er zo'n

Opperrabbij Binyomin Jacobs en burgemeester Geert van Rumund in ge-
sprek met stadsdichter Laurens van der Zee tijdens de officiële inhuldiging
van de gedenktegels van Joods leven op 15 september. Zij staan hier bij de
tegel van de Joodse verzetsman Nathan Stranders aan het Bowlespark.
Stranders werd samen met 48 lotgenoten in maart 1945 door de bezetter
geëxecuteerd als vergelding voor de aanslag op SS-chefHans Rauter.
(Foto Hettie van Nes)
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40.000 geplaatst, in veertien lan-
den van Europa, tot in de Oekraï-
ne. In Nederland had Borne de
primeur in 2007; meer dan tachtig
gemeenten volgden.
Niet overal worden Joodse mede-
burgers geëerd met Stolpersteine.
Bijvoorbeeld in Bad Wildungen
(Waldeck/Hessen), waar ik enkele
jaren heb gewoond, doet men dat
anders. Dat ervaar ik tijdens een
bezoekje aan Buchhandlung Bing
in de Brunnenstrasse. "Frisch von
der Presse!"jubett de verkoopster
en overhandigt me een zojuist
verschenen brochure die aan
Juden und NS-Zeit in Bad Wildun-
gen' gewijd is. Het is een 'Stad-
trundgang' langs veertien plaat-
sen waar Joden geleefd hebben.
De rondgang is opgezet door ge-
schiedenisleraar Johannes Grö-
tecke (jaargang 1966) van het
gymnasium. Zijn motto ontleent
hij aan de schrijver Primo Levi, die
Auschwitz overleefde: "Het is ge-
schied en het kan weer geschie-
den. Daar ligt de kern van hetgeen
wij willen zeggen."

WAGEN i N G EN

In Wageningen is niet gekozen
voor betonnen Struikelstenen,
maar voor iets grotere stoeptegels

van zwart graniet, 36 in totaal. Ze
hebben ook een andere, bredere
betekenis.
"Ik heb al in heel wat plaatsen Stol-
persteine gezien," zei opperrabbijn
Jacobs bij de officiële inhuldiging
op 15 september, "maar de Wage-
ningse stenen zijn wel heel bijzon-
der. Dit idee om de hele Joodse
geschiedenis zichtbaar te maken,
heb ik nog nergens elders gezien."
Bijzonder zijn ze, niet alleen wat
de vorm betreft. De Stichting
Joods Erfgoed Wageningen e.o.
heeft hiermee niet alleen de Jood-
se nazi-slachtoffers willen herden-
ken. Men wilde de verblijfplaatsen
markeren die van belang zijn ge-
weest door de aanwezigheid van
Joodse stadgenoten. Burgemees-
ter Van Rumund noemde de Wa-
geningse stenen "een beetje ei-
gengereid". Want "ze staan niet
alleen stil bij het einde, maar ze
laten ook zien wat er allemaal aan
vooraf is gegaan. De plaats die de
Joodse bevolkingsgroep had in de
Wageningse gemeenschap."
Lopend door het centrum van de
stad, zie je hier en daar zo'n zwarte
stoeptegel. Je herinnert je namen
van mensen, over wie uitvoerig ge-
schreven is o.a. in het Memorboek
van Joods Wageningen (A.G.
Steenbergen:'Een eerlijcke plaets').
In de Hoogstraat liggen er vier als

goede buren bij elkaar. Op no.71
(bij de winkel van Zeeman) een
tegel voor gemeentesecretaris
Henri Jacobus Haas (1824-1882),
daarnaast (bij bakker Stolk) een
voor sjofablazer Meijer van Emb-
den (1815-1860). Daar tegenover
op no. 56 (nu Vero Moda) wordt
koopman Salomon Levie Glas-
beek (1828-1914) herdacht. Met
zijn buurman op nr. 58 (nu juwe-
lierszaak) Samuel van Embden
(1851), rijk gesorteerd in hoeden
en petten.
Niet alleen zakenmensen, ook we-
tenschappers hebben hun tegel
gekregen. Op het plein van de
Bassecour een eerbetoon in tegels
voor prof. Betje Polak (1902-1980),
Lou Gersons (1918-1980) en de in
Auschwitz omgekomen Geza Ber-
ger (1892-1942). Om de hoek,
Heerenstraat no.8, een eresaluut
voor Sally Lindeman (1874-1942),
leraar en oprichter van de SDAP-
afdeling Wageningen.
De allereerste steen werd overi-
gens op 29 juni naast ons museum
(Bowlespark 2} gelegd voor een
niet-Joodse Wageninger. Hier
woonde verzetsman Jacobus
Westland (1902-1944) die veel
joden heeft laten onderduiken.
Hij betaalde daarvoor met zijn
leven. Westland werd in 1944
door de Duitsers geëxecuteerd.

i EN D A N - ;
KOMT*^^
DE ANGST

EN DAN KOMT DE ANGST
Autobiografisch verhaal van een jongen in oorlogstijd
door Herman van Brussel

Als zeventigjarige kijkt Herman van Brussel terug op zijn Wageningse belevenis-
sen in oorlogstijd. Hij woonde met zijn ouders aan de Lindenlaan. In dit verhaal
doet hij een poging in de huid te kruipen van het kind dat hij toen was en zijn
herbeleefde emoties op te schrijven. Dat is hem goed gelukt. Herman van Brus-
sel moet al heel vroeg een goede waarnemer zijn geweest. Hij zegt daarover:
"De lezer zal merken dat de belevingswereld van een kind en een volwassene
niet zoveel hoeven te verschillen. In ieder geval niet in een gezin waar dagelijks
alle oorlogsgebeurtenissen werden besproken. Ook de soms onuitgesproken
zorgen en angsten van ouders en anderen zijn voor een oplettende kindergeest niet te verbergen". Zijn ver-
haal begint met de evacuatie in mei 1940. Even denkt hij dat hij een vakantiereisje gaat maken, maar dan legt
zijn moeder hem uit dat dit oorlog is. PietAben
Uitgeverij Kontrast, ISBN 978 94 90834 33 3, prijs € 19,50
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BURGERSLACHTOFFERS 1 94D - 1 945

MONUMENT AANGEKLEED MET
NAMENLIJSTEN

Vrijdag 20 september zijn vier gedenkstenen onthuld, aangebracht op het monument voor de gevallenen aan
de Costerweg. Op de stenen staan de namen vermeld van de 199 Wageningse burgers die slachtoffer werden
van de Tweede Wereldoorlog.
Het initiatief voor het aanbrengen van de namen op het oorlogsmonument werd genomen door Gert van de
Weerd, zoon van een bekende Wageningse verzetsman. Hij kreeg de medewerking van Martin Brink, de initi-
ator van het in 2010 opgerichte Indiëmonument, en Hennie Slotboom-Bitter, de drijvende kracht achter de
website Wageningen 1940-1945, die voorde namen zorgde.
De onthullingsceremonie vond plaats onder grote publieke belangstelling. Na toespraken van burgemeester
Geert van Rumund en Martin Brink las gemeentearchivaris Bob Kernkampalle 199 namen voor.Telkens na 20
namen legden schoolkinderen rozen bij het monument. Ten slotte werden bloemen gelegd door de nabe-
staanden.
De lijst van namen is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Het beslissende criterium luidde,
dat het moest gaan om burgers die ingeschreven waren bij de gemeente Wageningen tussen l O mei 1940
(begin oorlog in Nederland) en 2 september 1945 (het officiële einde van de oorlog) en wier overlijden te
wijten was aan oorlogshandelingen.
Het onaandoenlijke oorlogsmonument heeft met de naamlijsten een menselijk gezicht gekregen. Daarmee
sluit ook Wageningen aan bij een tendens die de laatste tijd is ontstaan. Door de slachtoffers van de oorlog
met hun naam te vermelden wordt het zeker voor de jongere generaties beter mogelijk om de herinnering
aan het oorlogsgeweld levend te houden. Piet Aben (Foto Arie de Koning)
DUD-
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AFSCHEIDNEMENDE HANS DDBBE:

<EEN MOLENAAR MOET

DOK SOCIAAL VAARDIG IJN'

Ik praat met Hans Jn de 'mooie kamer'
van de molenaarswoning met uitzicht
op de molen De Vlijt. In dit verslag ga ik
voorbij aan de vele technische details
die over de tafel gingen, maar de lezer
wordt erop gewezen dat er over De Vlijt
een informatieve brochure bestaat en
dat op de open dagen vragen vrijstaat.

Door Toon Jansen

Hans Dobbe werd geboren in 1947 in Wa-
geningen. Zijn vader had een groenten-
en fruitkwekerij aan de Ooststeeg. Hij had
te zijner tijd graag het bedrijf overgeno-
men, maar "de oudste zoon ging voor".
Hans ging studeren aan de Academie voor
Beeldende Vorming in Amersfoort, en
koos daar voor de richting 'hout'. Hij had
vooral belangstelling voor houten werk-
tuigen. Vanuit Amersfoort kwam hij in
contact met de vrijwillige molenaar van een Middel-
eeuwse standerdmolen in Terschuur wat hem zeer
fascineerde. Hij ging daar meehelpen, behaalde het
diploma 'vrijwillig molenaar' en ging daar ook al wat
handelen in meel en andere molenproducten. Zo
groeide bij hem het idee om met een windkorenmo-
len zijn brood te gaan verdienen. Die kans deed zich
voor toen in 1972 de Gemeente Wageningen de
molen De Vlijt kocht, die in deplorabele toestand ver-
keerde, in 1976 werd begonnen met de restauratie
van De Vlijt en in 1979 werd de molen feestelijk ge-
opend door burgemeester Van Kettwich Verschuur.
Hans had zich direct in 1976 kandidaat gesteld om als
molenaar De Vlijt in bedrijf te nemen. Hij had een
plan opgesteld voor een inrichting, die het mogelijk
moest maken om hierin een professioneel bedrijf te
voeren.

M AALVAARDIG

De Vlijt was gebouwd in 1879 en had steeds als ko-
renmolen gefungeerd. In 1946 werd de molen ge-
kocht door Wouter van Veldhuizen, een molenaars-

zoon, die erover dacht om de molen en bijbehorende
woning te slopen om plaats te maken voor een mo-
derne, elektrische maalderij. Door tussenkomst van
de amateur-historicus Max van Hoffen uit Bennekom
- de redder van meerdere molens -, ging dit plan niet
door en werd de molen in 1952 hersteld en weer
maalvaardig gemaakt. Het is maar goed dat het plan
van Van Veldhuizen niet is uitgevoerd. In die tijd
waren er in het land nog zo'n 3000 veevoederfabrie-
ken (vaak molenaars die veevoer 'erbij deden'), nu
nog 70. De 'fabriek' in Wageningen was zeker in de
strijd naar schaalvergroting ten onder gegaan, omdat
op die plek geen ruimte voor uitbreiding was, en
daarmee zou er een lelijk gat in de historische bebou-
wing zijn ontstaan. {De 'moderne' maalderij zou ove-
rigens zo wie zo een aanslag op dit stukje oud-Wage-
ningen betekend hebben.)

Na de dood van Van Veldhuizen in 1966 ging het snel
bergafwaarts met het molenbedrijf, het onderhoud
werd verwaarloosd, en de gemeente nam het geluk-
kige besluit om het Rijksmonument te kopen om het
voor de algehele ondergang te behoeden.
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Vanaf de opening in 1979 heeft De Vlijt als een vol-
waardig molenbedrijf gefunctioneerd, inhoudende
(volgens de opsomming van Hans), "het ontvangen,
opslaan en (intern)transport van graan, en dit vervol-
gens te reinigen (o.a. ontstenen en uitzeven), malen,
builen (het scheiden van bloem, gries en zemelen),
eventueel mengen, opzakken, wegen, dichtnaaien
van de zakken, weer opslaan en tenslotte afleveren
van de eindproducten, voor een groot deel aan bak-
kers, winkels, restaurants en vrijwillige molenaars in
heel Nederland en voor een belangrijk deel via de
drukbeklante molenwinkel. Naast het plannen en uit-
voeren van al deze'technische'zaken zijn er voor een
molenaar ook andere taken, zoals de graaninkoop
("goed graan vooreen goede prijs"vinden), het bepa-
len van het vochtgehalte (en zo nodig bijvochten van
het graan; de afnemers rekenen op een constante
kwaliteit), en het
voeren van de ad-
ministratie cq boek-
houding. Maar, zo
zegt Dobbe, een
molenaar moet ook
"sociaal vaardig
zijn". Hij moet
goede contacten
onderhouden met
boeren-leveranciers,
met grote en kleine
klanten, en met het
publiek. "Ik zou wel
zo'n 20 tot 25 func-
ties die je hebt,
kunnen opnoe-
men", en "dat ben je
als ondernemer al-
lemaal zelf". Dat be-
tekent wel dat je
"chronisch tijd te-
kort kwam".

nieuw dak op timmeren Hij deed dat samen met zijn
toenmalige rechterhand Eep Top die 15 jaar op De
Vlijt meewerkte. Bij die gelegenheid werden de let-
ters DE VLIJT in het pannendak gelegd. Uiteindelijk
heeft Dobbe de gerenoveerde schuur gekocht.

BLOEIEND BEDRIJF

De Vlijt is geen liefdadigheidsinstelling die door de
gemeente of anderszins gesubsidieerd wordt. Hans
kreeg nog wel eens die vraag te beantwoorden en
moest dan bijvoorbeeld zeggen: Nee, ik word niet
betaald door Monumentenzorg. De molen is eigen-
dom van de gemeente en groot onderhoud is voor
rekening van de gemeente. De molen wordt gehuurd
van de gemeente. Al het overige onderhoud doet/
deed Hans (tot 1983 werkte hij alleen)en zijn team

HansDobbein 1979, kort nadat de molen was gerestaureerd.

De nieuwe ondernemer had het van het begin af aan
heel druk. Weken waarin 10 tot 12 ton werd afgele-
verd waren heel normaal, soms werd het 15 ton. De
klanten stroomden toe. Er waren rond 1980 nog 13
'eigen bakkers' in Wageningen (nu nog 3), maar de
klanten van De Vlijt zaten over het hele land ver-
spreid. Er waren zelfs enkele heel grote bij die om de
twee weken zo'n 4 ton in bulk geleverd kregen. Er
ontstond dan ook ruimtegebrek, vooral voor opslag.
Een definitieve oplossing hiervoor kwam pas met de
voormalige landbouwschuur van de naast de molen
gelegen boerderij, die op instorten stond. Dobbe kon
hem huren in 1984, maar moest er wel zelf een heel

(een assistent-molenaar, twee mensen in de winkel,
studenten voor hand- en spandiensten) zelf, en al die
mensen worden gewoon betaald. Veel klussen wor-
den'in huis'opgeknapt, zoals het weer opbouwen en
in bedrijf stellen van een elektrische maalstoel die in
1978 om niet werd overgenomen uit de boedel van
de in 1968 beëindigde molenaarsschool aan de Ma-
rijkeweg (dit o.a. met hulp van Laurens Hartgerink die
daarleraar"malen met stenen"was).

De Vlijt is een bloeiend bedrijf dat met zijn tijd mee-
gaat. Sinds het begin met alleen meel, bloem en ze-
melen is het assortiment enorm uitgebreid. Voor al-
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lerlei verbeteringen in de bedrijfsvoering of
productontwikkeling werd extern hulp ingeschakeld.
De vraagstukken, aangedragen door een clubje mo-
lenaars, werden opgelost door studenten van Hoge-
scholen die hier hun afstudeerproject van konden
maken. Na de teruggang van het aantal bakkerijen
zorgde de broodmachine voor een "nieuwe bloei".
Maar dat alles "komt niet vanzelf aanwaaien": Hans
scherpte voortdurend zijn vakmanschap aan, maar
had ook een goed oog voor publiciteit. Hij was ook
een van de initiatiefnemers, samen met bovenge-
noemde heer Hartgerink, voor het weer opstarten
van een molenaarscursus. De theorie werd en wordt
nog steeds gegeven aan de bakkersschool en sinds
1980 krijgen de studenten hun praktijklessen op De
Vlijt. "Net als voor mensen is het voor molens beter
als ze in beweging blijven" en daarvoor heb je mole-
naars nodig.

Molen De Vlijt is niet meer uit het Wageningse leven
weg te denken. De feestelijkheden rond de opening
van de gerestaureerde molen in 1979 - burgemees-
ter Van Kettwich had hierop aangedrongen! - bete-
kenden in feite de eerste Molenmarkt. Aanvankelijk
vrij eenvoudig van opzet is deze inmiddels wel "een
beetje groot geworden". In 2004 werd de jaarlijkse
Dag van de Wageningse Verenigingen, die daarvóór
op het Salverdaplein werd gehouden, hierin opgeno-

men. Er kwam een kindermarkt en met het toene-
mende bezoek werd het voor steeds meer lokale en
regionale ondernemers interessant hier een kraam te
huren. Bijzonder is dat de buurt nauw bij de organisa-
tie betrokken is en ook Ons Huis en de Woningstich-
ting daarbij een belangrijke rol vervullen, o.a. door
het invullen van twee podia en het organiseren van
allerlei activiteiten voor jongeren en de kleinste
jeugd. Kortom. De Molenmarkt is een jaarlijks terug-
kerend en zeer gewaardeerd Wagenings 'evenement'
geworden. Elke Molenmarkt heeft een eigen thema,
vaak op het gebied van duurzaamheid, maar af en
toe ook om het multiculturele karakter van de stad te
beklemtonen. Dit jaar stond natuurlijk in het teken
van 750 jaar stadsrechten , maar tevens van 750 jaar
windmolens in Wageningen, wat ook in beeld werd
gebracht in de optocht op 15 juni.

Sinds begin 2012 doet Hans, inmiddels 65 geworden,
het wat kalmer aan. In Bart Mols heeft hij een goede
opvolger gevonden, maar die weet hem bij techni-
sche problemen nog wel te vinden: uiteindelijk kan ik
van deze molen "elk (verkeerd) geluid thuisbrengen".
Hans werkt overigens nog twee dagen per week
mee, en, wonend naast de molen, houdt hij een
oogje in het zeil."Vanaf mijn plek aan de keukentafel
kan ik alles in de gaten houden!"

Hans Dobbe en zijn opvolger Bart Mols. (foto, ook op blz. 106, Erik van Dorland)
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Museum bestaat 25 jaar

CASTEELSE PDQRT BELANGRIJK
VOOR CULTUREEL IMAGO
VAN DE STAD WAGENINGEN
Door Piet Aben

Museum De Casteelse Poort bestaat 25 jaar. Het is opgericht op initiatief van de historische vereniging
Oud-Wageningen, maar was vanaf het begin georganiseerd in een aparte stichting. De vereniging heeft
in het museum een eigen plek, de Jan J. de Goedekamer, waar zij haar bibliotheek en prentenkabinet be-
heert. Op dinsdagmorgen is het publiek er welkom met vragen over de geschiedenis van Wageningen. De
relatie tussen de moeder en de dochter is altijd hecht gebleven.

Toen de gemeente Wageningen een paar jaar gele-
den een verzoek van het museum om meer subsidie
afwees, wilde zij die zure boodschap toch graag wat
verpakken in woorden van waardering.'Uw activitei-
ten dragen belangrijk bij aan (onze) beleidsdoelen en
prioriteiten. Zij maken evident een
belangrijk deel uit van het aanbod
(cultuur-)historie en kunst in Wage-
ningen en dragen daarnaast belang1

rijk bij aan de mogelijkheden tot cul-
turele participatie en cognitieve
ontplooiing; aan het cultureel imago
van Wageningen en ook aan het toe-
ristisch-recreatief aanbod van de stad.
Tot slot hechten wij groot belang aan
de wijze waarop en de zorg waarmee
u de gemeentelijke collectie oudheid-
kundige voorwerpen beheert, onder-
houdt en voor een groter publiek ont-
sluit en toegankelijk maakt'. Het zijn
geen fraaie volzinnen, maar het staat
er dan toch maar.

derwerpen een iets hogere waardering, de vaste ex-
posities iets lagere. De onderzoeker tekende daar wel
bij aan dat enkele bezoekers mild waren in hun oor-
deel omdat zij wisten dat het museum geheel door
vrijwilligers wordt gerund.

Dat het museum het goed doet mag ook blijken uit
de inschrijving als Geregistreerd Museum. In 2000
was De Casteelse Poort al in het register opgenomen,
in 2005 en in 2011 werd deze erkenning vernieuwd.
Zo'n herijking is een heel serieuze zaak, ze vergt vol-
doendes op een lange lijst criteria. Het publiek moet
zich verzekerd weten dat het een kwalitatief hoog-
waardig en publieksvriendelijk museum bezoekt.
Dat het museum het goed doet blijkt vooral uit de
stijging van het aantal bezoekers sinds 2000 tot een
vrijwel constante hoogte van zo'n 7000 per jaar. Bij
een onderzoek vijfjaar geleden gaf de helft van hen
een 8 of hoger voor het museum als geheel. Daarbin-
nen kregen de tijdelijke exposities over speciale on-

MEER KWALITEIT

Het museum verzorgt zowel twee permanente als re-
gelmatig wisselende, tijdelijke tentoonstellingen. De
historiezaal met zijn indrukwekkende maquette van
de zeventiende-eeuwse vestingstad vormt de kern
van de lokale geschiedenispresentatie. De andere
permanente expositie is die over de Vrede van Wage-
ningen 1945. Deze tentoonstelling werd in 2010 ge-
opend. Centraal staat het Wageningse verhaal van de
Tweede wereldoorlog, dat uitliep in een nationale
gebeurtenis, de zogeheten capitulatie in hotel De
Wereld. Een belangrijk onderdeel van de expositie is
dan ook de opstelling van het meubilair dat bij de ca-
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Rondleiding van veteranen in de expositie De Vrede van Wageningen 1945.

pitulatie werd gebruikt en de daarbij passende ob-
jecten: de capitulatieakte en de pen waarmee die
werd getekend.

Het aantal tijdelijke exposities is de laatste jaren be-
wust teruggeschroefd om zo per expositie meer kwa-
liteit te kunnen verkrijgen. Het resultaat van dit nieu-
we beleid mag gezien worden. Denken we aan
exposities als die over August Falise (2010/2011), Sy-
nagogen in de mediene (2011), Ben van Londen
(2012), Louis Raemaekers (2012/2013) en de lopende
tentoonstelling Bier, een werelddrank. Door de inten-
sievere voorbereiding lukt het ook steeds beter om
brede publiciteit voor de exposities te genereren.
Naast al deze cultuurhistorische presentaties staan in
het Koetshuis met de regelmaat van de klok nieuwe
exposities van kunstenaars uit stad en streek, 's Win-
ters worden die verzorgd door Marlou Kursten Kunst-
bemiddeling (Renkum), 's zomers door de eigen
kunstcommissie van het museum.Tussentijds vervult
het Koetshuis een belangrijke rol in de Wageningse
Culturele Ronde als gasthuis voor de overzichtsten-
toonstelling van alle deelnemende kunstenaars.

UITSCHIETER

De Casteelse Poort zit met het aantal bezoekers de
laatste jaren tegen de zevenduizend per jaar. Een ex-
positie die nationale publiciteit weet te halen, kan
zomaar een extra goed jaarresultaat opleveren. Dat is
vorig jaar gebeurd met de expositie over de schilder
Ben van Londen en ook de expositie van dit jaar. Bier
een werelddrank, belooft weer voor een uitschieter
te zorgen. In 2010 werd de geheel vernieuwde bevrij-

dingstentoonstelling De Vrede
van Wageningen 1945 geopend
en ook dat leidde tot een extra
toeloop van bezoek. Zonder meer
kan gezegd worden dat de ten-
toonstellingen van de laatste
jaren een steeds grotere mate van
professionaliteit laten zien. En dat
mist zijn uitwerking niet!
In de wintermaanden van
2007/2008 is voor het eerst een
onderzoek onder de bezoekers
gedaan. Daaruit bleek dat verre-
weg de meeste bezoekers (80
procent) ouder zijn dan 40 jaar.
Een kwart van de bezoekers
kwam uit Wageningen, nog eens
een kwart uit de directe omge-
ving en de helft uit de rest van het

land. Het gemiddelde opleidingsniveau van het be-
zoek ligt zeer hoog; 70 procent heeft HBO of WO ge-
studeerd. Ruim de helft van de bezoekers (60 pro-
cent) bezocht het museum voor het eerst, van de
Wageningse bezoekers was dat 40 procent.

AVONTUUR

Het museum besteedt meer en meer aandacht aan
educatie. Dat is begonnen met het zogenaamde Gïjs-
bert-project, dat in 2002 in samenwerking met EduArt
(Arnhem) ontwikkeld werd. Vanaf seizoen 2006/2007
vormt'de Gijsbert'een onderdeel van het Kunstmenu,
dat via 't Venster aangeboden wordt voor de groepen
5 en 6 van de Wageningse basisscholen. Gijsbert is een
jongen die een hoop avontuur beleeft in het middel-
eeuwse Wageningen. Aan hem wordt een heel ge-
schiedenisproject opgehangen. Van de 17 basisscho-
len, inclusief dependances, tekenen jaarlijks
gemiddeld zo'n 12 scholen in op dit project.

Om meer structuur en continuïteit in het educatie-
aanbod te krijgen werd in 2010 een werkgroep edu-
catie opgericht. In datzelfde jaar werd al een project
ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscho-
len, bedoeld als begeleiding van een bezoek aan de
expositie De Vrede van Wageningen 1945. Ook nu
werd EduArt weer in de arm genomen om te advise-
ren.
Voor de jeugd, die met volwassenen het museum
binnenkomt, werd een speurtocht door de Historie-
zaal opgezet. Tijdens schoolvakanties organiseert de
educatiegroep regelmatig speciale kinderactivitei-
ten.
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VRIJWILLIGERS l N ZET

Het museum wordt gerund door vrijwilligers. Zowel
bestuur als medewerkers zetten zich op basis van
vrijwilligheid in voor het voortbestaan en de verdere
ontwikkeling van de museumorganisatie. Het totaal
aan vrijwilligersinzet per jaar wordt geschat op 6 vol-
ledige werkjaren, geleverd door een zestigtal perso-
nen. Door gebruik te maken van speciale overheids-
regelingen (melkertbaan, doorstroombaan e.d.)
heeft de gemeente jarenlang kans gezien het muse-
um met één, soms 2 deeltijd-medewerkers te onder-
steunen. Die regelingen zijn afgeschaft. Het is nog
niet duidelijk of samen met de gemeente een nieuwe
mogelijkheid kan worden gevonden.

Voor allerlei werkzaamheden in het museum zijn
kundige medewerkers nodig. Denk aan het ontwer-
pen van exposities, het opzetten van educatieve
programma's, communicatie en marketing, het con-
serveren van objecten, het beheer van de collectie,
het bouwen van tentoonstellingen en het technisch
gebouwbeheer - geen van die activiteiten kan te-
genwoordig nog zonder scholing of ervaring worden
gedaan. Het is moeilijk om voldoende mensen bereid
te vinden die zulke kwalificaties bezitten. Daar komt
bij dat het steeds moeilijker wordt om mensen gedu-
rende een ruime tijd te binden.Toch moet het muse-
um omwille van de continuïteit langere-termijnplan-
nen kunnen maken en daarbij kunnen bouwen op
langere-termijnmedewerkers.

GEEN VETPOT

Het museum kan bestaan dankzij een jaarlijks subsi-
die van de gemeente Wageningen. Dat bedraagt dit
jaar rondweg 37 mille en vormt 80 procent van de
inkomsten. In vergelijking met andere Valleigemeen-
ten is Wageningen daarmee bijzonder goedkoop uit
(Gelderlander, 10 augustus jl.). Naast dit subsidie
heeft het museum eigen inkomsten uit entreegel-
den, winkelverkoop en diverse bijdragen, samen een
kleine 10 mille. De grootste uitgavenpost betreft het
gebouw (huur, ozb, beheer), samen 24 mille en de
personeels- en organisatiekosten: 9 mille. Blijft net
iets meer dan 15 mille over voor museumeigen taken
als het opzetten van exposities, eollectiebeheer, edu-
catie en PR. Het zal duidelijk zijn dat dit geen vetpot
is. In feite moet voor elke museale activiteit steeds
weer op sponsors uitgegaan worden. Een tentoon-
stelling is pas mogelijk als een of meer externe finan-
ciers zijn gevonden. De vereniging Vrienden van het
Museum springt af en toe bij als het gaat om de aan-
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schaf van een belangrijk object of het al dan niet
doorgaan van een incidentele actie. Om meer dan
een paar duizend euro kan dat niet gaan, want ook
de vrienden beleven zuinige tijden. Voor de oplos-
sing van een knelpunt als het gemis van een ont-
vangstruimte - waar een groepspresentatie verzorgd
kan worden, een kop koffie geschonken of een bro-
chure geraadpleegd - moet het museum nog vele
jaren sparen, als zich geen wonder voordoet.

Kinderen leren over de vestingstad Wageningen in het
kader van het Gijsbertproject.

AMBITIE

De vaststelling lijkt verantwoord dat het museum op
de goede weg is, al kampt het bestuur permanent
met een gebrek aan menskracht en financiën. Het
blijft vooralsnog een hele toer om realistische plan-
nen op te stellen zonder de ambitie te verliezen om
de gekozen missie waar te maken. Die missie werd
tien jaar geleden voor het eerst kort en kernachtig als
volgt geformuleerd: 'De Casteelse Poort wil als cul-
tuurhistorisch centrum van de stad Wageningen aan
alle inwoners en belangstellenden de gelegenheid
bieden kennis te maken met het rijke verleden van
stad en streek om zodoende bij te dragen tot het be-
houd van Wageningen als complete stad, waar het
aangenaam is om te wonen, te werken en te vertoe-
ven'

Over de totstandkoming en de eerste jaren van het mu-
seum hebben wij vorig jaar een artikel gepubliceerd van
de hand van Gerard Olinga (OW40-2, april2012).
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De vroegste Wageningse geschiedenis (2)

DE UANDBDUW-
(R)EVnLUTIE IN HET
NEDLITHICUM
(53DD - ZDDD v. CHR)

Door Peter Schut

In onze regio is het aantal aanwijzingen voor het begin van de land-
bouwcultuur gering. Dat kan betekenen dat de jagers/verzamelaars zich
hier veel langer hebben weten te handhaven, maar het kan ook zijn dat
vondsten hier moeilijker herkenbaar zijn. Het Neolithicum is de periode
(5300 - 2000 v. Chr.) dat de landbouw langzamerhand de jacht en het
verzamelen verdringt. Kenmerkend is nog steeds het gebruik van steen
als grondstof voor de werktuigen, maar deze periode kent ook een aan-
tal nieuwe elementen zoals aardewerk, geslepen stenen bijlen met
houten steel (en dus geen vuistbijlen!), boerderijen, houten massieve
wielen, akkerbouw en veeteelt. Deze verandering gaat natuurlijk veel
verder dan de materiële zaken. Ook de invloed op de samenleving, het
gezinsleven en sociale netwerken moet groot zijn geweest.

Op de Veluwe komen we uit de vroegste fase (5300 - 3500 v. Chr.} slechts
incidenteel stenen werktuigen en heel zelden aardewerk tegen die wij-
zen op contacten met de vroege landbouwculturen in het zuiden. Pas in
het vierde millennium (4000 - 3000 v. Chr) zien we op de West Veluwe
werktuigen die de aanwezigheid van de eerste landbouwers in dit ge-
bied verraden: bijlen met een ovale dwarsdoorsnede van kwartsge-
steenten en werktuigen gemaakt van vuursteen afkomstig uit de vuur-
steenmijnen bij het Zuid-Limburgse Rijckholt . Onzeker is vooralsnog
aan welke cultuur deze toegewezen kunnen worden. Ook het genoem-
de combinatiewerktuig dat door de amateurarcheoloog H.P. Lagerwerf
beeldend 'het Zwitserse zakmes' werd genoemd, is van Rijckholt-vuur-
steen gemaakt en wijst op contacten met Limburg (afb. 1). Het werktuig
kon als mes en schrabber worden gebruikt en werd in 2011 los gevon-
den bij de Droevendaalsesteeg.

Zijn vorige bijdrage - over jagers en
verzamelaars - eindigde regioar-
cheoloog Peter Schut met de vermel-
ding van de vondst in Wageningen
van een 'combinatiewerktuig' (krab-
ber en tegelijk steker) en een aantal
geslepen bijlen van de Michelsberg-
cultuur (ca. 3500 v.Chr.). Deze vondst
(Droevendaal 2011) vormt de eerste
aanwijzing voor de aanwezigheid
van een neolithische (landbouw)
cultuur in Wageningen. Daarmee is
niet gezegd dat de landbouw in al
zijn facetten toen al aanwezig was.
De introductie van de landbouw
was een langzaam, maar ingrijpend
proces, tegelijk evolutie en revolutie.

Afb. l - Vuurstenen combinatiewerktuig van de Michetsbergcultuur
(ca. 3500 v. Chr.).

Pas vanaf 2800 v. Chr. treffen we in de regio meer aanwijzingen voor
bewoning aan in de vorm van grafheuvels en los gevonden bijlen. Boer-
derijen uit die tijd zijn in Wageningen nog niet gevonden, dit als gevolg
van de verbleking van de bodem, waardoor de kenmerkende donkere
grondsporen van de palen van de boerderijen niet zijn terug te vinden.
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In de Casteelse Poort is een 4600 jaar oude stand-
voetbeker (Enkelgrafcultuur 2900 - 2500 v. Chr.) te
zien die gevonden is in Ede. Het is een van de oudste
aardewerkvondsten uit de regio. De oudste Wage-
ningse graven zijn echter van de iets jongere Klokbe-
kercultuur (2500 - 2000 v.Chr.), zo genoemd naar het
kenmerkende aardewerk. Deze cultuur is onder an-
dere bekend door bijgaven als gouden en barnste-
nen sieraden, koperen
dolkjes, pijlspitsen en
polsbeschermers. Moge-
lijk verraden zij de status
van de bezitter als krijger.

STQdMBAD?

Bij een proefsleuvenon-
derzoek op het bedrijven-
terrein Nude II is in 2012
een unieke vondst gedaan.
Op een oeverwal van een
rivier die hier tussen 3500
- 250 v.Chr. stroomde, wer-
den archeologische resten
uit het Laat-Neolithicum,
de Bronstijd en de Ijzertijd
gevonden. De vondst van
vele tientallen kilo's kapotgeslagen stenen, die deels
verbrand waren, stelde de onderzoekers voor nieuwe
vragen. Tussen de stenen werd een scherf uit het Laat-
Neolithicum gevonden, aan de hand van een kool-
stofdatering, te plaatsen tussen 2290 en 2140 voor
Chr. De stenen moeten vanaf de stuwwal van Wage-
ningen of Rhenen naar deze locatie zijn getranspor-
teerd. De grote vraag is waarom. Een gebruik als
grondstof ligt niet voor de hand.Twee andere moge-
lijkheden lijken waarschijnlijker. Misschien maakte
men hier kookstenen voor gebruik elders, maar er kan
vanwege de ligging in de nabijheid van water ook
worden gedacht aan rituele stoombaden. De vind-
plaats wordt bij de nieuwbouwplannen uitgespaard,
zodat deze behouden kan worden voor toekomstig
onderzoek.

In het Neolithicum werden voor het eerst geslepen
stenen bijlen gemaakt. Zeker de wat grotere vuurste-
nen bijlen zijn afkomstig van de vuursteenmijnen in
Zuid-Limburgof in Denemarken. Niet alle bijlen wer-
den echter geïmporteerd. Op de stuwwallen werden
ook geschikte stenen gevonden en die werden volop
gebruikt voor het maken van vooral kleinere bijlen.
De vondst van een grote bijl in een (voormalig) nat
gebied wordt dikwijls beschouwd als een depot-
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vondst die bewust aan de bodem is toevertrouwd:
bijvoorbeeld stenen bijlen, aardewerk en wagenwie-
len. De achtergrond hiervan kan van rituele aard zijn,
maar men kan ook kostbaarheden hebben verbor-
gen in tijden van oorlog. Dit betekent echter nog niet
dat iedere bijlvondst een depotvondst is. De gebro-
ken of kleinere bijlen kunnen ook als gevolg van het
dagelijks gebruik verloren zijn gegaan.

Afb. 2 - De ligging van de Wageningse grafheuvels geprojecteerd op het Actueel
Hoogtebestand Nederland. Links onder ligt Wageningen, rechts ligt het duidelijk
herkenbare dal van de Renkumse beek.

GRAFHELJVELLANDSCHAF

Zoals gezegd kennen we (nog) geen nederzettingen
in Wageningen. Pas vanaf 2800 v. Chr. Vinden we hier
tekenen van een meer permanente bewoning, niet in
de vorm van boerderijen, maar in de vorm van graf-
heuvels die de aanwezigheid van nederzettingen
verraden. Waar de nederzettingen lagen is onbe-
kend, maar om landschappelijke redenen wordt wel
verondersteld dat deze met name op het dekzand
aan de voet van de stuwwal moeten worden gezocht.
Zekerheid hebben we vanwege het ontbreken van
vondsten niet.
De deels markante grafheuvels op opvallende plaat-
sen in het landschap bepaalden in hoge mate het
prehistorische landschap (afb. 2). Tegenwoordig
spreken we wel van een grafheuvellandschap. Deze
term brengt tot uiting dat de grafheuvels een bijzon-
dere positie innamen in de beleving van de toenma-
lige bewoners. Nu liggen de meeste heuvels verbor-
gen in de bossen, maar oorspronkelijk lagen zij veelal
in heidegebieden, die ontstaan waren als gevolg van
begrazing van verlaten akkers.
Bijzonder is dat deze grafmonumenten meer dan
4000 jaar hebben overleefd. Deels door de ligging in
gebieden die veelal niet of pas laat zijn ontgonnen,
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maar misschien ook uit respect voor de erin begraven
voorouders. Dat laatste mag indirect worden afgeleid
uit het feit dat ook in latere tijden hier doden werden
bijgezet. Een klokbekergraf dat in 1949 is gevonden in
het vroegmiddeleeuwse grafveld aan de Diedenweg
is hiervan een voorbeeld. Overigens is de oorspronke-
lijke grafheuvel al eeuwen geleden verdwenen toen
het gebied in gebruik werd genomen als akker. Dit
laatste geldt overigens ook voor een klokbeker die in
1845 is gevonden op de Westberg. De vondst van cre-
maties uit de Ijzertijd in grafheuvels aan de Ritzema
Bosweg duidt waarschijnlijk ook op een bewust her-
gebruik van de veel oudere grafheuvels.

De grafheuvels zijn niet zo maar hopen zand over een
graf. Zij zijn het resultaat van complexe begrafenisri-
tuelen die zich grotendeels aan het oog van de ar-
cheoloog onttrekken. De doden kregen grafgiften

Afb. 3 - De klokbeker gevonden in de grafheuvel l aan
de Ritzema Bosweg; hij is bijna identiek aan die uit het
grafveld aan de Diedenweg.

mee (aardewerk, bijlen, sieraden, pijlpunten etc.). Bo-
vendien vonden tijdens de begrafenis rituelen plaats
die slechts spaarzame materiële resten hebben ach-
tergelaten. Hoe deze rituelen er hebben uitgezien is
echter niet eenvoudig te achterhalen. Overigens
werd niet iedereen in een grafheuvel bijgezet, maar
waarschijnlijk alleen personen met status.

museum van Oudheden onderzocht. Twee van de
vier heuvels werden onderzocht door middel van
een smalle sleuf door het centrum, twee andere ble-
ken eerder al vergraven te zijn. In heuvel 1 werd rond
2300 v. Chr. in eerste instantie een dode begraven,
begiftigd met een Veluwse klokbeker (afb. 3) en twee
barnstenen kralen. Deze klokbeker is bijna identiek
met de klokbeker die gevonden is in het hiervoor ge-
noemde grafveld aan de Geertjesweg. Tevens werd
een groot deel van een tweede klokbeker gevonden.

Alvorens grafheuvel l werd opgeworpen werd rond-
om het graf tijdelijk een greppel gegraven die het
graf markeerde, misschien wel als afscheiding van de
wereld van de levenden. Na enige tijd (dagen, weken
of maanden?) werd de grafheuvel over het geheel
geworpen. Rond 800 v. Chr. werd boven in de heuvel
opnieuw een dode bijgezet. Ditmaal ging het niet
om een lijkbegraving maar een crematie. Het duurde
vervolgens nog bijna 2500 jaar voordat nieuwsgieri-
ge 'oudheidkundigen' ergens in de achttiende of ne-
gentiende eeuw in het centrum van de grafheuvel
gingen graven om grafgiften te verzamelen. Geluk-
kig vonden zij het oorspronkelijk graf niet, waardoor
Remouchamps dit toch nog kon onderzoeken.

Ondanks de deskundige en ondeskundige ingrepen
bevatten de grafheuvels ook op dit moment nog in-
formatie (structuur van de heuvel, latere bijzettingen
en eventueel stuifmeel) die het behoud van deze
grafmonumenten rechtvaardigt. Toekomstig onder-
zoek kan het beeld verder complementeren en het is
daarom van groot belang dat wij zorgvuldig met
deze grafmonumenten omgaan.

Ook aan de zuidzijde van de Ritzema Bosweg en bij
Nol in 't Bosch werden grafheuvets van de klokbeker-
cultuur gevonden. Wanneer we over grafheuvels
spreken, worden we direct geconfronteerd met de
vraag hoe we grafheuvels kunnen herkennen. Niet
ieder heuveltje is immers een grafheuvel. Het is lang
niet altijd eenvoudig om zonder opgraving vast te
stellen of een heuveltje een grafheuvel is of een an-
dere oorsprong kent. Zo ligt er op de Wageningse
Berg een aantal heuvels waarvan onzeker is of dit
werkelijk grafheuvels zijn.

WARE KUNSTVOORWERPEN

KIJKJE IN DE GRAFHEUVEL De naam klokbeker is al enkele keren gevallen. Dit
dunwandige aardewerk kenmerkt zich door de fijne
versiering die is aangebracht met een gekarteld spa-
teltje. Deze versiering bestaat uit zones met verschil-
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lende motieven. Of en wat de betekenis hiervan is, is
onbekend. Zeker is dat de makers met veel aandacht
soms ware kunstvoorwerpen hebben gemaakt die
een belangrijke onderdeel uitmaakten van het grafri-
tueel.

Gedurende de opvolgende Bronstijd veranderde het
grafritueel, maar bleef men grafheuvels aanleggen of
werden oudere grafheuvels opnieuw gebruikt. Mis-
schien was het beroemde bronsdepot van Wagenin-
gen, dat onder andere bestaat uit een dolk, helle-
baard, bijl en enkele sieraden niet van een smid die
zijn handelsvoorraad had verborgen - zoals lang is
gedacht - maar betrof het een ritueel offer. Het brons
verraadt een herkomst uit Duitsland, maar de vor-
men laten invloeden uit Engeland en Ierland zien.
Deze vondst markeert het begin van de Bronstijd in
Nederland en is daarmee van nationaal belang. Ze
behoort tot de topstukken van het Museum van
Oudheden in Leiden. In de Late Bronstijd en Ijzertijd
veranderde het grafritueel opnieuw. De belangrijkste
verandering houdt in dat alle doden werden bijgezet
in urnenvelden waarin iedere crematie een eigen
klein heuveltje krijgt. Resten van een dergelijk urnen-
veld zijn gevonden aan de zuidoostkant van Wage-
ningen in de omgeving van de Koenenlaan en de
Blinklaan. In museum De Casteelse Poort zijn ver-
schillende vondsten te bewonderen (bijlen, klokbe-
ker en replica's van het bronsdepot}.
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MUSEUM ZOEKT HULP VAN PUBLIEK
VOOR EXPOSITIE OVER DE
'GROTE OORLOG' 1 9 1 4 - 1 9 1 B

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel Nederland in 1914 neu-
traal was, ging de 'Groote Oorlog' niet ongemerkt aan ons land voorbij. Er werden 177.000 militairen
opgeroepen, van wie een groot deel ingekwartierd moest worden. Paarden en auto's werden gevor-
derd; later kwamen er meer dan een miljoen vluchtelingen naar ons land. En er gebeurde nog veel
meer.
Het dagelijks leven in Wageningen werd beïnvloed door deze veranderingen. Wat merkten de bur-
gers van de mobilisatie en de door de oorlog ontstane voedseltekorten? Hoe reageerde de plaatse-
lijke pers op de oorlogssituatie en was ze neutraal? Wat was de invloed van WO l op het bedrijfsleven
en de kerk? Hoe reilde en zeilde Wageningen in deze turbulente periode?
Deze onderwerpen (en meer) wil het museum in het voorjaar van 2014 via een expositie voor het
voetlicht brengen. De tentoonstellingscommissie roept daarvoor uw hulp in. Bent u in het bezit van
dagboeken, kranten, persoonlijke aantekeningen of herinneringen, foto's, verhalen of brieven uit
deze periode en deze informatie heeft betrekking op Wageningen, dan horen wij dit graag! U kunt
contact opnemen met het museum via mail info@casteelsepoort.nl, t.a.v. van Jos van Raan. Bellen
kan ook, rechtstreeks met de heer Van Raan, 0318-413593. Uw reactie stellen we erg op prijs.
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Wageningen is tijdens de Tweede Wereldoorlog drie keer getroffen door een bominslag. De eerste vond plaats
op 26 maart J 943 in het Roode Dorp, de tweede op 21 januari 1944 in de wijk Veluvia en de derde op 17 septem-
ber 1944 in de wijk Sahara. Gerard Olïnga is nagegaan hoe de Luchtbeschermingsdienst bij die gelegenheden
heeft gereageerd. Het sein voor luchtalarm blijkt telkens pas na de ramp te zijn afgegeven. In aflevering / werd
duidelijk dat het luchtalarm bij de bominslag in het Roode Dorp werd gegeven tussen 21:40 en 21:50 uur, dat wil
zeggen (maximaal) l O minuten na de aanslag. Het luchtalarm bij de inslag op de wijk Veluvia kwam ongeveer
een kwartier na de inslag van 20:35 uur.

LUCHTALARM KWAM
(AFLEVERING Z/SLCJT)

Door Gerard Olinga

Vanaf de avond van zaterdag 16 september 1944 ste-
gen vanaf verschillende vliegvelden in Engeland
circa 1500 Britse en Amerikaanse vliegtuigen op,
waaronder bijna 900 B-17 Vliegende Forten. Ze vlo-
gen naar het oosten. Boven Nederland bombardeer-
den ze op verschillende plaatsen vliegvelden, kazer-
nes en luchtafweerstellingen langs de twee routes
die de vele troepentransportvliegtuigen de dag daar-
op zouden volgen. Het was de opmaat tot operatie
Market Garden. De verspreide bombardementen
werden in de ochtenduren van zondag 17 september
1944 voortgezet. Kort na 11,00 uur werd de elektrici-
teitscentrale in Nijmegen geraakt, waardoor in een
groot deel van Gelderland, ook in Wageningen, de
elektriciteit uitviel.

De ramp in de Sahara, zondag 17september 1944
In zijn boek Vlucht beschrijft J. Douwenga zijn waar-
nemingen die hij op die zondagmorgen in Wagenin-
gen deed: 'Boven ons is een koepel van vliegtuigen. Het
is een blijde Zondagmorgen. Men voelt de enorme
kracht van onze bondgenoten en denkt het einde van
het lijden nabij. Plotseling verstart alles. We hoorden
een oorverdovend, onheilspellend geraas, dat snel in
geluidsvolume toeneemt en allen met ontzetting ver-
vult. Het is alsof de lucht rondom met schokken wordt
bewogen. Bommen!'' (Waar de heer Douwenga zijn
waarnemingen deed, is mij niet bekend. Uit zijn inlei-
ding blijkt dat hij tijdens de oorlog aan de rand van
de Eng woonde).
Een ooggetuige vertelde me in april 2013 dat hij
samen met zijn ouders en enkele buren op de Die-
denweg (nabij de Geertjesweg) stond. Gefascineerd
keken ze daar naar het schouwspel dat zich in de hel-
dere lucht boven Wageningen afspeelde. Hij zag in
het zuidoosten -waar nu de twee'Belmonte flats'op
de Wageningse Berg staan - iets zilverachtigs naar
beneden dwarrelen. De naar beneden razende en
door het zonlicht beschenen voorwerpen werden

TELKENS TE LAAT

snel groter en het drong toen tot hem door dat het
deze keer geen zilveren strookjes2 waren, maar dat
talloze bommen hun richting opkwamen.
Herman van Brussel schreef in zijn in 2013 versche-
nen boek: En dan komt de angst, dat hij, staande bij
het tuinhek van zijn ouderlijke woning aan de Lin-
denlaan, zes Amerikaanse B-17 bommenwerpers
vanuit het westen zag aanvliegen. 'We denken dat ze
Deelen gaan bombarderen maar ze maken met open
bommenluiken heel langzaam een draai naar links. On-
geveer boven de woonwijk Sahara zien we trossen bom-
men uit de toestellen vallen meteen geluid van ramme-
lende kettingen'1

Deze door Van Brussel waargenomen bommenwer-
pers maakten deel uit van 850 squadron, 490C group
van de USAAF, die via de lijn: Almelo>Groenlo in de
richting van Wageningen waren gevlogen, waar-
schijnlijk tussen Zetten en Opheusden keerden, in-
middels lager waren gaan vliegen, om ten zuiden van
Renkum andermaal een bocht van 180° te maken,
waarna ze 160 bommen van 260 Ib. (= 120 kg.) loslie-
ten.

Die bommen vielen in de villawijk De Hamelakkers
(in de volksmond: Sahara) tot aan de Diedenweg,
maar waren bestemd voor het afweergeschut (licht
geschut) waarvan de plaats werd aangeduid met de
coördinaat 592758. Dit is halverwege de weg naar
het Lexkesveer, in de knik. Deze bommen vielen om-
streeks 11.23 uur. Althans dat tijdstip vermeldt Rei-
nier A.R. Elders in zijn boek Bouwen en bommen op de
Wageningse Berg. Elders houdt - wat dat tijdstip be-
treft - in zijn boek een slag om de arm: 'In dit hoofd-

1 J. Douwenga, Vlucht (1946), blz. 13.
2 De geallieerden probeerden met het afwerpen van bundels

zilveren strookjes de Duitse radarsignalen te reflecteren, waardoor
de Duitse radar vaak ernstig werd ontregeld.

3 Herman van Brussel, En dan komt de angst (2013), blz. 56.
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Een reconstructie van de aanvliegroute van de zes bommenwerpers die de Sahara op zondag 17 september '44
bombardeerden. Bron: Herman van Brussel

stuk wordt als de tijd waarop de bommen in Wagenin-
gen vielen 11.23 uur vermeld, maar ook andere
tijdstippen worden wel genoemd', schrijft Elders op blz.
91 van zijn boek. Hij baseert het tijdstip van 11.23 uur
op het rapport van de onderluitenant van politie
Noordhuis. Noordhuis vermeldt dat tijdstip inder-
daad in zijn rapport dat op 21 september 1944 werd
opgemaakt: 'Bij dit luchtbombardement, dat plaats
vond te omstreeks 11.23 uur, zijn gedood: 36 personen
en 14 gewond*
Uit het boek van Cor Janse (Blik omhoog II) blijkt dat
de bommen pas om 11.35 uur werden afgeworpen,
enkele minuten eerder dan de bommen die om 11.38
uur - afkomstig uit bommenwerpers van dezelfde
Amerikaanse group - in Ede zouden vallen, waarvan
een deel voor dood en verderf in een woonwijk in
Ede-Zuid zou zorgen.
Door de voormalige archivaris H.L. Driessen werd
kort na de oorlog een verslag gemaakt van de oor-
logsgebeurtenissen in Wageningen. Daarin schrijft
hij ondermeer:'Opzondag //september 1944bevon-
den zich boven het grondgebied van Wageningen en
omgeving te omstreeks 11.00 v.m. veel geallieerde vlieg-
tuigen, waaronder bommenwerpers. Om ongeveer
11.30 uur v.m. werd door enkele van die vliegtuigen een
vrij groot aantal bommen (vermoedelijk zogenaamde
splinterbommen) uitgeworpen.'5

In de Sahara vonden 36 burgers meteen de dood, ter-
wijl er nadien nog eens vier aan hun verwondingen
zouden bezwijken. Omdat er geen luchtalarm was
gegeven (en na 11.10 uur niet meer middels de sire-
ne kón worden gegeven omdat de elektriciteit was
uitgevallen, zie hierna), waren veel bewoners op
straat en in hun tuinen, waar ze naar de overtrekken-
de vliegtuigen keken. Onder de veertig slachtoffers
vonden 27 slachtoffers de dood toen ze in de open-
lucht werden getroffen door bomscherven.6
De toenmalige NSB burgemeester Van den Brink
woonde daar ook en was tijdens het bombardement
in zijn woning aanwezig. Links en rechts van hem aan
de Ericalaan waren dodelijke slachtoffers gevallen
waaronder het zoontje van de korpschef Heydenrijk
- maar zijn telefoon deed het nog. Dit blijkt uit het
politierapport van de politie Wageningen van 17 sep-
tember 1944 (letterlijk geciteerd):'/1.45 uur: Geeft de
heer Burgemeester dezer gemeente tel. kennis, dat in de
omgeving van de Sahara een ramp is en dat alle dien-
sten gewaarschuwd moeten worden. Daar er geen
iuchtalarm gecommandeerd werd, is de Ortskomman-
dant alhier daarom verzocht, die toestemming gaf,
doch bleek, zowel het luchtalarmeringstoestel als de
brandmelder niet te werken.'7

4 Rapport no. 1219 politie Wageningen, [GAW, SAW, inv.nr. 3121].
s Veluwepost, woensdag 19 september 1984, waarin door bureau Voorlichting van de gemeente Wageningen een gedeelte wan het verslag
van de heer Driessen op de gemeentepagina werd gepubliceerd.

6 Gebaseerd op: Reinier A.R. Elders, Bouwen en bommen op de Wageningse Berg, (2004), uitgave nr. 10 van de Historische reeks van de
Historische Verenging Oud-Wageningen, blz. 87 t/m 162.

'Politierapport politie Wagenjngen, 17 september 1944,
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De onderluitenant van politie Noordhuïs schreef on-
dermeer in zijn rapport: '...dat op zondag 17 septem-
ber 7944 fe 11.23 uur de luchtalarmtoestand intrad, die
dien dag te 16.00 uur als geëindigd kon worden be-
schouwd. Daar door het luchtbombardement in deze
en andere gemeenten de electridteitsinstallatie bescha-
digd was, kon het sein 'luchtalarm' en 'iuchtalarm ge-
ëindigd', niet op de voorgeschreven wijze geschieden,
waarom dit in mijn opdracht door de stadsomroeper
bekend is gemaakt,..'8
Driessen schreef in zijn verslag: 'Ten gevolge van een
storing in het electriciteitsnet kon het signaal 'lucht-
alarm' niet worden gegeven. Daardoor en mede ten ge-
volge van het feit dat vele leden van de luchtbescher-
mingsdienst en van de blokploegen de
ochtendkerkdiensten hadden bijgewoond, duurde het
enige tijd alvorens het gehele luchtbeschermingsappa-
raat compleet was.'

CONCLUSIES

- De uitkijkdienst van de Luchtbeschermingsdienst
heeft de bominslag in het Roode Dorp niet aan zien
komen. Dit is een conclusie naar aanleiding van mijn
onderzoek naar de ramp in het Roode Dorp, zie Hef
Roode Dorp en de VI, een reconstructie van de ramp-
avond.
- Het personeel van de Luchtbeschermingsdienst en
de politie moeten in de avond van vrijdag 21 januari
1944 zeker het laagvliegend toestel hebben gehoord
dat waarschijnlijk pal over het politiebureau is gevlo-
gen. De bom op Veluvia kwam namelijk ongeveer
honderd meter ten noorden van het politiebureau
terecht en moet de LBD en de politie volkomen heb-
ben verrast.
- In tegenstelling tot 26 maart 1943 en 21 januari
1944, was er op zondag 17 september 1944 - ook
voor de bominslagen - sprake van druk (geallieerd)
luchtverkeer boven het grondgebied van Wagenin-
gen en/of in de directe omgeving daarvan.
- Op alle drie fatale dagen werd pas luchtalarm gege-
ven nadat Wageningen door aanvallen vanuit de
lucht was getroffen.
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8 Rapport no. 1219 politie Wageningen, [GAW, SAW, inv.nr. 3121]. De stadsomroeper Van Wijk werd voordat doel ingezet.

l l B DUO-WABENINGEN 41 • 4, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
GUD
ujq



Plan voor Nudepromenade kwam nooit af

NEGENTIENDE-EEUWSE BURGERS
WILDEN 'SCHIDDN' FLANEREN
Door Anton C. Zeven

Oorspronkelijk liep de Grebbedijk aan de westkant
van de stad langs de buitenzijde van de stadsgracht
(afb. l). Na de dijkdoorbraak in 1855 werd in 1858 be-
sloten om de dijk te verkorten door deze bij het Rijn-
bolwerk rechtdoor te laten lopen (1). Op het nieuwe
- nu binnendijks gelegen - terrein de Distelkamp
werd later Nteuw-Wageningen aangelegd. Daarmee
werd ook het dijktracé van wat nu de Nudestraat
heet afgegraven.
Lang tevoren, reeds in 1724, had de magistraat voor-
gesteld om naast de oude dijk een promenade of
wandelweg aan te leggen. Alvorens deze promenade
nader toe te lichten wil ik eerst drie afbeeldingen be-
spreken waarop het begin van het zuidelijk deel van
de promenade te zien is.

DRIE TEKENINGEN VAN HET
BEGIN VAN DE PROMENADE

Van de buitenzijde van de Nudepoort zijn enkele af-
beeldingen bewaard gebleven. Ik wil er hiervan drie
bespreken, daterende van vlak voor de afbraak van
deze poort in 1828. Eén afbeelding dateert van 1820
(afb. 2) en de tweede van 1827 (afb. 3, getekend door
G. Goossen Jansz). De derde is van de hand van Wer-
ner de Beedt (afb. 4) (3). Bij de eerste twee tekenin-
gen kijken we in noordelijke richting; bij de derde in
noordoostelijke richting.

De Dijk langs de stadsgracht * * * * * *

Afb. 1. Detail van de Vogelvluchtkaart-1640 (2).

Afb. 2. 1820: Wageningen, de Nudepoort

Afb. 3. 1827: De Nude-poort voor de sloop, getekend
door Goossen

We zien in de twee min of meer identieke tekeningen
van links naar rechts de Grebbedijk, de herberg Den
Engel (4), een pad dat op de voorgrond evenwijdig
aan de gracht loopt, een lantaarnpaal, de Nudebrug
over de gracht en de Nudepoort met daarachter de
resten van het Nudebolwerk. Het pad op de voor-
grond wordt in 1820 en 1828 afgesloten door een
paaltje, terwijl dat paaltje niet op de tekening uit
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1827 staat. Misschien is deze laatste tekening een
aangepaste kopie van de tekening uit 1820 (5). Dit
pad zal de geplande promenade zijn (zie hierna).

Afb. 4. De Nudepoort in 1828, getekend door De Beedt
(6)

De Beedt moet bij het tekenen op de Grebbedijk
hebben gestaan. Op de tekening is de Nudepoort
vanuit het zuidwesten te zien. Links weer de herberg
Den Engel, de Nudepoort te midden van het bolwerk;
op de voorgrond drie wegen, waarvan de linkse en
de middelste de nieuwe en oude Nudestraat zijn en
achter de sjees de hieronder beschreven promenade.
Het lijkt erop of de koetsier van de sjees zijn mini-
paard een geploegd veld in stuurt. Op de achter-
grond de toren van de N.H. kerk in de binnenstad,

Het lijkt erop dat door de bladerloze bomen een uit-
hangbord te zien is. Hierop zal dan een engel geschil-
derd zijn (7). Op de beide andere tekeningen is dit
uithangbord niet te zien. Misschien omdat we daar
recht op de muur kijken.

Afb. 5. Uithangbord? Afb. 7. Sjees met minipaard

Afb. 7. Den Engel in 1820

Afb. 8. Den Engel in 1827

De gebouwen op de afbeeldingen 7 en 8 zijn min of
meer gelijk. Het grootste verschil zit in de drie ramen
in de muur achter de bomen. In 1820 zijn die hoger
getekend dan in 1827. Daarnaast is in 1827 rechts
een prieeltje getekend waar bezoekers konden zit-
ten. Een vrijheid van de tekenaar? De Beedt tekent dit
prieeltje niet. Misschien tekende hij rechts ook een
heg, die niet bestond, want op de beide andere teke-
ningen zien we een hek. Eveneens in 1820 zien we
links nog een deel van de oude dijk liggen, die in
1827 weggehaald lijkt te zijn. Deze dijk liep langs de
buitenkant van de Grebbedijk om bij de Nudepoort
naar het westen te lopen. Later is de Grebbedijk recht
doorgetrokken en kon de oude dijk verwijderd wor-
den. De Dijkstraat herinnert nog aan de nabije lig-
ging van de oude dijk.
Grappig is de witte vlag in de linker boom van de te-
kening uit 1820. Deze vlag zal erop duiden dat de
postiljon moet stoppen om brieven mee te nemen of
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de diligence om één of meerdere passagiers op te
pikken. Op de tekening uit 1827 is er geen vlag te
zien; klaarblijkelijk hoefde toen niemand te stoppen.
De bomen zijn wat verplaatst. Door de rechtse boom
op de tekening uit 1827 wat meer naar links te teke-
nen kon het prieeltje zichtbaar gemaakt worden. Op
welke tekening zijn de bomen op de juiste plaats ge-
tekend?
De lantaarnpaal stond er in 1727 al, want in dat jaar
wordt op 28 februari de lantaarn stuk geschoten. In
het gemeentearchief lezen we: ...eergistern de lan-
taarn staende voor de Nude poort had in stucken ge-
schooten, welckeKarel (=kerel, man) volgens berichten
uit Arnhem gebannen is-hem (verstaan is}{...) de lan-
taarn weder te laeten maken, en sich binnen 24 uuren
uijt dese stadt en schependom te begeven. Deze uit
Arnhem verbannen persoon had zich dus kennelijk
ook in Wageningen misdragen en moest dus ophoe-
pelen (8).
Het gaande paard op de tekening uit 1827 springt als
een hond; op de andere tekeningen draaft het, en dat
is normaal.

EEN PROMENADE
QF WANDELWEG

In het plan van de magistraat uit 1724 was het de be-
doeling een wandelweg buiten de Nudepoort aan te
leggen. Daar had men alle reden toe. De straten in de
stad werden door hooi- en houtkarren kapot gere-
den. Wie op straat liep moest hopen vuiligheid ont-
wijken. Iedereen gooide zijn rommel weg op straat.
De uitwerpselen van paarden en andere beesten ble-
ven op straat liggen. Hoe dan ook, de magistraat sig-
naleerde de behoefte onder de burgers om 'schoon'
te kunnen flaneren. Daartoe lezen wij in de stukken
van vrijdag 1 september 1724:

Ter vergaederinge geproeponeert [geproponeerd,
voorgesteld] sijnde, dat terwijle de Straeten nu soo
fraaij gemaeckt wierde, en wel leeden door het rijden
met wagens en karren van het hooij komende van de
Hoer ende Nijlanden, als oock door het hout het geene
uijt den Nude nae den Enck gebracht worden of men
niet soude kannen maeken een wegh van de Nuede-
poort door den Haerwegh tangens de Stadsgraft gaan-
de door Duyvelsdal en komende uijt bij het bruggetje op
den nieuwen dijck, wekke wegh men dan ten weder
sijde met opgaende bomen soude konnen bepoten en
mede tot een seer pleijsierige wandelingh en groot
cieraet van de Stadt soude strecken.
Wekke een en ander haer WelEed[e\e] en Achtb[are
Heren] haer wel hebbende laeten gevallen [welgeval-
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len] hebben de selve versoght en gecommitteert de
Heeren Bartholt Lutteken en Jacobus van Schuijlen-
borgh om met de Gecommitt. die de gemeensluïjden
daer toe sullen gelieven te maecken met de aengelan-
den te spreecken en te accordeeren voor 3 '/2 roeden [dat
is ca 13 meter] \ant tangens deser Stadsgraft om een
wegh in plantage te maken (9).

Het stuk vanuit de Nudepoort naar het noorden rich-
ting Duivendaal is klaarblijkelijk niet aangelegd. Wel
is het stuk naar het zuiden er gekomen. De tekenin-
gen uit 1820,1827 en 1828 tonen aan dat de prome-
nade niet aangelegd is zoals oorspronkelijk het plan
was, namelijk ten westen van de (oude) dijk, maar op
een stuk gedempte gracht.
Op de promenade loopt inderdaad een (echt)paar te
flaneren. Over de kleding van dit paar vroeg ik advies
aan Egbert Wolleswinkel, vroeger directeur van het
Iconografisch Bureau in Den Haag. In dit bureau wer-
den schilderijen onder ander aan de hand van de kle-
ding van geschilderde personen gedateerd. Hij
schrijft:

Hoewel kleding niet op vijfjaar nauwkeurig te dateren
is, zeker niet op het platteland, is er geen reden om aan
de dateringen 1820 en 1827 te twijfelen. Bovendien lij-
ken de echtparen redelijk modieus gekleed te zijn. De
hoge hoed voor de man uit 1827 brak eerst in de jaren
20 van de 79* eeuw door. Wat de man op de tekening
van 1820 op zijn hoofd heeft, kan ik niet zien. (...) De
vrouwen hebben resp. een luifelhoed (bekend van por-
tretten van koningin Anna Paulowna) en een grote
hoed met pluim (inderdaad iets later) op het hoofd. De
taille van hun jurken verschuift van hoog (empire) naar
middel (W).

Afb. 9. Echtpaaruit 1820 Afb. W. Echtpaaruit 1827
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BUITENBLEEK BRONNEN EN NOTEN

Op beide tekeningen is een buitenbleek getekend. In
1820 haalt een vrouw water uit de stadsgracht. Ook
in 1827 gebeurt dit, maar het is niet goed te zien. Het
betekent wel dat het water in de stadsgracht aldaar
schoon, helder en vooral ookijzervrij was. Ook aan de
oostzijde van de stad was een bleek (nu heet het er
Bleyk). Ook daar komt ijzervrij water voor (11). Uit een
deel van het Veluwemassief - de Wageningse Berg -
komt ijzervrij water, terwijl dit iets meer naar het
noorden niet het geval is.
In 1820 zal de bleekster goed moeten uitkijken om
de lakens niet in de poep van het aan een touwtje
gebonden varken te leggen.

Afb. ll.DeNude-buitenbleekin 1820

Afb. 12.DeNude-buitenbleekin 1827

DEN ENGEL

De herberg Den Engel zal een zelfde functie als de
herberg De Wereld hebben gehad: laatkomers kon-
den bij gesloten poorten toch in een herberg over-
nachten (12). Op de kaarten uit 1562 en ca 1640 staat
Den Engel niet afgebeeld en dus ook niet op de kaart
van 1635.

1. A.G. van der Steur: Adrianus van der Sleur Jr, de
eerste gemeentearchitect van Wageningen 23:
5-13. J. Bulten: "G rebbedij kb reu k 1855 en stads-
uitleg"in: Het Rad jg. 5: 170-181, schreef over de
verlegging van de dijk. Hij had niet de beschik-
king over de Kadasterkaart uit1832 en daarom
tekende hij het voormalige dijktracé iets anders.

2. G.B. Leppink: Van Geelkerckens Kaartboek van de
landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arn-
hem (1635). (Arnhem 1988); K. Gast, B. Kernkamp
& R Leenknegt, Wageningen gemeten en getekend
(Wageningen 2009).

3. Werner de Beedt schrijft als toelichting: De Nude-
poort te Wageningen van buiten - zooals dezelve
zich vertoonde voor de slooping, door Werner de
Beedt. Geteekend op den IBjanuarij 1828. Aan de
Stad vereerd om op het Raadhuis bewaard te wor-
den. Als een gedenkteeken voor alle beminnaars
van Oudheden en Kunst. Werner de Beedt woonde
in het pand dat jarenlang Postzegelhandel Wil-
lem Meurs is geweest. Zie A.C. Zeven: Wie woon-
den waar in de binnenstad van Wageningen? dl. 5
(Wageningen 2003), nr. 374.

4. Over De Engel werd reeds in mijn "Uit het Ge-
meentearchief'nr. 10, nr.17en nr. 28 gemeld.

5. In die tijd was het verzamelen van tekeningen
e.d. populair. Dat betekent dat er aanbod kwam
om aan de vraag te voldoen. En het is niet anders
dan nu, toentertijd kon een verzamelaar elders in
het land niet zo gemakkelijk controleren of de te-
kening wel origineel was en klopte. Misschien
wilde hij dat ook niet. Zie ook A.C. Zeven: "De ge-
antedateerde afbeeldingen van gebouwen in
Wageningen", in: Oud-Wageningen 23 (2005), 15-
20.

6. Bob Kernkamp: "Een gouden eeuw of toch niet"
in Geschiedenis van Wageningen (Wageningen
2013), 150-177. Afbeelding van Herberg De
Engel, door G. Goossen Jansz. in 1828. Zwart-wit
kopie.

7. Op het uithangbord zal een gewone engel zijn
afgebeeld, en niet bijvoorbeeld St. Gabriel of St.
Michael. Echter het lidwoord Den Engel duidt op
een mannelijk wezen.

8. Oud Archief Wageningen (OAW), inv. nr. 7, fol.
115v, 2 maart 1727.

9. OAW,inv.nr.7,fol28v&fol.29,1 september 1724.
10. EgbertWolleswinkel 13 mei 2013
11. A.C. Zeven: Wie woonden waar in de binnenstad

van Wageningen? dl 1. De stad Wageningen (Wa-
geningen 2002), 190.
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ONTBREKENDE RESOLUTIES OVER
WAGENINGSE WILDWAL GEVONDEN
Door Jon Kijlstra, Stichting Erfgoed Ede

Een aantal jaren geleden is het Platform Wildwal tot stand gekomen. Daarin zijn organisaties en personen
verenigd, die belangstelling hebben voor de wildwal, die zich in vroeger dagen uitstrekte vanaf de Wage-
ningse Berg tot onder aan de Goudsberg bij Meulunteren. Eén van die organisaties is de Stichting Erfgoed
Ede. Ook de Stichting Wageningse Eng is vertegenwoordigd.

Deze opname bij de Zoomweg iaat duidelijk zien dat hier de wildwal heeft gelopen
(foto Gert Nijburg).

VRAATSCHADE

Deze wildwal was door de boeren uit de buurschap-
pen langs de westelijke rand van de Veluwse stuwwal
aangelegd om het wild te weren van hun akkers. In
feite was deze wildkering het enige middel van ver-
weer tegen vraatschade, want bejagen van het wild
was verboden. Sterker nog, de rechthebbenden op
de jacht (de hertogen, later de Gelderse Staten) had-
den er alle belang bij de wildstand 20 hoog mogelijk
te houden, zodat er veel te jagen viel. En de straffen
op het stropen van wild waren draconisch.

Waar de boeren uit een buurschap (de geërfden) op

OUD
LUHG

individuele basis zorg droegen voor afbakening van
hun gronden, was de wildwal een zaak van de buur-
schap, het collectief van de geërfden. Als er dan ook
klachten kwamen over overlast door wild omdat de
wildwal niet op orde was gehouden, werd daarover
op een buurspraakgede//bereerd, overleg gevoerd, en
een besluit genomen. Zulke besluiten werden vast-
gelegd in resoluties.

Van de buurschappen Lunteren, Doesburg, Ede-Veld-
huizen, Maanen en Bennekom zijn in het gemeente-
archiefvan Ede resolutieboeken te vinden, waarin de
wildwal aan de orde komt. Maar van Wageningse re-
solutieboeken waarin dewildwal vermeld wordt was
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tot voor kort niets bekend. Recent nieuw onderzoek
in het Wageningse Oud Archief heeft die leemte
weten op te vullen.

onderhoud van de Wageningse
wildwal wordt gereageerd: er
wordt gehoor aan gegeven en er
worden maatregelen genomen.
Zo wordt bij herhaling medede-
ling gedaan aan de geërfden dat
er verscherpt toezicht op de wild-
wal zal zijn.

De op de Luijckschouw betrekking
hebbende stukken zijn pas recent
aan het Wageningse archief over-
gedragen door het Waterschap
Vallei en Eem. Bij ontvangst in het
Wageningse archief zijn deze stuk-
ken niet als archief van de geërf-

De Wageningse Eng volgens een kadastrale kaart uit 1832. Er lopen drie den van de buurschap Wagenin-
wegen van Noord naar Zuid over de eng. De oostelijke is de huidige Zoom- gen herkend, waarschijnlijk als
weg, waarlangs de beschreven wiltgraeff liep. De twee andere zijn waar- gevolg van de benaming Luick-
schijnlijk restanten van oudere wiidwallen. (Ontleend aan iuuk Keunen & schouw.
Hans Renes:... den Wiltgraeff... Wageningen / Utrecht, 2005).

In een buurschap werd regelmatig
gecontroleerd (schouw) op naleving van de regels
m.b.t onderhoud van wegen, afrasteringen en sloten.
In Wageningen en Bennekom was dit extra van be-
lang gelet op de vanouds bestaande problemen met
de afwatering op de Rijn. De rol van de dijkgraaf in de
schouw was daarom groot.

De Dijkstoel, een voorloper van het waterschap Vallei
en Eem, vormde het bestuursorgaan dat de water-
staatkundige zaken in de polders onder Bennekom
en Wageningen regelde. De voorzitter van dat be-
stuur was de dijkgraaf. De Dijkstoel bewaarde zijn
administratieve stukken in een archief.
Gelet op de prominente positie van de dijkgraaf in de
buurschap, en de gelijktijdige schouw door dijkgraaf
én buurmeesters, vastgelegd in één verslag, is het ge-
wettigd te veronderstellen dat de buurschap Wage-
ningen haar administratie in het archief van de Dijk-
stoel bewaarde. Dat archief is, bij de diverse
samenvoegingen van waterschappen, steeds mee-
genomen. Na de stichting van het Waterschap Vallei
en Eem zijn de archieven opnieuw bewerkt. De stuk-
ken die geen betrekking hadden op het waterschap
zijn aangeboden aan o.a. hetWageningse gemeente-
archief. Zo ook de resoluties, die als Luickschouw be-
titeld worden.

Door deze vondst is nu het verhaal van de wildwal in
de resolutieboeken langs het gehele tracé te vertel-
len, van Meulunteren tot Wageningen. De missing
link is terecht.

Luuk Keunen en Hans Renes hebben bij hun onder-
zoek voor het rapport den Wiltgraeff ofte wech van
Wageningen naar Ede (Utrecht, 2005) geen Wagening-
se wildwalresoluties kunnen vinden.Toch zouden die
er wel moeten zijn, want in het buurboek van Ben-
nekom is regelmatig sprake van bezoek aan die van
Wageningen, op het hoofd van de Oude Dijk, om te
spreken over de overlast die Bennekomse geërfden
ondervonden van wild dat door openingen in de Wa-
geningse wildgraaf op hun akkers kwam.

Keunen en Renes troffen wel een band met resoluties
aan met de titel Luijckschouw. Daarin is sprake van
geërfden en buurmeesters en ook van een buurrich-
ter, die de titel officier droeg.
Reden genoeg om nogmaals op onderzoek uit te
gaan in het Wageningse Oud Archief.

LOSSE VEULEN

In de doos waar de Luijckschouw-band in bewaard
wordt bleek nog een omslag met diverse stukken te
zitten, de meeste met betrekking tot afrekeningen en
boetes. Maar er zat ook een setje losse vellen in met
resoluties. En daar zaten zowaar ook resoluties tussen
met betrekking tot de wildwal. We zien dat op de
klachten van de geërfden van Bennekom over het
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UIT HET LEVEN VAN DE VERENIGING

BESTUURSMEDEDELINGEN

Tentoonstelling "Wageningen verenigt"
In het kader van het 40-jarig jubileum van de Histori-
sche Vereniging Oud-Wageningen en het 25-jarig ju-
bileum van Museum De Casteelse Poort zullen beide
ook een aandeel leveren aan de tentoonstelling van
jubilerende verenigingen in Wageningen.
De leden van de tentoonstellingscommissie, samen-
gesteld uit vrijwilligers van Museum de Casteelse
Poort en onze vereniging, werken hard aan de voor-
bereidingen van de tentoonstelling. Vanaf begin no-
vember wordt de tentoonstelling opgebouwd. Op
vrijdag 29 november a.s. zal om 16.00 uur de feeste-
lijke opening door burgemeester Geert van Rumund
plaatsvinden. De tentoonstelling blijft staan tot 27
april 2014.

Nieuwe folder
Het bestuur van uw vereniging laat in kleur een nieu-
we folder drukken. Daarnaast worden plannen ge-
maakt voor een gerichte ledenwerfcampagne.

In memoriam
Op 15 augustus overleed na een kort ziekbed ons lid
Diet Roscher-Huizing. Vanaf medio 2008 zorgde Diet
samen met Baukje Hampel en Annie en Ton Bourquin
voor het inpakken en verzendklaar maken van de con-
tactbladen die viermaal per jaar door onze vereniging
worden uitgegeven. Diet was belangstellend en soci-
aal naar de mensen om haar heen getuige ook het vele
vrijwilligerswerk dat zij heeft verricht voor onze vereni-
ging, het museum, de kerk. Velen zullen haar missen.

MAQUETTE STATIQNSGEBIED TENTOONGESTELD

In de maanden oktober tot en met december staat
in de bibliotheek een maquette van hoe de Stations-
straat en het gebied eromheen er rond 1922 uitzag.
De maker van de maquette is ons bestuurslid Hans
van der Beek. Rond 2007 begon hij met het op schaal
nabouwen van dit stukje Wageningen. Om de ma-
quette zo getrouw mogelijk te kunnen bouwen
heeft Van der Beek bouwtekeningen, kadasterkaar-
D U ri-

te n en afbeeldingen van het stationsgebied verza-
meld en interviewde hij personen die de stationsge-
bouwen nog hebben gekend. Het gemeentearchief
en de documentatie van de Historische Vereniging
Oud-Wageningen bleken van onschatbare waarde
voor zijn project. Uiteindelijk werd een tekening van
het kadaster uit 1920 de basis voor deze fraaie ma-
quette. Zie ook www.duizendpoot.de

DUD-WAGENINGEN A i - 4, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen l 25



LEDEN MUTATIES

Nieuwe leden:
DhrK.Merkx
DhrT.Taen

JAN J. DE GOEDEZAAL

Bibliotheek
nieuwe aanwinsten

Moerkerk, Herman, Verwoest Nederland. Een tocht
langs de puinen (Diligentia; Amsterdam 1945} 46 blz;
ill. (geschenk van A.G. Steenbergen) [blz. 36]
[NED_054]
Wat eten we. Menu voor een maand (...) November
1940 (geschenk van A.C. Zeven) (UVI; Rotterdam z.j.
[1940])ongepag.[NED_055]
Dorsten, Bert van, Schrijverspad Veluwezoom. Een lite-
raire en toeristische voettocht van Rhenen tot Dieren
[www.schrijverspad-veluwezoom.nl met GPS-versie]
(2e druk; Brussels Lof; z.p. 2012) 264 blz.; ill., platte-
gronden (aanschaf) [VEL_036] [ Wageningen: 29-46]
Aben, Piet et al., Gebouwen van Gezag, 750 jaar mo-
numenten van macht en pracht in Wageningen. Co-
mité Open Monumentendag Wageningen (2013) 96
blz.; ill., locaties, lit., publ. lijst OMD ISBN 978-90-
79819-05-8 (aanschaf) [W_0889]
Bats, Matthijs ed., 10 jaar Opelia. 100 jaar mensen-
werk (Opella z.j. [2012]) 71 blz.; ill. (geschenk van A.G.
Steenbergen) [WJ)890]
Bokx, JA, C.P. de Jager, J.P.W. Noordink ed. '100 jaar
Virologie in Wageningen. Voordrachten gehouden
tijdens een nationaal symposium op 15 en 16 april
1982 te Wageningen'. Mededelingeblad van de Neder-
landse Plantenziektenkundige Vereniging, in samen-
werking met de Coördinatiecommissie Onkruidon-
derzoek 13 (september 1982) 4/5 (geschenk van I.
Bosch)[W_089U
Geloven in Wageningen. Diversiteit en eigenheid in
2013 (Wageningen 2013) 79 blz.; ill. (geschenk)
W_0892
Groenewoud, H.G., Oorlog over de Grebbe (Upko Koe-
nen; Steenwijk 1940} 72 blz. ill. (gescande kopie)
[W_0893]
Honders, Joke, "Stadrecht' voor Kesteren. Wagenin-
gen, Mekeren en Rijnwijk'. Nieuwsbrief 31 (augustus
2013) 3:9-11 en 13. Arend Datema Instituut, Kesteren
[W_0894]
Jonckers, Johs. Hk., Dichterlijke tafereelen - met Aante-
keningen [over Wageningen] (Heteren 1854/1878) 20
blz. (geschenk van A.C. Zeven) [W_0895]
Langeveld, Maaike, WAAG 1981-2006. Lustrumboekje
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Gehandicaptensportvereniging WAAG Wageningen
en omgeving (2006) 84 blz.; ill. (geschenk van I.
Bosch) [W_0896]
Spetterend programma jubileumjaar Wageningen 750.
Persbericht Gemeente Wageningen, 27 september
2012.2 blz. [W_0897]
Tan, Rita, e.a., Joodse begraafplaatsen, eenzame plek-
ken. LH vakgroep Sociologie-westers Wageningen
(1981) 24 blz.; 8 bijlagen; 1 losse bijlage: Joodse fees-
ten en gebruiken (geschenk van A.G. Steenbergen)
[W_0898]
'Wageningen, dromerig stadje aan de Rijn, verzette
zich fel tegen de Duitsers', Hef Parool (editie voor Rot-
terdam en omstreken) 6 mei 1950, blz. 5 (geschenk
van J. van Raalten) [W_0899]
Jan van den Burg

Foto- en Prentenkabinet

Er zijn diverse digitale foto's geschonken afgelopen
maand: aan Dik Melkert binnenstadfoto's (Heren-
straat, Raadhuisplein), aan dhr. Hofman ± 100 foto's
van de instituten (laboratoria met apparatuur en
proefopstellingen), via internet diverse ansichten,
aan Hans van der Beek digitale opnamen van gebou-
wen in Wageningen en foto's voor zijn modelbouw,
aan het comité Open monumentendag foto's met de
daarbij behorende teksten, aan de Molenmarkt foto's
voor de molenmarkt commissie, aan de monumente-
nambtenaar Maarten van de Wijngaard een foto van
de Leemkuil ten behoeve van de renovatie van en-
keleonderdelen van het huis, voorde komende ten-
toonstelling 'Wageningen verenigt' (met dank aan
Ruud van Laar).
Er is weer veel bezoek geweest van mensen die vra-
gen hadden over situaties van vroeger of over oude
foto's (hoe zag het er toen uit, waar is dit opgeno-
men?). Door Jan van Orden is een videoband geleend
om een DVD van te maken, het gaat hier om de
scheepswerf van Jansen in de haven. De controles
van het bestand Abrahamsz gaan gestaag door. Het
verwerken van de glasnegatieven van De Hoog in
ons programma is nu voor de helft gereed. De foto's
van dhr. Rauws zijn alle verwerkt (836 stuks totaal, da-
terend uit de jaren 70 van de vorige eeuw). Er zijn
twee schilderijen geschonken via Hans van der Beek
die na te zijn gefotografeerd doorgegeven zullen
worden aan het museum de Casteelse Poort.
Willem Ruisch
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Tijdens zijn afscheidreceptie ontving An'ton Zeven van voorzitter Piet Woldendorp een oorkonde behelzende het
'lidmaatschap voor het leven', (foto Klaas Puite)

BIJ HET AFSCHEID VAN
ANTQN C. ZEVEN

Zondagmiddag 20 oktober vond in het museum De
Casteelse Poort het afscheid plaats van Anton C.
Zeven. Op l november zullen Anton en zijn vrouw
Nieneke zich vestigen in Wassenaar. Vaarwel Wage-
ningen!
Anton leerde ik beter kennen toen hij in het bestuur
van Oud-Wageningen kwam, eerst als opvolger van
ondergetekende, die secretaris was. Later werd hij
voorzitter. Samen met o.a. voorzitter Jan J. de Goede
(overl. 1981) was en bleef hij zeer actief in de plannen
om in Wageningen een historisch museum te krijgen.
Bij de opening van dat museum op 2 mei 1988 was
Anton niet aanwezig; door een misverstand was hij
niet uitgenodigd...Wel werd hij voor zijn activiteiten
door het bestuur van Oud-Wageningen terecht tot
Lid van Verdienste benoemd.

Onderzoeker... 'in hart en nieren'.
Volgens het overzicht van artikelen verschenen in de
periode 1973-2004 publiceerde Anton Zeven zeker
200 kleine en grote artikelen over Wageningen! Over
de stad in het verre verleden, maar ook van dichtbij.
Ze waren en zijn nog steeds het lezen waard!

DUD-

Boeiend zijn de resultaten van zijn onderzoekingen
in het Gemeentearchief: maar liefst 50 delen "Uit het
Gemeentearchief" werden in Oud-Wageningen ge-
publiceerd. Ik volgde deze serie met zeer grote inte-
resse en menige'vondst'in het Gemeentearchief kon
ik gebruiken.

Omstreeks 2000 publiceerde Anton 'Wie woonden
waar in de binnenstad van Wageningen', waarin van
elke Wageninger die tussen 1600 en 1900 in deze
stad woonde, het adres te vinden is. In deze'klus'zat
zeker zo'n 20 jaar werk. Intussen is de gemeente be-
gonnen deze gegevens op haar website te plaatsen.
Ik vraag me af of het niet waardevol zou zijn dat een
bibliografie van de artikelen van Anton Zeven wordt
samengesteld? Zeker zullen zijn publicaties in o.a.
Oud-Wageningen blijvend toegankelijk moeten zijn.
Anton en Nieneke wens ik een goed verblijf in het
Westen toe. En, Anton, wellicht kan je in het Natio-
naal Archief in Den Haag ook Wageningen vinden. Ik
vond er, jaren terug, in ieder geval gegevens over
Joods Wageningen en omgeving,
Hierbij wil ik mijn grote waardering voor Anton
Zeven uitspreken. Dank je wel, Anton!

Ton Steenbergen
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MUSEUM DE CASTEELSE POORT

Agenda voorde wintermaanden
EXPOSITIES IN MUSEUM KUNST IN HET KOETSHUIS

Permanent
De geschiedenis van Wageningen
In de historiezaal staat een grote maquette opge-
steld van de vestingstad Wageningen. Daaromheen
aandacht voor de ontwikkeling van Wageningen van
3000 vóór tot 200 na Chr.

De Vrede van Wageningen 1945
Aandacht voor het verhaal van de oorlog in Wagenin-
gen dat aan het einde een nationale betekenis kreeg.

29november2013t/m I3april2014
Wageningen verenigt

Wageningen verenigt presenteert zeven jubilerende
verenigingen in de 750-jarige stad.
De ontwikkeling van de industrie en de groei van de
bevolking zorgden in de negentiende eeuw voor een
toename van vrije tijd, tijd die niet op ging aan werk,
huishouden of kerk. Dat leidde tot de oprichting van
veel verenigingen. Startpunt voor deze expositie is
de stad Wageningen anno 1813. Toen zag de oudste
Wageningse vereniging het licht: het katholieke koor
Sint Caecilia. Behalve deze zangvereniging staan nog
vier andere verenigingen centraal in de expositie:
voetbalvereniging ONA (60 jaar), EHBO St. Jan (50
jaar), toneelvereniging WDT (ruim 100 jaar) en post-
zegelvereniging De Globe.
De tentoonstelling komt tot stand in een samenwer-
kingsverband van het museum (25 jaar) met de histo-
rische vereniging Oud-Wageningen (40 jaar). De ope-
ning vindt plaats op 29 november met een optreden
van het jubilerende koor Sint Caecilia.

24 november t/m 12januari20l4

DianneLugard
(schilderijen) en
Maria Koeleman (beelden).
Enthousiasme en spontaniteit
staan bij Dianne Lugard voor-
op. Lyrisch expressieve acryl-
schilderijen. Er ontstaan vaak
mensen in haar schilderijen.
Soms zijn ze duidelijk waar te

nemen, soms hebben ze zich verborgen.
Maria Koeleman beeldhouwt zowel op een intuïtieve
manier als naar een model van klei of was. Zij laat zich
inspireren door haar eigen levenservaringen en de
emoties die daarbij horen. Ook kunnen teksten uit
boeken of muziek een beeld tevoorschijn roepen.

19januarit/m 16 februari2014

Nikolai Dielemans (schilderijen).
Het werk van Nikolaj Dielemans laat zich vooral lezen
als abstracte vertellingen dan wel voorstellingen, die
merendeels poëtisch van sfeer zijn. Zijn werk heeft
een grote gelaagdheid, zowel in kleur, materie als in
de verbeelding.


