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Het bestuur van de historische vereniging Oud-Wageningen nodigt de
leden en verdere belangstellenden uit voor de eerste lezing in het nieu-
we jaar 2014 over

Wagen in Wageningen

door gemeentearchivaris Bob Kernkamp

op dinsdag 4 maart 2014, aanvang 20 uur in de Vredehorstzaal,
Tarthorst 1.

In zijn voordracht vertelt onze gemeentearchivaris waarom de stad een
waag had, en wat daar gebeurde. Ook geeft hij een uitgebreid overzicht
van de diverse plaatsen in de stad waar de waag in de loop van de
eeuwen heeft gestaan en welke mensen erbij betrokken zijn geweest.

De waag is ook voor andere doeleinden gebruikt dan voor de pri-
maire taak. Zo isonder andere het stadsarchief er enige tijd opgeslagen
geweest. Ook die ontwikkelingen komen ter sprake. Het geheel zal
uiteraard worden geïllustreerd met allerlei beeldmateriaal.

De Woog aan de
Niemeijerstraat,
gebouwdin 1847,
biedt tegenwoordig
huisvesting aan het
Nationaal Comité
Herdenking
Capitulaties 1945
Wageningen
(foto Bob Kernkamp).

Jaarvergadering en lezing

Op donderdag 24 april 2014 houdt de vereniging haar jaarvergadering
in de Vredehorst; inloop vanaf 19.00 uur, begin van de vergadering om
19.15 uur.

Aansluitend om 20.15 uur spreekt
Rienk Kuiper, voorzitter van Platform
Stadsgracht Wageningen over de
plannen die worden ontwikkeld om
de stadsgracht ter hoogte van de
vroegere Bergpoortbrug en de brug
zelf te herstellen, zodat het karakter
van de vestingstad Wageningen
weer beter tot zijn recht komt.
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De redactie heeft afscheid genomen van Dick de Wit. Hij was redacteur
sinds november 2010. Verenigingsvoorzitter Piet Woldendorp heeft
hem met ere uitgeluid tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari jl. Dick
vertegenwoordigde in de redactie vooral het authentiek oud-Wage-
ningse gevoel, een onmisbaar onderdeel voor het maken van ons blad.
Wij zijn Dick dankbaar daarvoor en zijn nu op zoek naar een kandidaat
die juist ook datzelfde element kan inbrengen.

In dit nummer introduceren wij de gastkolom - ruimte die we beschik-
baar stellen aan een Wageninger die zijn of haar reactie geeft op een
actueel thema. Onze eerste gast is Eric Wijnacker, historicus en journa-
list, een van de'Waogeningse blaoge'die tijdens het zeveneneenhalve-
eeuwfeest van de stad welluidend van zich lieten horen.

Kopij voor het nummer van april 2014 dient bij de redactie binnen
te zijn uiterlijk 14 maart. Regels voor het aanleveren van kopij zijn te
verkrijgen bij de eindredacteur.
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Gastkolom

Voortaan biedt de
redactie in elk
nummer ruimte aan
een Wageninger van
wie zij een
behartenswaardige
reactie verwacht op
een actueel thema.

Wageningen-7 50
smaakt naar meer
Door Eric Wijnacker

Wie de geschiedenis van Wageningen een beetje kent weet dat het niet
altijd feest is geweest in de stad. Maar 2013 kan met gouden letters in de
annalen worden bijgeschreven. Het toch al sterk aanwezige lokaalchau-
vinisme heeft vorig jaar een gezonde impuls gekregen. Ik durf te zeggen
dat ik met volle teugen heb genoten van hetfeestjaarWageningen-750.
Ik had mij dat ook heilig voorgenomen: in 1958 ben ik in Wageningen
geboren, maar van het 700-jarig stadsfeest in 1963 kan ik mij, helaas,
helemaal niets meer herinneren. En de kans dat ik als 104-jarige Wage-
ningen-800 nog meemaak, laat staan bewust mee kan vieren, schat ik
niet al te hoog in.

Dus moest het er voor mijn generatie in 2013 van komen. Ik voelde mij
ook wel bevoorrecht. Niet alleen omdat ik aan diverse evenementen
deel heb mogen nemen als debatleider of lid van de Waogeningse Bla-
oge, maar ook omdat ik als journalist bij de Gelderlander vaak eerste
rang heb mogen zitten.

Het is lastig om te bepalen wat nou het hoogtepunt van Wagenin-
gen-750 was. Het meest blijvend en tastbaar is het boek Geschiedenis
van Wageningen. Het is een mooi monument. In de moeizame aanloop
naar het boek was ik nog bij het proces betrokken en heb ik ondervon-
den dat het bepaald niet eenvoudig is om zoiets van de grond te krijgen.
Alle lof dus voor de mensen die het wel is gelukt. Liefst 3.300 Wage-
ningse boekenkasten hebben er zo een sieraad bij. Misschien gaat het
wel langer dan 50 jaar mee? Wie zegt mij dat er over een halve eeuw nog
boeken gedrukt worden?

Varen op de stadsgracht was een topper tijdens de grote feestweek van
Wageningen-7'50 (Foto Eric Wijnacker).
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Dat het wel goed zou komen met hetWageningen 750-jaar was meteen
al duidelijk. Ondanks het winterse weer kwamen op de eerste avond in
januari zo'n 3.000 Wageningers af op het openingsfeestje op de Markt.
Wageningen had meteen zin in het feestje en heeft dat eigenlijk het
hele jaar volgehouden.

Bij de evenementen strijden wat mij betreft het theater- en muziekspek-
takel Expeditie W750 en de historische optocht De Loop der Tijden om
de eerste plaats. Ze verdienen beide goud. De Expeditie was een open-
baring. Vooral vanwege de bijzondere locaties (silo in de haven, sterflat,
Forumgebouw, Wallenpad, de Grote Kerk en nog veel meer moois) en
de bijzondere samenwerking van Wageningse culturele verenigingen.
Maar ook omdat de autochtone Wageningers en de 'import' het allebei
leuk vonden. Van een 'stad der tegenstellingen', waar dr. Regeling ooit
zijn roemruchte boek over schreef, was geen sprake.

Was de Expeditie W750 een modern, eigentijds spektakel; velen vroe-
gen zich af of een historische optocht niet uit de tijd was, een beetje
oubollig misschien zelfs. De sceptici werden in hun hemd gezet: de his-
torische optocht bracht zo'n vijftienduizend toeschouwers op de been.
Een wonder dat het gelukt is en niet in de laatste plaats te danken aan
de mensen die warme herinneringen hadden aan iets soortgelijks in
1963. En die vonden dat dat in 2013 ook niet mocht ontbreken. Ze had-
den gelijk. Dat Wageningen ooit een treintje (Bello) en een betaald voet-
balclub (onze betreurde FC) had is nu ook bij jongere generaties be-
kend.

De veelheid aan activiteiten is wellicht de grootste prestatie die gele-
verd is: het Music Event, de debatten, een prachtig gospel- en voetbal-
feest op de Wageningse Berg, het Geluid van Wageningen, openlucht-
kerkdienst, Bloemenfort, Wiki Wageningen, het anagram, de gedichten
van stadsdichter Laurens van der Zee, Wageningen-reünie, Sint-Jans-
tocht, de W750-blogs van de Gelderlander, de vele exposities en het
slotfeest met de jeugdige Wageningse zangeressen Lisa Lois en Sofia
Dragt: zelfs deze opsomming is verre van uitputtend.

Het feest heeft zelfs nog een monument opgeleverd, het beeld Fly Away
van Jits Bakker. Het siert de Markt, op een steenworp afstand van de
fontein van Willem Berkhemer die we danken aan het 700-jarig stads-
feest.

Bij dit alles hadden veel Wageningers graag gezien dat de stadsgracht
weer helemaal rond de oude vestingstad had gelopen. In 1963 was de
gracht nog intact, daarna is een stukje bij de Stationsstraat gedempt.
Dat Wageningers blij zijn met de vaak wat vergeten gracht bleek bij de
grote feestweek: varen op de gracht was een ware trekpleister. Als het
de komende jaren lukt om die demping terug te draaien, zullen we dan
in 2018 een lustrumfeestjeWageningen-755 vieren? Met een historische
optocht te water rond de hele stad en weer een Expeditie die alle uit-
hoeken van de stad opzoekt?

Er/c Wijnacker (55) is geboren en
getogen Wageninger, historicus,
journalist bij de Gelderlander en
zanger/liedjesschrijver bij de
Waogeningse Blaoge.
Op de foto is hij in die laatste rol te
zien (Foto Bert Koops).
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Samenwerkingsproject

van gemeente, museurn en historische vereniging

Beeldbank Wageningen online
Door Bob Kernkamp

U heeft het vast al wel gezien: sinds
12 december vorig jaar staat de histo-
rische Beeldbank Wageningen op in-
ternet. Meer dan 12.000 foto's van en
over Wageningen zijn nu online te
bekijken. Direct na de feestelijke ope-
ning van de Beeldbank door burge-
meester Van Rumund kwamen de
eerste enthousiaste reacties al bin-
nen.
Wie naar beeldbankwageningen.nl
gaat, kan direct zoeken naar de per-
sonen, gebouwen, of onderwerpen
waarvan hij of zij iets wil weten, en
vooral: zien. Het zoeken is eenvoudig,
het vinden gaat snel, en een deel van
de foto's kan ook nog besteld wor-
den.

Historische
Beeldbank

Lange voorbereiding

Na een voortraject van ruim 3 jaar is het gelukt om de
Beeldbank online te krijgen. Het Gemeentearchief
wilde al lang zijn fotocollectie op het web beschik-
baar maken. Dat is niet alleen mooi voor alle geïnte-
resseerden buiten de muren van het Gemeentear-
chief, maar ook voor de medewerkers. De foto's
kunnen nu digitaal worden beheerd en getoond. De
kwetsbare foto's hoeven daarvoor niet meer uit het
depot te worden gehaald. Reeds in een vroeg stadi-
um wilde het archief de Beeldbank "breder trekken":
het zou immers mooi zijn als meerdere Wageningse
instellingen hun beeldcollecties op één en dezelfde
site zouden tonen. Zodoende ontstonden gesprek-
ken met de vereniging Oud-Wageningen, museum
De Casteelse Poort en de Universiteitsbibliotheek.
Die laatste instelling is na enige tijd afgehaakt, omdat
de WUR zelf geld beschikbaar stelde en alles in eigen
beheer wilde. De andere twee partijen zijn met het
archief verdergegaan.
Dat het allemaal zo lang duurde, komt onder meer
doordat museum, vereniging en archief elk hun
eigen computerprogramma gebruikten, en elk met
een ander doel foto's beheerden. De digitale foto's

van het museum en Oud-Wageningen waren niet ge-
maakt om op internet te komen, en ook niet om er via
een website afdrukken of digitale exemplaren van te
verkopen. De firma Picturae in Heiloo, die de Beeld-
bank bouwde en beheert, en ook de zogeheten web-
winkel van de Beeldbank verzorgt, kreeg het voor el-
kaar om de drie verschillende databases in één
Beeldbank-database in te voeren. Daarna moesten
alle digitale beelden worden gekoppeld aan de be-
schrijvingen. In het geval van het Gemeentearchief is
daar wel eens een foutje bij gemaakt: hun foto's zijn
op karton geplakt, en soms zijn er wel eens twee of
drie foto's op één karton geplakt en van één nummer
en één beschrijving voorzien. Zo kan het gebeuren
dat u op de Beeldbank in een beschrijving een zin
kunt tegenkomen als "links huisnummer 9, rechts
huisnummer 11, en ondereen overzichtsfoto", terwijl
u maar één huis op de foto ziet.

De foto's

Dat zijn kleine problemen, die langzaam aan zullen
verdwijnen. Als u zo'n fout op de Beeldbank tegen-
komt, aarzel dan niet om in de lichtblauwe kolom,
links in beeld bij iedere foto, uw commentaar te
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geven. Al die commentaren worden door medewer-
kers van archief, vereniging en museum gelezen en
waar nodig worden de beschrijvingen verbeterd of
aangevuld. Ook andere opmerkingen over de beel-
den zijn welkom.

De foto's van De Casteelse Poort zijn afwijkend van
die van de andere twee deelnemers. Het museum
heeft namelijk objecten die zich in de collectie van
het museum bevinden, gefotografeerd. Zo kunt u via
internet door het museum "wandelen" en ook dingen
zien die in depot zijn, en niet in de vaste opstelling.

In de Beeldbank te vinden: tijdens de legendarisch koude winter 1928/1929
vroor de Rijn dicht, zodat zelfs auto 's erover konden rijden. Aan de overkant
hotel Lexkesveer, dat na de oorlog niet herbouwd is (Foto O-W).

Zoals hiervoor al gezegd, zijn veel foto's van Oud-
Wageningen en De Casteelse Poort niet gemaakt
voor de verkoop. De kwaliteit of de grootte van de
digitale beelden is daarvoor vaak niet voldoende.
Daarom zijn de beelden van deze twee deelnemers
niet via de webwinkel van de Beeldbank te bestellen.
Die van Oud-Wageningen kunnen voorlopig worden
besteld door een mail aan de vereniging te sturen
(oudwageningen@planet.nl). Langzaam aan zullen
alle minder goede beelden worden vervangen door
opnames van betere kwaliteit; dat is een kwestie van
tijd, dus wij vragen om uw geduld. De foto's van het
Gemeentearchief zijn wel via de webwinkel te bestel-
len. Dat kan als afdruk, maar ook als digitaal bestand.
Daarvoor is zelfs geen mens nodig, behalve de be-
steller dan. De afhandeling van de bestelling, inclu-
sief betaling, kan geheel via internet. Slechts enkele
minuten na betaling krijgt u dan een e-mail met
daarin een link waarmee u de foto kunt downloaden.

Wageningsche Courant

Het dreigt een beetje ondergesneeuwd te raken,
maar via de site is ook een groot deel van de tussen
1855 en 1947 verschenen Wageningsche Courant be-
schikbaar. Alle exemplaren in bezit van het Gemeen-
tearchief zijn gescand en met OCR (optical character
recognition) leesbaar gemaakt. Daardoor kunt u op
elk willekeurig woord in de krant op zoek gaan.

U vindt de krant door op de homepage van de Beeld-
bank op het plaatje van de Courant te klikken. Op de
webpagina die dan in beeld komt, kunt u rechts

boven uw zoekvraag intypen.
Daarna krijgt u een opsomming
in beeld van alle krantenpagina's
waar het gezochte woord op
voorkomt. OCR is niet feilloos:
soms zijn woorden fout of hele-
maal niet gelezen. Het kan dus
zijn dat een gezocht woord wel
in een krant voorkomt, maar
toch niet wordt gevonden. Maar
dat is wel een minderheid. Kunt
u iets niet vinden, terwijl u zeker
weet dat iemand of iets op een
bepaalde periode in de krant
heeft gestaan, dan kunt u ook
nog gewoon in de kranten "bla-
deren". Heeft u een krant in
beeld, dan ziet u links onderaan
de nummers van de pagina's van
die krant. Door op een nummer
of op "Vorige" of "Volgende " te

klikken, kunt u door de krant bladeren.

Helaas beschikt het Gemeentearchief niet over alle
kranten tussen 1855 en 1947. Vooral de jaren dertig
ontbreken, maar ook elders missen soms exempla-
ren. Mocht u nog oude Wageningsche Couranten
hebben die niet op internet staan, dan horen de ar-
chiefmedewerkers dat graag van u (gemeentear-
chief@wageningen.nl).

De Wageningsche Courant was geen dagblad: hij
kwam twee of drie keer per week uit. De nieuwsbe-
richten zijn vaak sterk gekleurd door de bril van de
verslaggever. Onpartijdigheid was vroeger een onbe-
kend begrip in de journalistiek. Dat maakt de artike-
len soms erg geestig, maar ook wel eenzijdig. Ook de
krant kon wel eens liegen alsof het gedrukt stond.
Maar al met al is de Wageningsche Courant een fan-
tastische bron voorde geschiedenis van Wageningen
van midden 19e tot midden 20e eeuw!
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Hotel De Wageningsche Berg IV -
op en top eenentwintigste-eeuws,
alles aan boord 'om te ontspannen
en te onthaasten' (Foto Pavestein
Bouwmanagement).

Hotel De Wageningsche Berg IV
Door Piet Aben

Mooi op tijd voor de feestdagen van december 2013
heeft het nieuwe hotel De Wageningsche Berg zijn
deuren voor het publiek kunnen openen. Geheel in
lijn met de traditie sinds 1872 beveelt het zichzelf
eerst en vooral aan vanwege zijn unieke ligging,
boven op de berg, met een schitterend panoramisch
uitzicht over het Rijndal en de Betuwe. Het is een vier-
sterrenhotel geworden, waar niet alleen uitstekend
getafeld, geborreld en geslapen kan worden. Naar
hedendaagse smaak is er ook volop gelegenheid om
'te ontspannen en te onthaasten' in een wellness en
fitness center.

Voordat het besluit viel om het oude hotel in zijn ge-
heel te slopen is nog serieus geprobeerd deze schep-
ping van architect Jan Wils (ook de ontwerper van
het Olympisch Stadion) te redden. Maar het 60 jaar
oude gebouw bleek zo sterk aangetast te zijn door
betonrot en subsidies die behoud mogelijk moesten
maken bleven zo lang uit, dat de nieuwe eigenaar
Green Real Estate en de nieuwe directeur Jaap Ve-
nendaal wel tot complete nieuwbouw moesten be-
sluiten. Met gevoel voor het hedendaagse nostalgi-
sche sentiment heeft Venendaal wel de sc/i weer in
de naam teruggebracht die daaruit conform de voor-
keursspelling van het groene boekje was verdwenen.
Het hotel telt ruim honderd kamers, een restaurant,
een brasserie en een groot terras op de zuid- en west-
zijde. Het ontwerp is van Kolpa Architecten in Rotter-
dam. Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Gies-
sendam voerde het project uit voor de aanneemsom
van 7,5 a 8 miljoen euro.
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Tijd was rijp

Het eerste hotel op de Wageningse Berg werd ge-
opend in 1874. Het initiatief kwam van het gemeen-
tebestuur en werd overgenomen door een naamloze
vennootschap. De tijd was er rijp voor. De gegoede
stand was toe aan toerisme, maar kon zich de grand
tour van de adel naar de klassieke steden in Zuid-Eu-
ropa nog niet permitteren. De heuvels van Zuïd-Lim-
burg en de Utrechtse en Gelderse heuvelrug boden
een welkom alternatief. Wageningen was door de
straatweg van Utrecht naar Arnhem al langer goed
bereikbaar en er waren plannen in de maak voor de
Oosterstoomtram, die van Driebergen over Wagenin-
gen naar Arnhem zou gaan. In 1885 was die gereed.
Er liep al veel langer een paardentram van het spoor-
wegstation in Ede naar Wageningen. Een Arnhemse
stoombootmaatschappij onderhield een aparte zon-
dagsdienst naar de aanlegsteiger bij het Lexkesveer.

Hotel De Wageningsche Berg l was een voornaam
hotel, dat in de grote kranten en reisgidsen adver-
teerde en gasten aantrok uit het hele land. Er waren
muziekuitvoeringen, er werd gedanst en gefeest. De
gegoede Wageningse burgerij trof er de nieuwe pro-
fessoren van de Rijkslandbouwschool. Ook waren re-
gelmatig relaties van het Koninklijk Huis te gast, die
visites aflegden in het nabije Oranje-Nassau's Oord.
En iedereen genoot, gezeten op de veranda, van het
schitterende uitzicht.
Eind augustus 1910 brandde het hotel tot de grond
toe af, zeer waarschijnlijk als gevolg van bliksemin-
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slag. Niemand raakte gewond,
maar alles ging verloren. 'Naar wij
vernamen moest een kellner zijn
jas met 200 gulden, zijn verdienste
van het geheele seizoen, als onbe-
reikbaar in den steek laten^ aldus
een detail uit het verslag in het Al-
gemeen Handelsblad van 27 au-
gustus. De brandweer had niets
kunnen uitrichten omdat de bo-
venste etage, waar de brand uit-
brak, hoger lag dan het reservoir
in de watertoren...

Feestelijk
gebeuren

Al in 1912 werd Hotel II geopend -
de aandeelhouders hadden geen
moment geaarzeld om weer een
imposant complex neer te zetten.
Opmerkelijk detail was wel dat de
open veranda deels vervangen
was door een glasdichte serre,
zodat er ook bij slecht weer volop
zicht was op het onvergankelijk
indrukwekkende panorama. Uit
oude kranten valt op te maken dat
het feestelijke gebeuren op de
Berg jaar in jaar uit op de oude
voet doorging. De advertenties in
de grote kranten volgden elkaar
met regelmaat op, steeds weer
werden muziek- en dansavonden
aangekondigd en de NV publi-
ceerde elk jaar keurig haar resul-
taat.
In 1918 is de Berg even in rep en
roer, want het ziet ernaar uit dat
de gevluchte Duitse keizer het
hotel zal huren alvorens zijn intrek
te nemen in de naburige villa Bel-
monte. Daar is men al begonnen
met de nodige verbouwingen.
Uiteindelijk gaat dit hele verhaal
niet door, maar het zegt wel wat
over de allure van het hotel.
Begin jaren dertig bedreigt de
economische crisis ook hotel De
Wageningsche Berg. Om extra in-
komsten te genereren, importeert
het hotel uit Duitsland een casino-
spel Spiraio. De spelers betalen
O U G
uini
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Hotel t, 1874- J 9 W, door brand verwoest (Foto G AW).

Hotelll, 1912- 1944, door oorlogsgeweld vernield (Foto O-W).

Hotel III, 1953-2012, gesloopt om plaats te maken voor IV (Foto O-W).
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tien gulden entree en zijn dan lid van een eerde privé.
In de gemeenteraad klinkt christelijk protest, maar de
burgemeester houdt het hotel de hand boven het
hoofd. Het is geen gokspel, maar een behendigheids-
spel, zegt hij, want de roulette draait met constante
snelheid. En dus wordt er dagelijks vanaf 3 uur in de
middag tot middernacht gespeeld. Op vrijdag is eve-
ningdress verplicht.
Het mocht niet baten, aan het eind van de jaren der-
tig ging de NV failliet. Het hotel kwam in handen van
de herstellingsoordvereniging van spoor- en tram-
wegpersoneel VNIandry. Die vormde het complex om
tot vakantieoord, maar was wel zo slim om ruimte te
blijven bieden aan toeristen die zich nog aandienen.
Ook bleef het terras open voor wandelaars uit de om-
geving.
De oorlog werd het hotel uiteindelijk fataal. In 1943
werd het door de Duitsers gevorderd om onderdak te
bieden aan oud-zeelieden uit Egmond aan Zee. Die
moesten daar hun tehuis uit vanwege de aanleg van
de Duitse kustverdediging. In 1944 moesten de zee-
lui weer weg van de Berg (naar hotel De Wereld) en
betrokken de Duitsers zelf het Berghotel. Niet voor
lang - nog in datzelfde jaar werd het gebouw aan
flarden geschoten door de artillerie van de geallieer-
den.

Vertrouwde voet

Na de oorlog duurde het even voordat weer aan een
nieuw hotel gedacht kon worden. Maar de alwerkza-
me Marshallhulp kwam ook hier van pas. In 1953
stond versie III in volle glorie klaar. De oriëntatie op
het niet aflatend schone uitzicht was nog versterkt
door een fraai gestileerde bolvormige serre en een
groot terras dat met zijn holle vorm als het ware het
panorama wilde omarmen. Architect was Jan Wils,
toen al 62, die in de na-oorlogse jaren een aantal ho-
tels heeft gebouwd, ervan overtuigd dat er aan meer
dan alleen woonhuizen behoefte was. Zijn stijl wordt

shake-hands genoemd, typisch voor de wederop-
bouwperiode: traditionele baksteengevels worden
gecombineerd met moderne materialen en con-
structiemethoden als staal en beton. Helaas is het
vele gewapend beton uiteindelijk dermate gaan rot-
ten, dat er geen behouden meer aan was.
Het derde Wageningse Berg (géén sch meer) draaide
al snel weer op de vertrouwde voet. Veel vaste gasten
die op de unieke ligging verliefd waren geworden,
recepties en partijen. De Landbouwhogeschool bleef
haar academische feesten afsluiten met diners op de
Berg. Maar ook nu kwam de klad in de exploitatie. Jan
en alleman begon tijdens vakanties steeds verder
van huis te toeren, Wageningen voorbij. Op mooie
zonnige dagen zat het terras nog steeds vol, maar
verder werd het almaar stiller op de Berg.
In 1970 was het gedaan, het gebouw werd opge-
kocht door verzekeringsmaatschappij Amev, die er
een opleidingscentrum van maakte en in 1982 zelfs
nog een vleugel met leslokalen aanbouwde. Daar-
mee verdween het derde Wageningse Berg praktisch
uit beeld. Totdat rond de eeuwwisseling ook in het
bank- en verzekeringswezen de panelen danig be-
gonnen te schuiven. Amev fuseerde, werd opgeslokt,
verdween. Het voormalige hotel kwam te koop.
En wat bijna geen Wageninger meer durfde te gelo-
ven, gebeurde. Hotelketen Tulip waagde de sprong
in 2001. De Wageningse Berg werd weer snel door
het publiek omarmd. Het hotel had inmiddels wel
veel van zijn glans verloren, maar grote borden bij de
opritten kondigden ingrijpende vernieuwingen aan.
En toen ging deTulipgroep in 2009failliet.

Nu, vier jaar later, staat daar dan Hotel De Wagening-
sche Berg IV, veel groter dan zijn voorgangers, op en top
modern geoutilleerd. 'Het nieuwe hotel moest de allure
en de faciliteiten krijgen die deze plek verdient', aldus de
website. Of anders gezegd: veel is in de loop van 140
jaar veranderd, maar het unique selling point is en blijft
die markante plek daar boven op de Wageningse Berg
met dat weidse uitzicht over de uiterwaarden.
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'Een trek- en sleurproject;'

Plasserwaard omgetoverd
tot unieke plek om te wonen
Door Toon Jansen

Met de eigenaar van de Plasserwaard, Henri de Jonge heb ik een lang gesprek in de voormalige 'bazenwo-
ning'naast de steenoven waar hij in 1987 zijn intrek heeft genomen. Enkele tientallen meters verderop is voor
hem een nieuwe woning in aanbouw.

Henri is Rotterdammer van geboorte (1958) en kwam
na zijn middelbare schooltijd naar Wageningen om
tropische cultuurtechniek te studeren. Hij stopte met
die studie in 1979 en was aanvankelijk vooral op reis
(o.a. met paard en wagen) en tussen-
door werkzaam als zelfstandig glazen-
wasser. Hij had enkele jaren een biolo-
gische banketbakkerij, maar van 1987
tot 2012 was hij vooral werkzaam als
aannemer in de bosbouw, al of niet
samen met andere 'éénpitters' (Henri's
term voor zzp'ers): hij werkte veel met
paarden om bomen het bos uit te sle-
pen. De inkomsten uit dit werk voor
derden bleven al die jaren een harde
noodzaak.

gesloten: het procédé was verouderd {al was men
nog wel van steenkool overgegaan op gas), de vraag
naar straatklinkers ingezakt, en de conjunctuur zat
ook niet mee.'

Op 28 september 1987 kocht hij
samen met twee collega's de steen-
oven Plasserwaard, die al sinds 1980
leeg stond, waarmee zij 'iets wilden
doen'. Hiermee begon hij aan een pro-
ject dat veel meer tijd {en moeite) zou
nemen dan hij ooit had kunnen be-
denken. Het werd, zoals hij dat noemt, 'een trek- en
sleurproject'. Hij heeft zich daarmee een enorme
doorzetter getoond, die meermalen 'voor gek werd
verklaard'. Nu nadert dat project zijn voltooiing.

De Plasserwaard werd in 1899 als veldoven door J.A.
Leccius de Ridder, een Rhenense fabrikant, in ge-
bruik genomen, maar moest vanwege de teruglo-
pende conjunctuur en het verouderde procédé
begin jaren '20 sluiten. In 1930 werd door zijn zoon,
D.L. Leccius de Ridder, een nieuwe fabriek geopend,
nu een'klinkerkamerringoven' met de 60 meter hoge
schoorsteen die nog steeds het landschap van de ui-
terwaard domineert. De oven was gespecialiseerd in
de productie van straatklinkers waarvan er in de
beste jaren (vooral direct na de oorlog) zo'n 4 miljoen
per jaar werden afgeleverd. In 1980 werd de fabriek

Vijfentwintig jaar na de aankoop van de oude steenfabriek legt Henri
de Jonge eindelijk de definitieve eerste steen, in zijn visie al de derde
(Foto Jan Molenveld).

Wilde plannen
De steenoven kwam leeg te staan. In 1984 werden
door de Juniorkamer Lek en Linge2 plannen gemaakt
om er een museum van te maken, maar dat liep op
niets uit. Leegstand blijkt altijd weer nadelig voor een
gebouw. Toen de 'drie jonge pioniers' de Plasser-
waard in 1987 wilden kopen toonde Sigmond, groot-
aandeelhouder in de Amstelland Baksteengroep,
destijds eigenaar van de Plasserwaard en diverse an-
dere steenovens, sympathie voor hun 'wilde plannen'.
De vraagprijs was aanvankelijk veel hoger, maar de
koop werd gesloten voor 150.000 gulden. Er waren al
meteen de nodige reparaties te verrichten, wat de
jonge eigenaren zoveel mogelijk zelf deden. Zo
moesten zo'n 5000 dakpannen vervangen worden en
de bazenwoning moest voor bewoning geschikt
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2005, 'Experiment met
aangepast bouwen'
- Plasserwaard kon dóór
(Foto Jan Molenveld).

worden gemaakt; de eerste in een reeks van (grote)
uitgaven voor een zaak die vooralsnog geen inkom-
sten (buiten het stallen van caravans) opleverde. Ook
al hadden de kopers wat gespaard en verdienden zij
goed geld, toch moest voor de aankoop en latere re-
paraties geld van familie en kennissen geleend wor-
den.

In onderling overleg besloten de drie ondernemers,
want 20 zagen zij zich, een bouwtekening te laten
maken voor een verbouwing waarbij een vierde van
het volume van de steenoven zou worden bestemd
voor vier woningen, en de overige drie kwart voor
het vestigen van kleine bedrijven. Het verkrijgen van
een bouwvergunning nam door diverse bezwaarpro-
cedures liefst 5 jaar in beslag;'in wezen was het voor-
al de lokale politiek die dwars lag'. Men vond dat de
functie woonbestemming tot 500 m2 beperkt moest
worden (nog geen kwart van de oven) en dat er ver-
der allerlei niet-commerciële sociale, culturele en
educatieve activiteiten in moesten worden onderge-
bracht . 'Het was toen wel een heel andere tijd dan
nu!' Via een geschillencommissie werd 'een ruimer
mandaat'verkregen en in 1992 werd uiteindelijk een
bouwvergunning verleend. Kort daarna haakten zijn
twee collega's af. Zij waren het lange wachten en de
ambtelijke chicanes beu en werden voor hun gevoel
'uit Wageningen verjaagd'. Elders bleken zij later als
ondernemers zeer succesvol.

'Aangepast; bouwen1

Henri stond er nu alleen voor en was in acute geld-
nood. Hij had zijn collega's moeten uitkopen en 'een
nieuwe ronde' bij familie en kennissen - die in hem

bleven geloven! - was noodzakelijk. Bovendien had
hij zijn eigen ideeën over het bouwplan dat het resul-
taat was geweest van 'een consensus van drie', maar
hij zat vast aan de verleende vergunning. Daar kwam
na 1995 een nieuwe beleidslijn overheen die een vol-
ledige stop op bouwen in de uiterwaarden inhield,
dit naar aanleiding van de hoogwaterperikelen in
1993 en 1995. Door de jaren daarna heen was de
rechtsgeldige bouwvergunning wel een stelling
waarop De Jonge kon terugvallen wanneer onder-
handelingen met instanties niet wilden vlotten.

Jarenlang lag het project na 1993 in feite stil, wat niet
betekende dat het geen geld kostte. Om de steenfa-
briek monumentale waarde te laten behouden,
moest er wel onderhoud gepleegd worden. Dit kon
aardig in de papieren lopen: zo moest bijvoorbeeld in
2001 een spoedreparatie aan de schoorsteen verricht
worden; kosten € 10.000. Na jaren kwam op aan-
vraag van Henri'de Plasserwaard als Rijksmonument
in zicht'. Rijkswaterstaat verzette zich hier achter de
schermen heftig tegen - zo'n monument was bij het
plannen van 'ruimte voor de rivier' maar lastig. Maar
in 2004 was het toch zo ver en kreeg de Plasserwaard
de status van Rijksmonument. Daarmee begon een
nieuwe periode: de strijd om een nieuwe bestem-
ming en bouwvergunning. In 2005 kreeg de Plasser-
waard, samen met 14 andere locaties, een zoge-
naamde Emab-status; Emab staat voor
Experimenteren met Aangepast Bouwen. Dit'aange-
past bouwen' leek aanvankelijk nieuwe problemen
op te werpen: door Rijkswaterstaat werd dit ingevuld
als 'rivierkundige winst boeken', namelijk ten behoe-
ve van de waterberging, maar daar De Jonge niet
over gronden rondom de steenoven beschikte, kon

DUD-
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hij hiermee niet uit de voeten. Zo zag het er even
naar uit dat hij onder Rhenen grond voor natuurcom-
pensatie zou moeten aankopen. Een wijziging in de
beleidslijn - bestaande bebouwing mocht functie-
wijziging ondergaan - bood tenslotte een opening:
in 2008 kreeg de Plasserwaard een nieuwe woonbe-
stemming en na bodemonderzoek en een ecologi-
sche inventarisatie werd in 2009 een bouw- en mo-
numentenvergunning afgegeven, langdurige en
weinig gefundeerde tegenstand werd met name ge-
boden door de stichting Mooi Wageningen': het kost-
te De Jonge nog eens € 1000 om een financieel ver-
slag te maken op basis waarvan het bezwaarschrift
(Mooi Wageningen wilde 5 in plaats van 10 wonin-
gen) weerlegd kon worden.

'Derde steen'

Met een door het architectenbureau Braaksma &
Roos gemaakte nieuwe bouwtekening schreef De
Jonge een aanbesteding uit en leek het er in 2010 op
dat hij kon gaan bouwen. Met de gekozen aannemer,
degene die het laagst had ingeschreven, bleek echter
'geen chemie te bestaan'. Het bleek ten slotte nood-
zakelijk deze aannemer af te kopen (kosten € 50.000)
en in zee te gaan met de volgende laagst biedende,
de firma Bont Van Hulten uit Brabant, die in mei 2012
(na het broedseizoen!) van start ging. Op 20 septem-
ber 2012 werd door Henri de Jonge de'derde steen'
gelegd. Deze steen was een geschenk van de nieuwe
bewoners; de eerste steen was die van 1930, de twee-
de de (denkbeeldige) steen van de 'valse start' in
2010. De 8 in de steenoven te bouwen woningen (de
vergunning liet er 10 toe) waren toen bijna allemaal

al verkocht! De kosten van de achterstallige restaura-
tie werden voor 60% gedekt door een subsidie van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , terwijl De
Jonge ook een projectsubsidie van de provincie ont-
ving. Hoewel het project vanwege het geavanceerde
installatiesysteem en duurzame materialen een
Groenverklaring had verkregen, kon niet geprofi-
teerd worden van de financiële voordelen van de re-
geling die toen net door de overheid werd afge-
bouwd. 'Het predicaat viel wel in goede aarde bij de
Triodosbank'die zich tot financiering bereid verklaar-
de, waar uiteindelijk geen gebruik van hoefde te wor-
den gemaakt.

Bij mijn bezoek in december bleek nog een groot
aantal installatiebedrijven aan het werk te zijn, maar
de eerste woningen waren inmiddels opgeleverd.
Wonen in een Rijksmonument midden in de Ecologi-
sche Hoofdstructuur en met een geweldig uitzicht
over rivier en uiterwaarden bleek een doorslagge-
vend verkoopargument of, zoals Henri het zei: 'kwali-
teit komt vanzelf bovendrijven'. De ondernemer De
Jonge - en een ondernemer dient een optimist te
zijn, las ik laatst - bereikte uiteindelijk zijn doel: de
Plasserwaard had een nieuwe bestemming gekre-
gen. En Wageningen is voor de toekomst verzekerd
van een prachtig monument.

1 Op www.plasserwaard.nl kunt u meer informatie en veel foto's
vinden over verleden en heden van de steenoven.

2 Aspirant-leden van een Juniorkamer dienen een maatschappelijk
relevante inspanning te verrichten. De Junior Chamber Internatio-
nal is te vergelijken met een Rotary of Lions Club voor 25-40-.
jarigen.

Werkoverleg - De Jonge
heeft er kennelijk schik in
(Foto Jan Motenveld).
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Maarten van den Wijngaart, beleidsambtenaar monumentenzorg bij de gemeen-
te Wageningen vat in het artikel hieronder een lezing samen die hij heeft gehou-
den in het kader van de Week van de Wederopbouw, 23 - 28 september 20 J3. Deze
'week' was een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bedoeld om
meer bekendheid te geven aan de nog weinig belichte architectuur uit de periode
1940-1965. In dit verband organiseerde de nog jonge Stichting Wederopbouw Ar-
chitectuur Renkum (SWAR) twee lezingenmiddagen in Wageningen en Renkum.
Deze stichting richt zich op het wederopbouwverhaal langs de route Rhenen -
Arnhem. Van den Wijngaart nam een van beide lezingen voor zijn rekening. In zijn
samenvatting beperkt hij zich, anders dan in de lezing, tot de wederopbouw van
de panden aan de Markt en de nabije Hoogstraat.

Het stadscentrum met de Wederopbouwpanden. De vorm van het plein komt overeen met die op de vogelvlucht-
kaart uit ca 1640 (Foto herkomst onbekend).

Wederopbouw in Wageningen:
ingetogen, toch imponerend
Door Maarten van den Wijngaart

Wageningen was tijdens de Duitse invasie in mei oktober van dat jaar werd reeds begonnen met het
1940 frontstad voor de Grebbelinie. Al na vijf dagen herstel van de oorlogsschade die was ontstaan door
strijd behaalde het Duitse leger de overwinning. In Nederlands artillerievuur op de binnenstad. Evenals
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in de nabijgelegen plaatsen
Rhenen en Scherpenzeel
werd in Wageningen , onder
toeziend oog van de bezet-
ters, uitvoering gegeven aan
de wederopbouw aan de
hand van een stedenbouw-
kundig plan1. Deze unieke
positie in de Nederlandse
wederopbouw deelden de
voornoemde plaatsen met
Middelburg, Alblasserdam
en Bleskensgraaf. En in alle
zes plaatsen was de gekozen
architectuurstijl die van de
Delftse School2.
Deze door een traditionalis-
tische vormentaal geken-
merkte bouwstijl viel bij de
bezetter in de smaak, omdat
die stijl teruggreep op archi-
tectonische elementen uit
de Klassieke Oudheid en de
Hollandse Gouden Eeuw. De behoudzuchtige opvat-
ting van de Delftse School, passend bij de Nederland-
se volksaard, sloot aan op het Nationaal Socialistische
gedachtegoed dat ook door Hitler's architect Albert
Speer werd vormgegeven. Modernistische uitingen
waren ongewenst, werden als 'entartet' bestempeld
en verboden. De bouwwoede om de getroffen Ne-
derlandse steden snel weer op te bouwen werd door
de Duitse bezetter heel bewust vanuit propagandis-
tische motieven ondersteund. In 1942 kwam met het
afkondigen van een bouwstop hieraan evenwel een
einde; naargelang de oorlog vorderde eisten de Duit-
sers het schaarser wordende bouwmateriaal in toe-
nemende mate voor zichzelf op.

Stedenbouwkundig

Het eerste bombardement, uitgevoerd door de Ne-
derlandse troepen vanuit Rhenen om de bezetter in
het centrum van Wageningen te bestoken, trof de
stad in het hart. In één klap raakte het centrum met
zijn kerkgebouw zijn historische karakter kwijt. De
overwegend middeleeuwse hoofdstructuur van de
stad met de Hoogstraat als belangrijkste as en dwars
daarop de zijstraten werd weliswaar behouden, maar
het fijne weefsel van kleine straatjes en stegen rond-
om het kerkgebouw met aan de zuidzijde zijn kerk-
hof, werd weggeslagen.
In de wederopbouw kreeg het centrumgebied een
ruim bemeten nieuw plein. De inspiratie voor deze

Vogelvluchtkaart van Nicoiaes van Geelkercken uit ca 1640 (Foto GAW).

stedenbouwkundige visie werd ontleend aan de vo-
gelvluchtkaart van Nicoiaes van Geelkercken uit ca
1640, waarop het kerkgebouw vrij is van aangren-
zende bebouwing. Van de deels zwaar beschadigde
woonhuizen die in drie van de vier gevelwanden
stonden - aan de Hoogstraat, de zuidwestzijde van
de Markt (voorheen de Boterstraat) en voor het stad-
huis (voorheen de Sint Annasteeg) - is overigens
nooit vastgesteld dat ze niet hadden kunnen worden
herbouwd. De wederopbouw heeft in heel wat Ne-
derlandse gemeenten als argument gediend om
(licht)beschadigde bouwwerken maar te slopen. Zo-
doende kon een lang gekoesterde wens in vervulling
gaan om stedenbouwkundige verbeteringen te reali-
seren3. Over de wederopbouw wordt dan ook alge-
meen gesteld dat er opzettelijk meer is afgebroken
dan door oorlogsgeweld werkelijk was verwoest4.

Strenge regie

Voor het ontwerp van het nieuwe Wageningse stra-
ten- en pleinenpatroon en de projectie van bijbeho-
rende bouwblokken in het grotendeels verwoeste
stadscentrum was door het Ministerie van Wederop-
bouw architect-ingenieur A. Kraayenhagen aange-
steld. Als supervisor hield hij de strenge regie op het
ontwerp- en het uitvoeringsproces. Het veelomvat-
tende bouwproces van onteigening van woningen,
de keuze van architecten en aannemers, bouw- en
financieringskosten, alsook de levering van materia-
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len, lag in handen van het ministerie. Dat koos bo-
vendien voor een kwalitatieve benadering van de
nieuw te bouwen woon- en winkelhuizen en deed
dat door het directief selecteren van gekwalificeerde
architecten. Dit voorkwam niet alleen de normaliter
voorgeschreven, vertragende aanbestedingsproce-
dure, maar sloot ook uit dat de gunning wel eens
naar een inschrijver zou kunnen gaan die niet over de

in Scherpenzeel, Rhenen en Wageningen. Zowel tij-
dens als na de oorlog was daar veel kritiek op te
horen. Voor Wageningse bedrijven lag de uitsluiting
van deelname aan het stadsherstel heel gevoelig,
niet alleen omdat zij niet de gelegenheid kregen
werkgelegenheid binnen te halen, maar zeker ook
omdat hun de kans werd ontnomen om ook zelf de
handen uit de mouwen te steken en de eigen stad te

De marktpanden aan de zuidzijde vlak na de oorlog. De gevelwand toont harmonie in kleur- en materiaalgebruik
en wordt nog niet gehinderd door een uit de hand gelopen toepassing van reclame, vlaggen en luifels.

gewenste ontwerpkwaliteiten zou blijken te beschik-
ken. Zodoende kon Kraayenhagen, die in Delft bouw-
kunde had gestudeerd bij prof. ir. MJ. Granpré Mo-
lière, een keuze maken onder gelijkgestemde
architecten die waren geschoold in het gedachte-
goed van deze hoogleraar5. Bezat een architect een
afwijkende signatuur, dan wist hij zichzelf feitelijk
buitenspel geplaatst. Dat de architecten die elders
hun opleiding hadden genoten of anderszins buiten
de selectie vielen, spottend over 'de Delftse School
dictatuur'spraken, was dan ook wel te begrijpen.

Hoewel de keuze voor deze regiebouw een econo-
misch motief had, werd om niet nader toegelichte
redenen elders in het land vrij abrupt met het hante-
ren van dit systeem gestopt. Het naar strenge hiërar-
chie geregisseerde bouwproces bleef alleen bestaan

helpen opbouwen. Eerst na de oorlog werden onder
druk van deze kritiek alsnog Wageningse bijdragen
aan de wederopbouw gegund, zoals aan aannemer
O. Tiemessen en de architecten G. Sarlemijn en A.F.
Fresen. Zij kwamen in aanmerking voor de zoge-
noemde C-blokken.
Bij het opstellen van het programma van eisen was
Kraayenhagen, in plaats van het ontwerpen van indi-
viduele woningen, uitgegaan van bouwblokken.
Deze werden met A, B of C aangeduid, afhankelijk
van hun nabijheid tot de kerk. Om uniformiteit in de
gevelwand zeker te stellen werd elk bouwblok aan
één architect toegewezen. De hoekpanden die een
extra bouwkundig accent moesten krijgen, werden
in een enkel geval door een afzonderlijke architect
ontworpen.
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Stijlkenmerken

De Delftse Schoolpanden waarmee de wederop-
bouw in het stadscentrum van Wageningen werd
volbracht, vormen een fraai ensemble met veelal
winkelhuizen en woningen, die in hun verscheiden-
heid eenvoudig en harmonieus van opzet zijn. De
gevels zijn opgetrokken in een wat donkere baksteen
en eerlijk materiaalgebruik vormt het uitgangspunt,
hoewel als gevolg van de door de Duitse bezetter op-
gelegde beperkingen de tufstenen onderdelen
noodgedwongen moesten worden vervangen door
kunststeen. De kunststenen plint die in bijna alle
panden aan de Markt en de Hoogstraat doorloopt,
ontbreekt misschien wel om deze reden alleen aan
de zuidwestzijde van de Markt en in het blok Hoog-
straat 3-11. Soms zijn de voorgevels voorzien van
subtiel siermetselwerk of een (pseudo)tufstenen ont-
lastingsboog boven het venster en als er een balkon-
netje is, is het smeedijzeren hekwerkje dikwijls graci-
eus vormgegeven. Standaard zijn de houten kozijnen
met in de panden rondom de Markt ramen op de
verdieping die naar binnen toe opengaan, terwijl de
ramen van de dakkapellen naar buiten toe draaien.
Fragiel vormgegeven verdelen roeden het raam in
vieren. Bij de winkelpanden is de omlijsting van de
etalages dikwijls klassiek uitgewerkt met elementen
als een pilaster en een kapiteel onder een lijst die, als
een architraaf, een ondiepe goot draagt voor het re-
genwater. Voor speelsheid in de gevelwanden, met
name in die van de panden aan de Markt, zorgt ook
de afwisseling van Vlaamse gevels en tuitgevels die
vanuit de voorgevel in metselwerk zijn opgetrokken
en soms van een trapgevel zijn voorzien. Het zijn stij-
lelementen die naar de 17e-eeuwse bouwkunst ver-
wijzen. Ze geven op hun beurt ritmiek aan een gevel-
wand die daarmee nooit monotoon wordt.
Onder de daklijst die de gevel afsluit, bevinden zich

Detail pui
Hoogstraat 92
met klassieke
elementen als
een console,
pilaster, archi-
traaf gecombi-
neerd met een
misplaatst
kunststofkozijn
in een detone-
rende vlakke
uitvoering
(Foto auteur).

bijna altijd houten klossen waar de dakgoot op rust.
Op de veelal van een dakkapel met wangen voorzie-
ne daken bevinden zich gesmoorde (blauwkleurige)
dakpannen op een naar analogie van laatmiddel-
eeuwse woonhuizen steile dakhelling. Gemetselde
schoorstenen staan steevast op de nok.

Kwetsbaarheid

Uit dit overzicht van architectonische kenmerken
blijkt de kwetsbaarheid van de onderdelen. Om die
reden is in 1995 bij de aanwijzing van de panden als
gemeentelijk monument gekozen voor individuele
bescherming in plaats van een op hoofdlijnen be-

De laatste oorspronkelijke pui van dit type (Markt 15)
die met twee voordeuren het gecombineerde woon-
winkelgebruik toont, moest in september 200 / wijken
voor een modem cafégebruik (Foto auteur).

Markt 15 na de verbouwing, waarin van de oorspron-
kelijke situatie nauwelijks iets meer over is. Het aan
weerszijden gereconstrueerde patroon van het siermet-
selwerk is daarbij niet op de juiste wijze herplaatst
(Foto auteur).
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scherrnd stadsgezicht. De bedreiging van de onder-
delen betreft in nogal wat gevallen de roeden in de
ramen en het vervangen van de houten kozijnen
door uitvoerigen in kunststof of aluminium. Dergelij-
ke ingrepen die weliswaar beperkt voorkomen en
soms dateren uit de tijd vóór de aanwijzing als monu-
ment, doorbreken de samenhang in de gevelwand
en zijn van een dermate grofheid in maatvoering dat
ze ontegenzeggelijk detoneren. Ook het wijzigen van
de authentieke witte kleur van de kozijnen en het
raamhout, soms omdat de kleur het beeldmerk van
bijvoorbeeld een winkelketen ondersteunt, heeft ge-
volgen voor de architectonische samenhang.
Exemplarisch voor een bedreiging van bouwkundige
aard is het doorbreken van de borstwering in de pui.
De herhaling van zo'n vergunningaanvraag met dit
verzoek vormt tevens gedurende vele jaren ook de
hardnekkigste. De als winkelhuizen gebouwde pan-
den hebben op de begane grond de winkel en boven
de woning, ieder met hun afzonderlijke toegangs-
deur. Vanuit het moderne winkel-en cafégebruik be-
staat er een behoefte om de pui over de volle breedte
open te maken. Daardoor verdwijnen de borstwering
in de gevel alsook de raamindeling en de afzonder-
lijke winkeldeur. De nieuwe situatie die de uitbater
van het pand voor ogen staat, verstoort de composi-
tie van de gevel en betekent te allen tijde verlies van
historisch materiaal. Omdat in de praktijk de bescher-
ming als gemeentelijk monument in sommige geval-
len onvoldoende is gebleken, zijn er enkele aanvul-
lende beleidsstukken geschreven die specifiek
betrekking hebben op het behoud van de architecto-
nische onderdelen van deze wederopbouwarchitec-
tuur.

Het moge duidelijk zijn dat de Delftse Schoolarchi-
tectuur wars is van groots effectbejag, maar dat de
schoonheid zit in het detail. De kracht van de Delftse
Schoolarchitectuur in het Wageningse stadscentrum
ligt in haar architectonische samenhang. Zestig jaar
na het ontwerp van het wederopbouwplan zien we,
en dat is best opmerkelijk, dat de oorspronkelijke
visie overeind is gebleven en het plan in zijn steden-
bouwkundige uitwerking nauwelijks sporen van
sleetsheid vertoont.
Het is, zoals prof. dr. Vincent van Rossem bij zijn pre-
sentatie in het kader van Open Monumentendag
2013 de wederopbouw in het Wageningse centrum
typeerde, 'een magistraal ensemble' Maar dat wordt
nog door te weinig mensen ingezien.
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Noten

1 Het Wederopbouwplan omvatte voor wat betreft
het herstel van verwoeste panden het gebied tus-
sen het Emmapark, Hoogstraat, Riemsdijkstraat, Ka-
pelstraat, Niemeijerstraat, Boterstraat en de noord-
zijde van de Hoogstraat. Nadrukkelijke ruimtelijke
implicaties had het plan voor de infrastructuur en
de groene vestinggordel.

2 Na de oorlog zou de wederopbouw zich in een mo-
dernistische stijl over Nederland verbreiden. De
daarvoor gekozen stijl van het Nieuwe Bouwen was
met zijn systeembouw en standaardisering meer
geschikt om het nijpende volkshuisvestingspro-
bleem op te lossen dan de meer op ambachtelijke
kwaliteiten gerichte Delftse Schoolarchitectuur.

3 Veel gemeenten beschikten al in de jaren twintig
van de 20e eeuw over een stedenbouwkundig wen-
senlijstje. De oorlog vormde eerder een oponthoud
in het realiseren van die ontwikkeling dan een ken-
tering middels nieuwe plannen.

"Volgens officiële telling waren er 112 panden ge-
heel verwoest, 70 ernstig beschadigd, 74 flink be-
schadigd en 128 licht beschadigd.

5 Granpré Molière was als docent aan de Technische
Hogeschool in Delft verbonden. Hij geldt als
grondlegger van een traditionalistische stroming
die sterk was geënt op het katholiek geloof waarin
een 'eeuwige waarheid' als kerngedachte centraal
stond. De bouwstijl die hieruit volgde, kwam later
bekend te staan als de Delftse School. Van zijn hand
als architect en stedenbouwkundige zijn onder
meer het gemeentehuis (1966) in Renkum en
tuindorp Vreewijk (1921) in Rotterdam.
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De vroegste Wageningse geschiedenis [3]

Boeren in de Ijzertijd,
een zwervend bestaan
Door Peter Schut

Voorafgaand aan de Ijzertijd (800 - 12 v. Chr.) treffen wij in onze regio
nauwelijks aanwijzingen aan voor het bestaan van nederzettingen. We
kunnen slechts speculeren over de plekken waar boerderijen hebben
gelegen, zekerheid hierover hebben we niet. Dat verandert pas in de
Ijzertijd. Uit die periode zijn op verschillende plaatsen boerderijen of
delen daarvan gevonden. Het beeld van de bewoning is weliswaar nog
steeds fragmentarisch, maar samen geven deze 'kijkgaatjes' toch een
wat completer beeld. We kennen boerderijen aan de voet van de stuw-
wal, celtic fields (akkercomplexen) hoger tegen de hellingen (bij Ben-
nekom) engrafvelden op de Wageningse Berg.

Urn uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (Foto Archodienst).

In de vorige aflevering heeft regioar-
cheoloog Peter Schut stilgestaan bij
de grafheuvels uit het Laat Neolithi-
cum en de Bronstijd. Hij besprak
onder meer een bijzondere vondst
van twee bijna identieke klokbekers
aan de Diedenweg en aan de Ritze-
mabosweg. Ook al is de kwaliteit
van beide verschillend, de makers
moeten het versieringspatroon van
elkaar hebben afgekeken, misschien
was het zelfs een en dezelfde per-
soon die zorgvuldig de versiering
aanbracht. In deze aflevering wordt
ingegaan op de nederzettingen uit
de Bronstijd tot en met de Romeinse
Tijd, waarbij we in gedachten een
wandeltocht van laag naar hoog
Wageningen maken.

Boeren in het rivierengebied

In de vorige aflevering kwam al een onderzoek in de Nude ter sprake
waar veel gebroken stenen uit het Laat Neolithicum waren gevonden.
Op deze ooit hoog gelegen locatie naast de rivier (op ca. 6,5 m + NAP)
werden sporen gevonden uit de Midden-Bronstijd (1800 - 1100 v. Chr.)
en de Vroege Ijzertijd (800 - 500 v. Chr.). Proefsleuvenonderzoek heeft
geen boerderijplattegronden opgeleverd, maar wel voldoende aanwij-
zingen dat hier een of meerdere boerderijen hebben gestaan. Mogelijk
stonden zij op de plaats van de Lawickse Allee en zijn de sporen bij de
aanleg van de weg verloren gegaan.

De archeologische resten bestaan hoofdzakelijk uit scherven en houts-
kool in een iets donkere laag die ontstaan is door de bewoning. We
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hoopten door middel van pollen (stuifmeel) onder-
zoek meer te weten te komen over het landschap,
maar er was te weinig bewaard gebleven voor een
duidelijk beeld. Er werd onder andere gewone spur-
rie gevonden, een plant die op de akkers groeide. In
het nattere gebied groeide de els (elzenbroekbos),
maar het stuifmeel van struikheide dat werd gevon-
den, moet afkomstig zijn van de hoger gelegen zand-
gronden. Vast staat dat op de Herveldse stroomrug -
een zone waar onder invloed van een rivier
oeverwallen en komgronden ontstonden (3500 - 250
v. Chr.) - gedurende een lange periode ook daadwer-
kelijk bewoning plaats vond. Overigens alleen op de
hoogste delen. Door het actief worden van een Rijn-
loop vanaf de Vroege Ijzertijd verdween geleidelijk
ook de bewoning in dit gebied.

Erven op het: zand

Wanneer we vanuit de Nude twee kilometer naar het
oosten naar de Rooseveltweg gaan, treffen we aan de
voet van de stuwwal (op ca. 9,50 meter + NAP) aan de
rand van een dekzandvlakte met soms wat hogere
ruggen, opnieuw nederzettingssporen aan. Bij de
aanleg van het riool in 2008 werden hier veel bewo-
ningssporen gevonden uit de Bronstijd tot en met de
Middeleeuwen Het was echter slechts een smal en
deels al verstoord tracé, waardoor de waarnemingen
beperkt bleven. Alleen de diepere sporen waren be-
waard gebleven, zodat we slechts een selectief beeld
konden krijgen. De vondst van een tweetal waterkui-
len en een waterput uit de Ijzertijd en/of Romeinse
tijd sprak sterk tot de verbeelding. Jammer genoeg
werd slechts een klein aantal paalsporen en kuilen
gevonden. In ieder geval is duidelijk dat ook in dit
dekzandgebied sprake was van bewoning in de Uzer-
tijd en Romeinse tijd. Jammer genoeg worden in de
rapportage niet de NAP-dieptes vermeld van de
bodem van deze waterputten. Anders hadden we
kunnen zien of er veranderingen in het grondwater-
peil waren opgetreden. Wel laat de vondst van een
maalsteenfragment, dat afkomstig is uit de Eifel, zien
dat men ter plaatse het graan maalde, terwijl een
eveneens daar gevonden klopsteen gebruikt zal zijn
bij allerlei activiteiten in en rondom de boerderij. In
dit zwak golvende landschap zullen op de hogere
delen (aan de oostzijde van de Rooseveltweg) de ak-
kers hebben gelegen en in de lagere natte delen de
weidegronden.

Gaan we nog eens 500 meter verder naar het oosten
dan komen we weer wat hoger uit op de lage flank
van de stuwwal (13 meter + NAP). Bij een opgraving

Plattegrond van de Uzertijdboerderij gevonden aan de
Churchillweg. De zwarte vlekken geven de palen aan
en de kruisjes de ontbrekende palen
(Archeodienst).

aan de Churchillweg werden eveneens sporen ge-
vonden uit diverse perioden. Doordat hier vanaf de
Late Middeleeuwen plaggenbemesting had plaats-
gevonden, waardoor een beschermend dek was ont-
staan, waren de archeologische sporen in verhou-
ding redelijk bewaard gebleven. Dit is ook de eerste
locatie in het Wageningse waar een bijna complete
boerderij is gevonden van 10,5 x 6 meter (uit de peri-
ode 400 - 12 v. Chr.). Een palissade van tenminste 15
m lang behoorde mogelijk bij een tweede erf. In de
omgeving werden eveneens spiekers gevonden,
vierpalige opslagplaatsen voor graan, hooi etc. lede-
re boerderij uit deze periode kende een aantal van
dergelijke opslagplaatsen. Door de houten vloer
boven de grond te laten zweven bleef de oogst
droog en kon er geen ongedierte bijkomen. Bijzon-
der is de vondst van een voorraadkuil en een kuil
waarin veel verbrande scherven inclusief misbaksels
voorkwamen. Blijkbaar waren de resten van een pot-
tenbakkersoven in deze kuil geschoven. Het aarde-
werk was soms versierd met nagel- of vingerindruk-
ken op of tegen de rand, terwijl in enkele gevallen
het oppervlak bewerkt was met groeven, vingerin-
drukken of kamversiering.

Iets naar het noorden aan de Kolkakkerweg (12 meter
+ NAP) zijn onder vergelijkbare landschappelijke om-
standigheden als aan de Churchillweg eveneens res-
ten van een nederzetting aangetroffen. Boerderij-
plattegronden werden niet gevonden, maar wel een
kuil met meer dan 100 scherven van vooral grote
potten die uit de Late Bronstijd of Vroege Ijzertijd da-
teren.
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Een reconstructie

Op basis van de huidige informatie krijgen we een
beeld van nederzettingen die in onze omgeving ge-
legen moeten hebben, aan de voet van de stuwwal
en waarschijnlijk ook erop. Een intrigerende vraag is
welke verschillen er tussen de boeren in de sterk van
elkaar verschillende landschappen bestonden. Ur-
nenvelden die in de omgeving van de nederzettin-
gen moeten hebben gelegen zijn nog niet gevon-
den. Andersom zijn de nederzettingen die bij de
begravingen rondom de Westberg gelegen moeten
hebben ook nog niet bekend (ca. 38 meter + NAP}.

In ieder geval ontstond op de grens van nat en droog
een 'bewoningslint' van verspreid liggende erven.
Het is de periode van de 'zwervende'erven, waardoor
we niet goed weten hoeveel boerderijen er gelijktij-
dig waren. Wel lijken de boerderijen vanaf de tweede
eeuw'honkvaster'; een nieuwe boerderij wordt vanaf
dat moment dichter bij de vervallen/gesloopte oude
boerderij gebouwd. Overigens is het laatste woord
over het verschijnsel van de zwervende erven nog
niet gezegd. Over boerderijen uit de hierna volgende
Romeinse tijd is nog weinig bekend, daarvoor moe-
ten we naar Ede. Wel is er in het vroegmiddeleeuwse
grafveld aan de Diedenweg ook een boerderij gevon-
den uit de Laat-Romeinse tijd. Deze markeert ook het
begin van dit grafveld.

Ondanks dat we op verschillende plaatsen in Wage-
ningen bewoningsresten hebben aangetroffen, is
onze kennis nog beperkt. Dit is vooral te wijten aan
de geringe omvang van de onderzoekingen - ze von-
den plaats binnen de bebouwde kom, waardoor er
geen grootschalig onderzoek mogelijk was. Het zijn
kleine puzzelstukjes van een complexe samenleving.

Voor een beter beeld moeten we dan ook over de ge-
meentegrens naar Ede en Barneveld kijken. Het land-
schap in deze periode werd gekenmerkt door akkers,
weilanden, heide en bossen. Her en der zullen l O tot
20 meter lange boerderijen hebben gestaan, waarbij
na verloop van tijd (30 - 50 jaar) de boerderij ver-
plaatst werd - vandaar de uitdrukking 'zwervende
erven'. Sommige delen van het landschap werden
vermoedelijk al vroeg gereserveerd voor begravin-
gen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gebied in de
wijk Hamelakkers, maarook werden sommige doden
bijgezet in veel oudere grafheuvels (o.a. Ritzema Bos-
weg).

leder erf bestond uit een boerderij, enkele spiekers
en soms een schuur. Natuurlijk ontbrak de waterput
of waterkuil niet. De runderen en schapen werden
geweid op de lagere gronden, terwijl varkens hun
kostje bij elkaar scharrelden rond het erf en in het
bos. Misschien liepen ook al enkele kippen rond die
in de Ijzertijd voor het eerst in ons land verschenen.

Gereconstrueerde Uzertijdboerderij, spieker en celtic field bij de Vijfsprong in Lunteren (Foto auteur).
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maar pas door de Romeinen echt werden geïntrodu-
ceerd. In de boerderijen was plaats voor vijf tot zeven
bewoners, terwijl ook het vee hier gestald kon wor-
den. In de spiekers werd naast graan ook hooi opge-
slagen voor het voeren van het vee. Op de akkers die
niet ver van de boerderijen lagen, werd onder andere
gerst, rogge (vooral in de Romeinse tijd) en tarwe
verbouwd. Of de akkers aan de voet van de stuwwal
ook in de vorm van celtic fields waren aangelegd is
niet bekend. Celtic fields zijn aaneengeschakelde ak-
kertjes van ca. 30 x 30 meter, gescheiden door walle-
tjes. Zij kwamen hoger op de stuwwal voor, maar de
bijbehorende boerderijen zijn althans in Wagenin-
gen nog niet teruggevonden.

Het graan werd bij de grotendeels zelfvoorzienende
boerderij met handmolens gemalen. Hier werd ook
de kleding geweven, werden de potten gebakken en
vonden alle werkzaamheden plaats die men op het
erf van een boerderij kan verwachten. Vanaf de
komst van de Romeinen zal de situatie voor de bewo-
ners veranderd zijn. Vijandelijkheden zullen niet zijn
uitgebleven. Bekend is dat de Germaanse stammen
het de Romeinen soms erg lastig konden maken. Te-
gelijkertijd ontdekte men dat de nabijheid van de
Romeinen ook handel betekende.

Westberg

Voor het verhaal dat op de Westberg een Romeinse
wachtpost heeft gestaan zijn geen bewijzen gevon-
den. Mogelijk heeft ooit iemand dit geroepen toen
hij de funderingen van de inmiddels verdwenen
kapel heeft gezien, maar concrete aanwijzingen ont-
breken. Wel zijn van de Westberg uit de Romeinse tijd
enkele vondsten bekend. Al in 1845 werden door een
zekere majoor Versteegh onder meer twee scherven
van onversierde terra sigillata (tweede eeuw) aan het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden geschonken.
In 1875 ontving dit museum twee Romeinse olie-
lampjes van baron Constant de Rebecque, eigenaar
van het landgoed Belmonte. Een van de olielampjes
laat een mensenfiguur zien. Dit dateert mogelijk uit
de eerste helft van de eerste eeuw. Het is een opval-
lende vondst, maar de betekenis ervan ontgaat ons
grotendeels door het ontbreken van details over de
vondstomstandigheden. De lampjes zouden gevon-
den zijn op de Westberg, maar onder andere vanwe-
ge de vroege datering bestaan hierover twijfels.

De vondst van Romeinse voorwerpen op een steen-
worp afstand van de Romeinse //mes (rijksgrens) is
natuurlijk niet verrassend. Lexkesveer was al in de
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Romeinse tijd een doorwaadbare plaats terwijl de
Holleweg het begin van een oude (prehistorische?)
ontsluitingsweg van de Veluwe was. Daarmee is het
duidelijk dat de aangrenzende Westberg van ouds-
her een bijzondere landschappelijke locatie moet
zijn geweest. Het is daarom begrijpelijk dat in het Ne-
olithicum en in de Ijzertijd hier al begraven werd. Dat
deze locatie ook van belang zal zijn geweest voor de
Romeinen staat vast, waarbij het de vraag is op welke
wijze en in welke vorm. Alleen een totale opgraving
van de Westberg kan duidelijkheid geven over de ge-
schiedenis van deze bijzondere locatie, maar aange-
zien de Westberg een Rijksmonument zal het daar
niet zo snel van komen.
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Jacobus Stellingwerf -
na-tekenaar van gebouwen
Door Bob Kernkamp

In Oud-Wageningen van 2005 publiceerde Anton
Zeven over de tekeningen van Wageningse gebou-
wen die door Jacobus Stellingwerf (1667-1727) zijn
gemaakt. Daarvan zijn er ongeveer negen bekend.
Zeven concludeerde in zijn artikel dat Stellingwerf de
gebouwen waarschijnlijk heeft nagetekend van de
bekende vogelvluchtkaart van Nicolaes van Geel-
kercken uit ongeveer 1640.' Het merkwaardige is, dat
op de meeste tekeningen het jaartal 1611 staat. Toen
was Stellingwerf nog niet geboren, en Van Geelkerc-
ken nog niet in Gelderland actief. Kunnen de tekenin-
gen dan wel zijn nagetekend van die kaart?

Goudsmid

Er is op dit terrein veel onderzoek gedaan door Bert
Kolkman. Van zijn gegevens, die op internet te vin-
den zijn,2 maar ook van een korte e-mailwisseling
met deze 89-jarige deskundige, is bij dit artikel dank-
baar gebruik gemaakt. Jacobus Stellingwerf, zegt
Kolkman, was geen beroepstekenaar. Hij was goud-
smid, en heeft tegen het eind van zijn leven allerlei
tekeningen in opdracht gemaakt. Die tekeningen
waren altijd kopieën van tekeningen die door ande-
ren waren gemaakt. Stellingwerf deed dat in op-
dracht van de prentenverzamelaar Mattheus Broue-
rius van Nidek (1677-1742). Die had een grote
topografische collectie die hij steeds verder uitbreid-

de. Daartoe huurde hij mensen als Stellingwerf in: die
kopieerden voor hem. Zo heeft Stellingwerf in op-
dracht van Brouerius maar liefst rond de 2600 teke-
ningen vervaardigd.3

De vraag is nu: geven de Wageningse tekeningen
echt de situatie uit 1611 weer, en zo ja: wie heeft dan
de oorspronkelijke tekeningen gemaakt? Of zijn de
Wageningse Stellingwerf-tekeningen nagetekend
van de vogelvluchtkaart van Wageningen? De kaart
is omstreeks 1640 getekend op basis van eerdere op-
metingen die tussen 1628 en 1640 zijn gemaakt.''Wie
de tekeningen met de kaart vergelijkt, ziet dat Zeven
gelijk lijkt te hebben: de afgebeelde panden verto-
nen inderdaad opmerkelijke overeenkomsten met
de gebouwen op de kaart. De meeste zijn vanuit de-
zelfde hoek gezien. Kolkman bevestigt die conclusie:
hij zegt dat het de gebruikelijke werkwijze was dat
Stellingwerf, in opdracht van Brouerius, ook nateken-
de van stads- en landkaarten. Onder de tekeningen
plaatste Stellingwerf, of Brouerius, korte beschrijvin-
gen, die in het Wageningse geval dezelfde fouten
vertonen als de Geelkerckenkaart. Bijvoorbeeld Lou-
wenhoven in plaats van Lawickhoven.

Dezelfde fouten

Maar wat doet dat jaartal 1611 dan op de tekenin-

Hef Kasteel. Links de tekening van Stellingwerf en rechts zoals het op de vogelvluchtkaart staat; daarop lijkt het

alsof de brug naar de toren leidt.
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De Bergpoort zoals Stellingwerf hem natekende en rechts zijn voorbeeld: dezelfde poort op de kaart van Van Geel-
kercken.

Sjxxfl mars
Links de school, het weeshuis en het gasthuis volgens Stellingwerf.
Rechts dezelfde gebouwen volgens Van Geetkercken, maar dan van
opzij/van achteren gezien. Er staat een 4 bij, en in de legenda op de
vogelvluchtkaart wordt dat toegelicht met 'School. Wees huys ende
Gasthuys'. In zijn onderschrift heeft Stellingwerf precies dezelfde volg-

orde overgenomen, maar in werkelijkheid was het andersom: de school staat rechts (met de zijkant aan de Markt)
en het gasthuis links (met de zijkant aan de Kapelstraat).

gen? Misschien dacht Brouerius dat de vogelvlucht-
kaart uit 1611 dateerde. Maar op twee tekeningen,
van het kasteel en van 'Louwenhoven', staat het jaar-
tal 1574. Zijn die dan van andere originelen nagete-
kend? Het zou kunnen. Maar ook de '1574'- tekenin-
gen lijken wel heel sterk op dezelfde gebouwen bij
Van Geelkercken. Dat Stellingwerf de situatie ter
plekke niet zelf heeft gezien, bewijst wel het feit dat
hij de ingang van het kasteel in een van de torens van
het poortgebouw situeerde. De feitelijke ingang zat
tussen twee torens in, maar op de kaart van Van Geel-
kercken lijkt de toegangsbrug op de rechtertoren uit
te komen... Vanwaar dan dat jaartal 1574? Het lijkt

vooralsnog uit de lucht gegrepen. We kennen geen
andere tekeningen van Wageningse gebouwen uit
1611 of 1574.

Als Stellingwerf heeft nagetekend van oorspronkelij-
ke tekeningen uit die jaren, waar zijn dan die oor-
spronkelijke tekeningen gebleven? En hoe kan het
dat op die "oudere tekeningen" precies dezelfde fou-
ten zijn gemaakt als op Geelkerckens kaart? Dat zou
dermate "toevallig" zijn, dat we eigenlijk wel kunnen
uitsluiten dat het op die manier is gebeurd.

Ten slotte: er is één Stellingwerf-tekening die niet
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simpelweg nagetekend kan zijn van de kaart. Het rij-
tje school-, wees- en gasthuis is getekend vanaf de
voorkant, en die is op de Geelkerckenkaart niet te
zien. Waarschijnlijk heeft Stellingwerf daar zijn fanta-
sie de vrije loop gelaten. Kolkman zegt dat hij dat wel
vaker deed. Als in zijn voorbeeld iets niet duidelijk, of
naar zijn mening niet logisch, was, zocht Stellingwerf
daar een eigen oplossing voor. Onduidelijkheden
werden met enige fantasie ingevuld. Of, misschien,

was nu juist in dit geval wél een oudere tekening
voorhanden.

Al met al kunnen we naar mijn mening ervan uitgaan
dat Stellingwerf gewoon de tekeningen op de vogel-
vluchtkaart van Nicolaes van Geelkercken heeft zit-
ten natekenen, daarbij ruimte latend voor zijn eigen
fantasie. Anton Zeven had dus gelijk.

1 A.C. Zeven: "De geantedateerde afbeeldingen van gebouwen in Wageningen", in:OudWageningen33 (2005), p. 15-20.
1 http://www.bertkolkman.nl/
1 Er is sprake van dat in o.m. het geval van Wageningen de oorspronkelijke tekeningen door ene Berkhuys zijn gemaakt Dat kan een Joost
en/of Frans Berkhuys zijn. Over hem is helaas niets bekend, behalve dat hij in de eerste helft van de achttiende eeuw geleefd moet
hebben. De originele tekeningen van Berkhuys zijn niet gevonden.

4 In 1628 werd Van Geelkercken aangesteld tot cartograaf van Gelderland.

Een Wagenings icoon
aan het publiek getoond
Door Jan van den Burg

Wat mij meer frappeert dan de afbeelding op het
schilderij 'De Nachtwacht'is het feit dat dit schilderij in
Amsterdam is gebleven en niet ergens in het buiten-
land is terechtgekomen. Het is een icoon van Amster-
dam geworden. Ook Wageningen heeft een uit de-
zelfde tijd afkomstig icoon. Wie belang stelt in
'Wageningen van boven of van opzij' uit de tijd toen
landschapsafbeeldingen in de 17e eeuw in de mode
kwamen, kan terecht op Internet, in de jaargangen
vanonsblad'Oud-Wageningen'en in het in 2013 ver-
schenen boek Geschiedenis van Wageningen. Maar de
originelen zijn niet in Wageningen aanwezig, is men
geneigd te denken.
Toch bezit ook Wageningen een schilderij, een af-
beelding die de tegenwoordige stad met de 17e

eeuw verbindt. Zo heeft de stad er tot in de 19eeeuw
uitgezien, details daargelaten. Maar wat niet voor het
publiek zichtbaar is en in een depotachtige omge-
ving verblijft, raakt uit het oog, zonder dat de herin-
nering geheel verloren gaat. Dat was ook het geval
met dit schilderij. Er was alleen een duwtje nodig om
het bestaan ervan aan een zekere vergetelheid te
ontrekken: de tentoonstelling'Wageningen verenigt'

Over welk schilderij gaat het? De eerste voorzitter
van het bestuur van de Historische Vereniging Oud-
Wageningen, Jan J. de Goede, had een ruime belang-
stelling. Hij was ondermeer geïnteresseerd in de ge-
schiedenis van Wageningen en hij verzamelde

afbeeldingen, die betrekking hadden op Wagenin-
gen. Zo ontdekte hij in 1976 het bestaan van een
schilderij met een afbeelding van het 17e eeuwse
Wageningen, toegeschreven aan een tamelijk onbe-
kende schilder, Cornelis Symonsz van der Schalcke
(1611-1671). De Goede wist het bestuur van Oud-
Wageningen zover te krijgen dat het na een eerste,
niet al te enthousiaste reactie van de gemeente Wa-
geningen, het initiatief nam ('participatie') en aan
fondsenwerving ('crowd fundïng') ging doen - er is
niet zoveel nieuws onder de zon.
Het lukte om door giften van particulieren en met de
financiële medewerking van een soepeler geworden
gemeente, het aankoopbedrag - geschat op (nu)
€ 27.000 - bij elkaar te krijgen. Op 30 oktober 1978
aanvaardde de gemeente de schenking van het schil-
derij door de Historische Vereniging. Het werd in no-
vember 1978 in de trouwzaal geplaatst.

Wie het schilderij nog nooit heeft gezien, raadplege
de Geschiedenis van Wageningen; het is gereprodu-
ceerd op blz. 134-135. De kwaliteitsbeoordeling
(technisch en artistiek) van het schilderij laat ik aan
de kenners over. Ik heb wel een vraag: wat is de naam
van het schilderij? De oudste locale benaming is'Ge-
zicht op Wageningen', maar in de Geschiedenis van
Wageningen wordt een omschrijving gebruikt, 'Wa-
geningen in de zeventiende eeuw'.
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De tentoonstellingscommissie van 'Wageningen verenigt' laat het publiek kennismaken met het schilderij dat in
bijgaand artikel als 'Wagenings icoon' wordt beschreven; links Jola Gerritsen van Oud-Wageningen en rechts
Bastiaan van Mastrigt van De Casteelse Poort (Foto Carleen van den Anker).

Het verhaal van dit schilderij heeft trekken van een
'Wanderanekdote'. Het onderwerp bleef hetzelfde,
maar de context - in dit geval de plaats waar het
werd bewaard - veranderde. Na een onbekende
voorgeschiedenis verbleef het ca. 150 jaar in Enge-
land, totdat het op een kunstbeurs in Delft terecht-
kwam en de aandacht trok van Jan J. de Goede. Daar-
na belandde het in de trouwzaal van het
gemeentehuis van Wageningen, vervolgens in de
burgemeesterskamer. Het schilderij verblijft nu tijde-
lijk in het museum De Casteelse Poort en is daar te
bezichtigen.

Het voornemen is - ik citeer de burgemeester - "het
is de moeite waard om het in een vernieuwd stadhuis
in de trouwzaal te hangen (. . .)". Afgezien van de
vraag of die vernieuwing er komt, dit schilderij is aan-
gekocht met publiek geld. Het moet dan ook voor
het publiek te zien zijn. Een trouwzaal (waar velen
nooit zullen komen) is geen publieke plaats, evenmin
trouwens als een magistraatskamer. Mijn keuze zou
zijn: laat het vanaf 27 april 2014 hangen in het mu-
seum.
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Met dank aan:
- Nes, Hettie van, '17e eeuws Gezicht op Wageningen

in museum', in De Stad Wageningen, woensdag 4
december 2013, p. 7.

- 'Rubriek'Van de bestuurstafel'in Wagenwegen, di-
verseartikelen 1976-1978.

- Bestuur en Archief van de Historische Vereniging
Oud-Wageningen.

- 'Oud schilderij nu in het gemeentehuis. Dankzij het
doorzetten van Oud-Wageningen'. De Vetuwepost,
15 november 1978.

- Holleman, R, 'Acties door de vereniging onderno-
men^ in: WJ.P. Steenbergen e.a.ed., Spiegel van Wa-
genings Verleden. Historische Vereniging Oud-Wa-
geningen. Historische Reeks Nr. 8 (Wageningen
1998): 40.



Peel Beek ( / 745-1809) en zijn
vrouw Judith van Ommeren
(1760-1846).

Achttiende-eeuwse richter, dijkgraaf,
stadssecretaris blijkt kunstzinnig tekenaar

Was getekend, Peel Beek
Door Anton C. Zeven

In het Gelders Archief bevindt zich een map met do-
cumentatie over mr. Peel Beek (1). Deze Peel Beek
moet vanwege zijn vele hoge functies in Wagenin-
gen een markante persoonlijkheid geweest zijn.
Doordat zijn archief in Arnhem terecht is gekomen is
hij voor Wageningen op de achtergrond geraakt. Ei-
genlijk hoort dit materiaal in het gemeentearchief
van Wageningen thuis. Peel zou volgens mij met een
eigen deel in Gelderse Biografieën beloond en belicht
moeten worden.
Mijn bedoeling is hier slechts de aandacht te vesti-
gen op het feit dat Peel een geoefend tekenaar moet
zijn geweest blijkens werk dat ik van hem in het Gel-
ders Archief ben tegengekomen. Daaronder bevindt
zich ook een zelfportret op jongere leeftijd.

In de documentatie over Peel Beek bevinden zich
naast documenten over zijn levensloop ook enige
sepia-kleurige tekeningen. Het zijn oefeningen, die -
omdat ze in zijn archief worden bewaard - door Peel
Beek getekend moeten zijn. De oefentekeningen
tonen gezichten, oren, ogen, landschapjes en derge-
lijke. Er is ook een portrettekening van een jong per-
soon. Het lijkt logisch te veronderstellen dat Peel
Beek in zijn jeugdjaren tekenles heeft gehad en dat
hij deze oefeningen bewaard heeft. Na zijn dood zijn
de tekeningen en andere documenten in het Gelders
Archief terecht gekomen (2).

OUD-
tURG

Wie was
Peel
Beek?

Peel Beek is gedoopt
in Nijkerk op 18 juli
1745 als het zesde
kind van Evert Beek
en Geertruy van
Diermen. Dit echt-
paar was te Nijkerk
getrouwd op 8 mei
1735. Peel werd naar
zijn grootvader Peel
Beek genoemd. Zijn
vader Evert Beek was
gesubstitueerd ont-
vanger van Nijkerk
en landrentmeester
van de Veluwe.
Peel Beek werd op 22
augustus 1763 alsJM
[jonge man = onge-

huwd] van Nijkerk als lidmaat aangenomen te Garde-
ren. Hij werd op 19 oktober 1766 als student in de
beide rechten ingeschreven aan de academie van
Harderwijk (3). Waar hij zijn meesterstitel behaalde is
niet duidelijk. Na zijn promotie vestigde hij zich te
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Wageningen. Hij trouwt daar met Geertruy van der
Hart, JD (jonge dame) van Wageningen (ondertrouw
te Wageningen). Zij overlijdt te Wageningen op 13
april 1780. Peel hertrouwt bijna twee jaar later te Wa-
geningen op 21 maart 1782 met Judith van Omme-
ren. Zij was geboren op 1 mei 1760 en gedoopt op 4
mei van dat jaar. Peel overleed op 29 oktober 1809 te
Wageningen, 64 jaar oud (4). Judith overleefde hem
35 jaar. Zij overleed in Wageningen op 6 april 1846,
zijnde 85 jaar oud.

In Wageningen en in Arnhem had Peel Beek vele func-
ties. Deze zijn terug te vinden in de namen van de on-
derdelen van zijn documentatie in het Gelders Archief
(5). Deze functies waren procureur en zaakwaarne-
mer, substituut van de rentmeester van de goederen
van het klooster Hulsbergen, lid van de provisionele
commissie van financiën van het kwartier Veluwe,
richter van Lakemond en de heerlijkheid Wolfswaard
(te Wageningen), richter en dijkgraaf van Wageningen
en Bennekom, president van de raad van rechtsple-
ging en stadssecretaris van Wageningen. Uit andere
bron leren we dat hij ook advocaat-fiscaal van het
jachtgericht van Veluwe en practiserend advocaat te
Wageningen was. Zijn activiteiten voor de Veluwe zal
hij vaak in Arnhem hebben uitgevoerd.

Jeu g d portret: en
portret op later leeftijd

Naast de bovengetoonde tekeningen vinden we in
dezelfde map een portrettekening van een jonge-
man. Wanneer je dit portret vergelijkt met de Peel
Beek van een schilderij uit 1794 (afb. 3) zie je een
grote gelijkenis. Dat wil zeggen dat het portret van
de jongeman een zelfportret van Peel Beek voorstelt
(6). Om nog meer zekerheid te krijgen heb ik beide
afbeeldingen aan een portretschilder voorgelegd. Hij
bevestigde mijn conclusie.

Bronnen

(1) Gelders Archief, toegangsnr. 0492. Inventaris van
het archief van mr. Peel Beek.
Ik bezit een getypt stuk van Arnhem 8 december
1945, ondertekend door een persoon met de initia-
len P.D.K. In dit stuk staat vermeld dat in 1896 door
mr. H.H. Everts teTwello deze stukken aan het archief
zijn geschonken. P.D.K veronderstelt dat H.H. Everts
een afstammeling is van HermanusTheodorus Everts
(1779-1882). Hij was een zoon van Gerhardus Everts
(1748-1810), die getrouwd was met Helena Beek. Zij
was een zuster van Peel Beek. Waarom de Peel-docu-
mentatie niet op zijn 'talrijk kroost' (zie noot 4) is ver-
erfd, weet ik niet. Voor dit artikel raadpleegde ik
slechts enkele inventarisonderdelen. De levensloop
van mr. Peel Beek is een aparte studie waard. Hij wist
zich kennelijk de maatschappelijke veranderingen
(regenten, Bataafse Republiek, Frans Keizerrijk) te
aanvaarden.
(2) Zie noot 1. Inv. nr. 14.Teekeningen en kaarten be-
hoorendetot het archief van Peel Beek. Zonder jaar.
(3) O. Schutte. 1980. Het album promotorum van de
Academiate Harderwijk. Ver. Gelre, Arnhem. Blz. 213.
(4) Zie noot l.lnv. nr. 1. Brieven van en aan de familie
Peel Beek, 1760-1808. Judith bericht in een brief aan
de Magistraat van Wageningen dat op de 29ste van
Wijnmaand (oktober) des voormiddag* omstreeks elf
uuren in het 65ejaar zijnes ouderdom, mij en mijn tal-
rijke kroost door den Dood is ontnomen. Gedateerd 2e

van Slagtmaand (november) 1809. De kladbrief is be-
waard.
(5) Zie noot 1.
(6) Ik heb nog gezocht naar een digitaal 'veroude-
ringsprogramma^ maar vond alleen commerciële
programma's.
(7) Detail van een schilderij van Peel Beek en Judith
van Ommeren, gemaakt door Rienk Jelgershuis in
1799. Particulier eigendom. Bronnen: R.P.W.C. Jonc-
kers Nieboer. 1980. Wageningse iconografie. Veluwse
Geslachten 5 (1980): 73-77. In Geschiedenis van Wage-
ningen vinden we op blz. 177 een kleurenafbeelding
van dit schilderij.

Afb. 2. Zelfportret, ca!6jarige teeftijd.
Afb. 3. Portret uit 1794,49jaar oud (7).
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Uit het leven van de vereniging
Lezingavonden
De eerstvolgende lezing voor leden en publiek vindt
plaats op dinsdag 4 maart. Dus niet op een maan-
dag. Dat gebeurt op verzoek van de leden die graag
zien dat de bijeenkomsten van de vereniging op wis-
selende dagen in de week plaatsvinden.Tijd en plaats
zijn onveranderd: 20 uur in de Vredehorst.
De spreker is deze keer gemeentearchivaris Bob
Kernkamp. Hij zal het hebben over de geschiedenis
van de Wageningse waag. Zie ook blz. 2 van dit num-
mer.

De daarna volgende lezing is op donderdag 24 april
2014, eveneens in de Vredehorst, na afloop van de
jaarvergadering. De spreker is dan Rienk Kuiper van
het Platform Stadsgracht Wageningen. Onderwerp:
de Wageningse Stadsgracht.
Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarvergadering
plaats: inloop vanaf 19.00 uur, begin van de vergade-
ring 19.15 uur. Aansluitend, tegen 20.15 uur, begint
de lezing van Rienk Kuiper.

Medewerking expositie Eerste Wereldoorlog
De tentoonstellingscommissie, waarin ook de Histo-
rische Vereniging Oud-Wageningen vertegenwoor-
digd is, roept uw hulp in voor het verkrijgen van in-
formatie en objecten ten behoeve van de
tentoonstelling 'Achter ons roffelt de oorlogstrom'
over Wageningen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Bent u in het bezit van dagboeken, kranten, persoon-
lijke aantekeningen of herinneringen, foto's, kleding,
verhalen of brieven uit deze periode en deze infor-
matie heeft betrekking op Wageningen, e-mail dan
naar info@oudwageningen.nl of bel met 0317
423515.

Historische Beeldbank Wageningen
De digitale historische beeldbank van Wageningen is
een feit. De website, waarop duizenden afbeeldin-
gen m.b.t. de historie van de stad online beschikbaar
zijn, werd 12 december jl. officieel gelanceerd.
Drie instellingen presenteren hun beeldcollecties op
deze online beeldbank: het Gemeente Archief Wage-
ningen, de Historische Vereniging Oud-Wageningen
en Museum De Casteelse Poort. Ook kunt u zoeken
en bladeren in de Wageningsche Courant van 1855
tot 1947.
De beeldbank, www.beeldbankwageningen.nl, is
een initiatief van de gemeente Wageningen in nauwe
samenwerking met het gemeentearchief.

'Wageningen verenigt'
De laatste tentoonstelling van het Wageningse feest-
jaar 2013 in museum De Casteelse Poort staat in het
teken van jubilea.'Wageningen verenigt'zoomt in op
jubilerende verenigingen in een jubilerende stad. Dit
jaar vieren veel verenigingen een mijlpaal in hun be-
staan. De expositie gaat aan de hand van deze mijl-
palen dieper in op de geschiedenis van de stad zelf.
Medewerking aan de tentoonstelling is verleend
door het St. Caeciliakoor, toneelvereniging WDT,
voetbalvereniging ONA'53, postzegelvereniging De
Globe, EHBO-Vereniging St. Jan, Historische Vereni-
ging Oud-Wageningen en Museum De Casteelse
Poort. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met
27 april 2014.

Ledenmutaties
Nieuwe leden
DhrH.Q. Betlem
Mw J. de Jager-van Holland
DhrJ.KIeijn
Mw 5. Wasser

Overleden
Dhr H. Dekker
Mw A. Rodenburg-ten Klooster

Adreswijzigingen
Werkgroep rondleidingen Wageningen
Contactpersoon was Leo Eppink.
Nieuwe contactpersoon: Leon Verdonschot,
Generaal Foulkesweg 54,6703 BV Wageningen
tel: 06 4210 6887, 0317 414995
e-mail: leon.verdonschot@tiscali.nl

Rondleidingen, w.o. Stadswandelingen, beeldenroute
enz.
Contactpersoon was Joke Jansen.
Nieuwe contactpersoon: Pam Zijlstra,
tel: 06 12889197,
e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl
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Gids voor Wageningen (Kniphorst; Wageningen z.j.
[1929])24blz.ill.[WJ)907]
Gids voor Wageningen en omstreken, met Renkum,
Doorwerth, Bennekom, Ede, Grebbe, enz., met platte-
grond van Wageningen (VW; Wageningen 1894} 68
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Presser, Jacques, Homo submersus. Een roman uit de
onderduik (Boom/De erven J. Presser; z.p. 2010) 528
blz.; annotaties; lijst van personages (aanschaf)
[W_0914]
(Noot: Jacques Presser was Jn WO II enige tijd ondergedoken in Wa-

geningen: http://www.wageningenl940-1945.nl/verzet/verzets-

groep-westland-van-de-weerd)

Suurland's Vademecum. Officiële gids voor de gemeen-
te Wageningen (omslagtitel: Gemeentegids Wagenin-
gen 1979) (Suurland; Eindhoven 1979) 128 blz.; ill.
[W_0915]

Wageningse Studenten=Almanak voor het jaar negen-
tienhonderdtwintig (Wagenings Studenten Corps;
Wageningen 1920) 208 blz.; ill. [Wj)916]
Wielepraat. Informatieblad voor senioren. Oktober
2013 (Solidez; Wageningen 2013) 16 blz.; ill. (ge-
schenkvan A.G. Steenbergen) [W_0917]
'Wageningen "op de grens van de Veluwe'". Hef Bui-
tenverblijf 4 (maart 1926) 3 [Wagenïngen-Nummer]:
54-61 [W„0918]
Windkorenmolen "De Vlijt" Wageningen anno 1879
(folder) 2 blz.; ill. (Wageningen z.j.) W_0919]
Wouter Douma 1928-2012. Links, dwars en eigenzin-
nig. Trouw, maandag 23 april 2012 (geschenk van
A.G. Steenbergen) [W_0920]

Ontvangen als extra-exemplaar

Gids voor Wageningen en omstreken, met Renkum,
Doorwerth, Bennekom, Ede, Grebbe, enz., met platte-
grond van Wageningen [plattegrond ontbreekt] (H.
van Gortel; Wageningen 1890) 92 blz. (tekst -t- adres-
sen) + 38 blz. (adv.} [W_0613a]
Brolsma, U., Wageningen 1940-T945. Comité 4 en 5
mei (Wageningen 1975) [W_0024b]

Documentatie
Verzamelde gegevens over het Cunerahuis aan de
Markt te Wageningen en haar bewoners [in bruik-
leen] (samenstelling: Jörg Soentgerath, Monumen-
ten Advies Bureau, Nijmegen) [DOC_050]
Bijlagen en beschrijvingen bij het fotoboek I.V.P.-S.V.P.
1912-1965 [DOC_051]
Overzicht opgemaakt door Jan van den Burg

Foto- en Prentenkabinet
Rond de feestdagen was het rustig met het bezoek
van belangstellenden aan het foto- en prentenkabi-
net, toch werd ook nu weer een aantal foto's verkre-
gen en/of gescand.
Familie Bongers: 34 foto's gescand van de Lawickse
Allee en Duivendaal. Jan en Carin Teunissen: twee
scans via e-mail verkregen. Dick Melkert: diverse fo-
to's Wageningen, onder andere Wageningen 750 en
twee van drukkerij Veenman. Joke de Jager-van Hol-
land: familiefoto's (scans) en een dagboekje van haar
vader. Maarten en Margriet Vlist: fotoalbum uit
± 1930, gevonden in de spouw tijdens een verbou-
wing van hun huis. Matt Mann: foto (scan) van perso-
neel van de gasfabriek in 1955 (zie de foto). Eigen
opnamen: foto's van nieuwbouw Rustenburg.
Daarnaast werden foto's digitaal geleverd aan Brigit-
te Hijwegen, Bert Scherpenkate, André Stijns en Ton
Lenferink (foto's van voormalig hotel De Prins in de
Stationsstraat).

QLJD
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Voor de tentoonstelling 'Wageningen verenigt' wer-
den aanvullende foto's beschikbaar gesteld. Verder
kan gemeld worden dat Arie en Dik vorderen met fo-
to's en prenten in zuurvrije mappen te doen. Er werd
een PowerPoint presentatie gegeven van de oude si-
tuatie aan de 1e Buurtseweg, Dijkgraafseweg enWes-
terhofseweg voor de bewoners van de flat aan het

Olympiaplein in de Buurtsebocht. Van oud-Wagenin-
ger Gerrit Jan Jansen werd een familiegenealogie
ontvangen en die werd gecompleteerd met gege-
vens. Er kwamen diverse aanvragen binnen om gene-
alogische gegevens uit de kerkboeken Doop, Trouw
en Begraven 1665-1812.
Overzicht opgemaakt door Wtllem Ruisch

1955 - directeur Lentelink
verlaat de Wageningse gasfabriek

In l955 nam directeur J.H. Lentelink afscheid van de gemeentelijke gasfabriek. Hij ging met zijn echtgenote
en het complete personeel op de foto. Zelf zit het echtpaar achter een fraai bloemstuk. Maar wie zijn al die
anderen? Het foto- en prentenkabinet heeft wel de lijst met namen, maar daarmee is nog niet bekend wie nu
WIP k Wppt n hpt? l aat hpt ryi«; wptpnl

,, .-o, ,-̂  —
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Museum De Casteelse Poort
Actuele museumactiviteiten op www.casteelsepoort.nl

Exposities in het museum
Permanent
De geschiedenis van Wageningen
De ontwikkeling van Wageningen van 3000 vóór tot 2000 na Chr.

De Vrede van Wageningen 1945
Het verhaal van de oorlog in Wageningen dat een nationale betekenis kreeg.

Nogt/m 13april2014
Wageningen verenigt

'Wageningen verenigt' presenteert zeven jubile-
rende verenigingen in de 750-jarige stad: het koor
Sint Caecilia, voetbalclub ONA, EHBO St. Jan, toneel-
vereniging WDT, postzegelvereniging De Globe en
natuurlijk Oud-Wageningen en het museum zelf,
resp. 40 jaar en 25 jaar oud.

6 en 7 april
Museumweekend 2014

23 mei t/m J6 november 20]4
Achter ons roffelt de oorlogstrom
Wageningen tijdens de Groote Oorlog

Jola Gerritsen (Oud-Wageningen) en Bastiaan van
Mastrigt (Casteelse Poort) ontvangen het schilderij
Zicht op Wageningen uit handen van burgemeester
Geert van Rumundals bruikleen voor 'Wageningen
verenigt' (Foto Carleen van den Anker).

In 20 14 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereld-
oorlog uitbrak. Hoewel Nederland in 1914 neutraal
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 gevorderd; later kwamen er meer dan
een miljoen vluchtelingen naar ons land. Ook in
Wageningen werd het dagelijks leven hierdoor
beïnvloed.

Belgische vluchtelingen in Wageningen tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

Kunst in het Koetshuis
Van 23 februari t/m 30 maart 2014
Ingeborg Leeftink (Wageningen): schilderijen, Susanne Bagaya
(Herveld: sieraden en Jean Groenendijk (Lexmond): beelden.
De opening is op zondag 23 februari 2014 om 16.00 uur.de
finissage op zondag 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Ingeborg Leeftink: Uil en stier.


