
42-2
april 2014

ontactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen



Uitnodiging

Historische vereniging
Oud-Wageningen

www.oudwageningen.nl

Bestuur
Piet Woldendorp, vz.
MinkReitsma, plv.vz.
Ditta van Vliet, secr.
Jan Figge, penningm.
Ottolien Haze, lid
Jola Gerritsen, lid
Hans van der Beek, lid

Secretariaat
Geertjesweg 112
6704PD Wageningen
tel. 0317423515
info@oudwageningen.nl

Bibliotheek/prentenkabinet
Jan J. de Goedezaal
De Casteelse Poort
Bowlespark la,
6701 DN Wageningen
open dinsdag 9.30-11.30 u
tel. 0317421436
A.G. Steenbergen
tel.privé 0317416675
W. Ruisen
tel. privé 0317411508

Leden secretariaat
Z. van den Burg-Teunissen
Van der Waalsstraat 9
6706 JL Wageningen
tel. 0317416361
z.teunissen@kpnmail.nl

Lidmaatschap
Contributie € 18 per jaar

fBAN NL15INGB0002946125

Het bestuur van de historische vereniging Oud-Wageningen nodigt de
leden uitvoerde

Jaarvergadering
op donderdag 24 april, aanvang 19.15 uur {inloop vanaf 19.00 uur).

Op de agenda staan onder meer de benoeming van twee nieuwe be-
stuursleden en de goedkeuring van de jaarverslagen. Zie de volledige
agenda op blz.61.

Aansluitend aan de jaarvergadering, tegen 20.15 uur, zijn leden en an-
dere belangstellenden welkom bij de publiekslezing over

'De Wageningse stadsgracht: van
verleden naar toekomst1

door Rienk Kuiper, voorzitter Platform Stadsgracht Wageningen

De stadsgracht van Wageningen is
nog vrijwel helemaal intact. De
gracht is in zijn geheel aangewezen
als beschermd rijksmonument, net
als de bewaard gebleven delen van
de middeleeuwse stadsmuur.
Langs de gracht zijn veel mooie
plekken te vinden. Alleen bij de
Stationsstraat, tussen de Hoog-
straat en het Plantsoen, is de gracht
in 1963 helaas gedempt. Het Plat-
form Stadsgracht Wageningen wil de stadsgracht hier weer open graven.
Herstel van de gracht maakt Wageningen bij de entree van het winkelge-
bied weer als vestingstad zichtbaar.

In de marge van de jaarvergade-
ring annex lezing presenteert
kunstenares Hanke Cannegieter
haar ets 'Wageningen, grensver-
leggend door de eeuwen heen;
die de oude stad voorstelt om-
ringd door de gracht.

De eerstvolgende publiekslezing vindt plaats op maandag 22 septem-
ber. Dan spreekt drs. Laurie Slegtenhorst (Erasmus Universiteit Rotter-
dam) over'Wageningen bevrijdingsstad'.
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Gastkolom

In dit nummer is Willem
Straatman onze gast. Hij
werd geboren op de plek
waar later Ponsen & Looij-
en jarenlang De Veluwe-
post zou drukken. Zelf
schreef hij vele artikelen
en columns in het blad. Hij
neemt met weemoed af-
schei van 'zijn' Veluwe-
post.

Last Post voor de
Veluwepost
Door Willem Straatman

Met het verdwijnen van de Veluwepost verliezen we een belangrijk Wa-
genings monument. Zo voel ik het althans en ik heb het idee dat ik niet
de enige ben.
Zo lang als ik leef was de Veluwepost (sinds 1947) er. Eerst twee keer,
later drie keer en de laatste jaren een keer per week. Ik denk zelfs dat in
de rubriek Loop der Bevolking in november 1948 mijn geboorte is aan-
gekondigd. Inderdaad, de Veluwepost was een zaak van leven en dood
en alles wat er tussen lag. De overlijdensadvertenties werden door ie-
dereen nauwlettend in de gaten gehouden. Een Wagenings gezegde
was dat iedere Wageninger uiteindelijk in de Veluwepost vernoemd zou
worden en daarmee zijn of haar moment of fame kreeg. Eerlijk gezegd
ben ik er altijd van uit gegaan, dat ook mijn overlijdensbericht in de Ve-
luwepost zou verschijnen. Dit gaat niet meer gebeuren en ik moet dan
ook een aanpassing plegen in een wilsbeschikking. Ondanks mijn ver-
driet over het verscheiden van de Veluwepost, ben ik over dit facet niet
rouwig. U zult dat begrijpen.

Petroleumblaadje

Al in mijn jongste jeugd had de Veluwepost impact op mijn leven. Hoe-
wel ik nog niet lezen kon was ik gefascineerd door de stripplaatjes van
Eric de Noorman. Mijn vader of moeder las dan het verhaaltje voor. De
krant werd thuis veel gelezen. Als het niet in de Veluwepost had ge-
staan, was iets niet gebeurd. De krant werd na het lezen voor vele doel-
einden gebruikt. De bijnaam Petroleumblaadje sloeg op het feit dat de

Drukkerij Ponsen en Looijen aan de Vijzelstraat, in gebruik genomen in
1954, gesloopt in 2003 (collectie Oud-Wageningen).
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kachel werd aangestoken met een door druppels petroleum vochtig
gemaakte krant. Ook werd de krant gebruikt om kieren in muren te
dichten en zo de tocht buiten te houden. Voor het behangen werden er
eerst ter versteviging kranten op de betengeling geplakt. En ja soms...
had je een blauwe onderbroek. De drukinkt van de Veluwepost bleef op
je billen achter als de krant in schrale tijden als toiletpapier werd ge-
bruikt. Daar stond tegenover dat ik bij feestjes sorns letterlijk een hoge
hoed van de Veluwepost op had. Mijn liefde voor de scheepvaart heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat je van de Veluwepost ook mooie
scheepjes kon vouwen.
Vaak ging ik als klein jongetje kijken in de drukkerij van Ponsen en Looij-
en waar de Veluwepost en zusterblad De Grebbepost werden gedrukt.
Die was te vinden op de plaats waar nu de toko aan het Salverdaplein is.
Niet veel later verhuisde Ponsen en Looijen naar de Vijzelstraat en werd
letterlijk gevestigd op mijn geboortegrond. Ik was al snel vertrouwd met
de nieuwe plaats, want op jonge leeftijd werden ik en mijn broers Hans
en Henry bezorger van de Veluwepost met als wijk de Wageningse Berg.
Een rotwijk maar je ving er wel veel nieuwjaarsfooi. Ik spaarde zo mijn
dure Royal N o rd-bromfiets bij elkaar. Overigens werd de Veluwepost
toen ook bij Verweij op het Spijk gedrukt.

Bevlogen

Rond mijn negentiende jaar schreef ik mijn eerste stukjes voor de Velu-
wepost. Ik was zo trots als een pauw. Het redactieteam van de Veluwe-
post bestond in die zeventiger en tachtiger jaren in het algemeen uit
jonge bevlogen mensen, wier doel het was elke week een paar goede
kranten te maken. Men zat boven op het plaatselijke politieke nieuws,
maar ook sport, cultuur en het nieuws van alledag kwamen ruim aan
bod. Ik trok als freelancer in die tijd veel op met journalisten als Arie
Nieuwenhuis, Rob Lureman, Co Patist, Ans de Pater, Martin en Dick Vis-
ser, Reijer Blankespoor en de fotografen Rob Leenarts en Cord Otting.
Het was een gezellige boel op het knusse redactielokaal op de hoek van
de Vijzelstraat en Burgtstraat, maar de concurrentie met toen nog zelf-
standige andere kranten werd hard aangegaan. De Veluwepost was
echt de spiegel van de stad. De lezers kwamen op de eerste plaats. Na-
tuurlijk moest er winst worden gemaakt. Maar ethiek was belangrijker
dan plat geld.

Managementsdenken

In latere jaren ben ik als columnist voor diverse andere kranten gaan
schrijven. Toch was ik blij dat ik aan het einde van de negentiger jaren
werd benaderd om voor de Veluwepost columns te schrijven. Hoewel
de krant erg veranderd was kon ik er mijn ei goed kwijt. Op een bepaald
moment kwam er een ommekeer. Het vertrek van de redactie uit de stad
en kil managementsdenken zorgden voor de uiteindelijke ondergang
van de krant. Als je het hart van de krant bij de lezer weghaalt, dan sterft
de liefde van de lezer en daarmee de krant.

De oudste Veluwepost die we kon-
den vinden is die van 9 april 1947.
Het blad heette een 'gecombineer-
de uitgave van Algemeen Nieuws-
en Advertentieblad en de Wage-
ningsche Courant' te zijn. Deze
uitgave is genummerd 23e jaar-
gang no. 37. Dat is de voortnum-
mering van het Algemeen Nïeuws-
en Advertentieblad. De
Wageningsche Courant was toen al
over de 90 jaar oud (Gemeente-
archief Wageningen).

De Veluwepos^1

Gout wonen
uuuritudenten

Het allerlaatste nummer, vrijdag 28
februari 2014.

Voor een korte geschiedenis van de
Veluwepost, zie pagina 53: Veluwe-
post (l 947-2014) ruimt het veld.

Het doet pijn, de Veluwepost is niet meer. Bedankt krant...je was be-
langrijk in ons leven.
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'Bundeling van krachten
in Stad der bevrijding'
Door Piet Aben

Aan de 'capitulotietafel' (voor deze
gelegenheid uit het museum terug-
gehaald naar De Wereld) wordt de
bundeling der krachten bezegeld
door (zittend v.l.n.r.) het lid alge-
meen bestuur H. Otten, de vice-
voorzitter algemeen bestuur gen.-
maj. b.d. M. van den Broek, de
voorzitter nieuwe beheersstichting
M. Jager. Dit alles onder het goed-
keurend oog van (staand v.l.n.r.)
commissaris des konings C. Corniet-
je, WUR-bestuurder T. Breukink, bur-
gemeester G. van Rumund en de
voorzitter van het V-fonds T. Heerts
(foto V-fonds).

De burgemeester noemde het een 'groots moment', de universiteit sprak van 'een moment van weemoed'. In
Hotel de Wereld had zich op 20 december van afgelopen jaar een gewichtig gehoor verzameld van nationale,
provinciale en lokale notabelen. Er werd feestelijk gespeecht en het glas werd hoog geheven, want er was -
aldus een communiqué-een'bundeling van krachten in de Stad der Bevrijding'tot stand gebracht.

De hele operatie was begonnen met het besluit van
de universiteit om Hotel De Wereld in de verkoop te
doen. Het accommoderen van een hotel-restaurant is
niet bepaald een universitaire taak en het bouwpro-
gramma op campus De Born kon een financiële injec-
tie goed gebruiken. Een groot aantal gebouwen en
terreinen was eerder al afgestoten, De Wereld werd
het volgende in de reeks. Toch signaleerde Tijs Breu-
kink namens het universiteitsbestuur enige wee-
moed nu dit vermaarde complex werd verlaten. Hij
memoreerde hoe de universiteit twee keer een gron-
dige restauratie en renovatie had gepleegd. In 1970
werd het gebouw in rampzalige staat van de ge-
meente overgenomen. In plaats van het te slopen en
iets nieuws te bouwen, zoals even vanuit Den Haag
werd gesuggereerd, besloot de universiteit tot gron-
dige renovatie. In het gebouw kreeg een aantal stu-
dent-gerelateerde diensten een plek, maar ook de
Wageningse burger was er welkom bij de
programma's van Studium Generale, Movie W en
Theater 't Hemeltje. Die situatie bleef 25 jaar bestaan,
toen bleek De Wereld niet meer nodig voor universi-
tair gebruik. Opnieuw besloot de universiteit tot res-
tauratie, nu met het doel in het pand weer hoog-

waardige horeca mogelijk te maken. Daarmee stelde
zij het behoud van het gebouw en zijn publieksfunc-
tie opnieuw veilig.'Onze rol is nu uitgespeeld', zo con-
cludeerde Breukink, 'maar we laten iets moois achter'.

Kooprecht

Jaren eerder had de universiteit het eerste kooprecht
gegund aan de stichting Nationaal Erfgoed De We-
reld, die in 1994 was opgericht en die sinds '97 in De
Wereld een eigen stek had. De stichting organiseert
educatieve activiteiten voor het algemene publiek
en het onderwijsveld. Zo vinden regelmatig lezingen
plaats in de capitulatiezaal, die druk worden bezocht.
Ook financiert de stichting een bijzondere leerstoel
rampenstudies aan de universiteit. Om De Wereld te
kunnen kopen wist de stichting een lening te verkrij-
gen van het V-fonds, het Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg. Het V-fonds stelde daarbij wel een
aantal voorwaarden. Zo zouden de drie stichtingen
die tot dan toe de herdenking van de bevrijding in
Wageningen organiseerden, moeten fuseren. Dat be-
trof de Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld,
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het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
Wageningen en het Comité 4 en 5 mei Wageningen.
Ook stelde het V-fonds als voorwaarde dat de ge-
meente Wageningen en de provincie Gelderland
achter de aankoop moesten staan.
In rap tempo formeerden de drie stichtingen daarop
een fusiewerkgroep en al even rap kwam ook de fusie
tot stand. Er waren altijd al veel raakvlakken, over sa-
mengaan was al vaker gesproken. De druk van het V-
fonds bleek net genoeg om nu ook tot resultaat te
komen.

Bevrijdingst oer isme

Directeur Ton Heerts van het V-fonds toonde zich en-
thousiast over zoveel voortvarendheid. Volgens hem
was dit 'een belangrijke stap om het hele terrein van
herinneren en vieren van de bevrijding samen te
brengen'. Het V-fonds is een grote sponsor van de Li-
beration Route en Heerts vindt dat Wageningen nu
echt een schakel kan zijn in de keten met Nijmegen,
Groesbeek, Overloon en Oosterbeek. Samen vormen
ze, aldus Heerts, 'het Normandië van Nederland;
waar zich een unieke kans voordoet om het 'bevrij-
dingstoerisme'verder te ontwikkelen,
De drie in elkaar geschoven stichtingen treden naar
buiten onderde nieuwe naam Nationaal Comité Her-
denking Capitulaties 1945 Wageningen, met als werk-
naam Wageningen 45 (uitte spreken als Wageningen
vier vijf}. Het bureau is gehuisvest in het voormalige
Waaggebouw aan de Niemeijerstraat. De oude stich-
ting Nationaal Erfgoed de Wereld is omgevormd tot
een beheersstichting en deze is nu eigenaar van De
Wereld. In de capitulatiezaal en de aanliggende ser-
rezaal blijven educatieve activiteiten plaatsvinden. Er
leven ideeën om het gebouw verder te herstellen in
de vermaarde vooroorlogse allure.

Monument

Hotel De Wereld is direct na de bevrijding al een mo-
nument. Hier was immers de capitulatie door de Duit-
sers ondertekend op 5 mei 1945 en daarmee was de
vrijheid herkregen. Op 9 juli onthult prins Bernhard al
een herdenkingsplaquette in de gevel van De Wereld
die van de 'unconditional surrender' spreekt. Kort
daarna verschijnt in de capitulatiezaal een kleine ex-
positie van foto's en voorwerpen. In 1948 schenkt ge-
neraal Foulkes aan de gemeente Wageningen de pen
waarmee de capitulatie werd getekend. Ook die komt
in de vitrine te liggen. Buiten tegen de gevel staat een
loket, waar toegangskaartjes worden verkocht.
DUO-
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Eigenaar Snackers, die zelf geen zin meer had in de
exploitatie van het hotel-restaurant, verhuurde het
bedrijf aan opeenvolgende uitbaters. Maar de klad
zat erin en in 1951 deed hij het pand met belendende
woningen aan de gemeente over. Die knapte de zaak
op en verhuurde ze aan wisselende uitbaters, die er
weinig van bakten. Intussen zakte ook de belangstel-
ling voor de expositie weg. Ze verhuisde in 1962 naar
de zolder van het gemeentehuis (waar ze in 1972 bij
een grote brand verloren ging). Niemand liet er een
traan om, het echte herdenken van de oorlog moest
nog beginnen.

De plaquette tegen de gevel van De Wereld.

In 1970 zag de gemeente het met de steeds verder
aftakelende handel in De Wereld helemaal niet meer
zitten. Ze zegde de huur op aan de laatste pachter.
Het gebouw kwam leeg te staan. Maar uit deze crisis
ontstond ook de kentering.Terwijl tot op het hoogste
niveau aan sloop werd gedacht (staatssecretaris Von-
hoff), nam de Tweede Kamer een motie aan van de
communist Wolff om De Wereld te behouden. Het
moest een dynamisch monument worden. Op dat
kantelmoment nam de Landbouwhogeschool het
pand van de gemeente over om haar groeiende be-
hoefte aan ruimte te verlichten. Zij knapte het ge-
bouw flink op, de capitulatiezaal werd in de oude
toestand hersteld. In 1975 kwam prins Bernhard hem
feestelijk openen.
Het dynamische element van het monument kreeg
vorm in lezingen, tentoonstellingen en voorstellin-
gen voor studenten en algemeen publiek. En jaarlijks
werden in de meidagen weer kleine exposities opge-
zet rondom een tableau van de capitulatietafel en -
stoelen.
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Mythe

Het grootscheepse herdenken en vieren van de be-
vrijding komt pas op dreef in de jaren negentig. De
Wereld is dan zojuist (1989) tot rijksmonument ver-
klaard. In Wageningen ontstaat een stichting Natio-
naal Erfgoed De Wereld. De eerste concrete daad is
de herbouw van de serre in 1995, waarmee het pand
weer wat van de oude allure terugkrijgt. Twee jaar
later begint de stichting een educatief centrum met
een bureau in De Wereld. Als de universiteit De We-
reld in 2004 teruggeeft aan de horeca neemt dit bu-
reau het'd y na m i se h herdenken'over. De burgemees-
ter doet dan een beroep op museum De Casteelse
Poort om de parafernalia van de capitulatie een
waardige plek te geven. Daar staat sindsdien een ex-
positie onder de titel De Vrede van Wageningen 1945

- mét de tafel en de stoelen, de pen en (een kopie
van) de akte.

We weten intussen allemaal wel dat de 'unconditio-
nal surrender' in De Wereld vooral een show was van
een Canadese generaal en een Nederlandse prins die
een 'eigen' capitulatie wilden, dat de besprekingen
van 5 mei de volgende dag pas bekrachtigd werden
in de naastgelegen aula, maar dat kan de iconische
waarde van het gebeuren niet meer deren. De 'capi-
tulatie in De Wereld' heeft de proportie aangenomen
van een nationale mythe.

Over De Wereld schreef Leo Klep een fraai uitgegeven en
geïllustreerd boekje 'Hotel De Wereld/de geschiedenis
van het 'huis eerste rang ter plaatse'. Wageningen 2004.

Rienk Kuiper, voorzitter Platform Stadsgracht

'Wageningen
aantrekkelijker maken'
Door Toon Jansen

Het gesprek vond plaats in café de Serre aan de Stationsstraat. We hadden graag samen een blik geworpen in
de daar voor de deur op 26 februari gegraven 'proefsleuf'(voor de Bergpoortbrug), maar die was die morgen
juist weer dichtgemaakt.

Rienk Kuiper werd geboren in
Utrecht, maar woonde met zijn
ouders van zijn derde tot zijn
twaalfde in St.-Truiden (België) en
van zijn twaalfde tot zijn achttien-
de in Kamperland (Zeeland). Hij
ging studeren in Wageningen
waar hij nooit meer is weggegaan
en duidelijk een band met de stad
heeft gekregen. Rienk koos voor
de studierichtingen Landschaps-
architectuur en Cultuurtechniek,
vooral vanwege zijn belangstel-
ling voor ruimtelijke ordening. Hij
had planologie als bijvak en daar-
van kende ik hem al als zijn do-
cent.

Rienk studeerde af in 1988 en werkt sindsdien in Den
Haag, aanvankelijk bij Rijkswaterstaat, daarna bij de
Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van
VROM . Momenteel is hij programmaleider ruimtelij-

ke ordening bij het Planbureau voor de Leefomge-
ving dat ressorteert onder het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu. Het feit dat hij zodoende
vertrouwd is met het veld van de ruimtelijke orde-

40 OUD-WAGENINGEN 42 - 2, Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen
DUD
UJP



ning en daar ook de nodige kanalen kent heeft zeker
een rol gespeeld bij zijn Wageningse activiteiten.

Rienk bleef na zijn afstuderen in Wageningen wonen
waar hij in zijn vrije tijd aan lokale projecten werkte.
Als afwisseling op het afstandelijke en vrij theoreti-
sche werk op het nationale planniveau ('nota's schrij-
ven en lange-termijnplannen maken') vond en vindt
hij het leuk'om met concrete dingen bezig te zijn en
die samen met anderen te realiseren'. Al had hij als
student hier nooit veel belangstelling voor, als geset-
telde inwoner van Wageningen ging hij zich steeds
meer interesseren voor de cultuurhistorie van de stad
en kreeg hij er ook zin in om zich in te zetten voor
herstel en ontwikkeling van het historisch erfgoed.

Discussies in een bewonerscommissie - hij woonde

Rooseveltweg werd 'Roosevelsingel'

aan de Rooseveltweg!- leidden tot het plan om deze
bovenmaatse autoweg - oorspronkelijk bedoeld
voor de 'ontsluiting' van de stadsuitbreiding in de ui-
terwaarden - in de brede zin van het woord omge-
vingsvriendelijker te maken. Samen met andere en-
thousiaste inwoners van Wageningen richtten zij het
Bewonersplatform Rooseveltsingel op. Voor hun
plannen met de Rooseveltweg sloten de initiatiefne-
mers aan bij een passage in een gemeentelijke struc-
tuurvisie waarin het aanleggen van een waterloop
als een mogelijkheid werd genoemd om overtollig
water te lozen, maar met dat plan was al jaren niets
gedaan. Het Bewonersplatform zag de mogelijkheid
om in hun plan een drietal problemen te combine-
ren. 1. Bij overvloedige regenval placht in grote delen
van Wageningen het riool over te lopen en kwam het
(vervuilde) water terecht in de stadsgracht; door de
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aanleg van de Rooseveltsingel kon de gemeente het
regenwater afkoppelen van het riool. 2. Via de Roose-
veltsingel kon helder kwelwater dat ten noorden van
de stad opwelt, naar de stadsgracht stromen en voor
de noodzakelijke verversing van het water zorgen.
3. De kwaliteit van de leefomgeving langs de Roose-
veltweg liet veel te wensen over: de vier rijstroken
asfalt waren verkeersonveilig en zagen er niet uit.
Met de Rooseveltsingel kon de weg terug naar twee
rijstroken en ontstond er ruimte om deze zo 'aan te
kleden' dat de bewoners er ook met meer plezier
naar zouden kunnen kijken.

Geen cent extra

Aanvankelijk was de reactie op de plannen van het
Platform bij de gemeente-
raadsleden afhoudend; 'heel
goed idee, maar er is geen
geld voor'. Wel bestonden er
bij de gemeente al plannen om
minstens aan de eerste twee
problemen wat te doen en hier
waren ook al gelden voor gere-
serveerd, maar die problemen
werden los van elkaar beke-
ken: een pijpleiding vanaf het
Nieuwe Kanaal moest de
gracht van water voorzien, en
dure, ondergrondse bergbe-
zinkingsbassins moesten bij
overmatige regenval het riool-
water opvangen. Het Bewo-
nersplatform slaagde erin op
basis van de (kwaliteit van) zijn
plannen flinke subsidies te ver-

werven van de provincie, het waterschap en het mi-
nisterie van VROM. Het waterschap was zo enthousi-
ast - het plan paste perfect in het toen actuele thema
'water in de stad'- dat het het betreffende potje aan
projectsubsidies voor een heel jaar vrijwel geheel
aan de Rooseveltsingel besteedde. De aldus verwor-
ven gelden werden direct doorgesluisd naar de ge-
meente, hetgeen betekende dat de uitvoering van
het Roosveltproject de gemeente uiteindelijk geen
cent extra kostte. En de andere bewoners? Vanaf het
begin bestond brede steun voor de ideeën van het
Platform. Waren er aanvankelijk hier en daar nog te-
gengeluiden, op de laatste (van vele) bewonersbij-
eenkomsten in de Pomhorst bleek slechts één van de
aanwezigen het géén goed plan te vinden. Diezelfde
persoon verklaarde zich na de voltooiing overigens
alsnog verheugd over het resultaat.'
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Toen het singelproject was afgerond - in 2007, tien
jaar nadat het platform van start was gegaan - was
hun conclusie dat er'nu nog een stukje aan ontbrak',
te weten het herstel van de noordelijke stadsgracht.
Voor Rienk liep zodoende het ene project vrijwel
naadloos in het volgende over: op 13 mei 2008 ging
het Platform Stadsgracht onder zijn voorzitterschap
van start. Van het begin af aan plaatste dit platform
het herstel van de gracht in een breder kader: 'de toe-
komst van de stad Wageningen'. Leiddraad daarbij is
het streven om de binnenstad van Wageningen (nog)
aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners,
maar zich ook op basis van kwaliteit te laten onder-
scheiden van buurgemeenten als Veenendaal en Ede.
Een kern in dit streven is het accentueren van het ver-
leden van Wageningen als vestingstad, omgeven
door grachten.

Ook in dit dossier blijkt
de gemeenten niet
'pro-actief' te hande-
len, zoals dat in mo-
dern jargon heet.
Nadat een eerder 'Mas-
terplan Plantsoen-Ger-
desstraat' , dat o.a.
voorzag in een par-
keergarage op de
plaats van de gedemp-
te gracht, door de raad
om financiële redenen
was afgewezen, werd
het initiatief gelaten
aan projectontwikke-
laars of andere initia-
tiefnemers. Daar is op
zich niet zoveel op
tegen, maar een gemeente 'moet wel randvoorwaar-
den stellen'. Dit kan ze alleen wanneer er in dit geval
een bredere visie is:'wat wil je met de binnenstad als
geheel?' En 'zo'n visie werkt alleen als die samen met
alle betrokkenen (de 'stakeholders') tot stand komt
en breed wordt gedeeld' Harderwijk is hier een goed
voorbeeld van. Hiernaar streeft nu het Platform
Stadsgracht: het herstel van de Bergpoortbrug en de
noordelijke stadsgracht moet het vestingstadkarak-
ter van Wageningen versterken. En dat laatste moet
een bijdrage leveren aan een economische (meer

toeristen) en sociaal-culturele versterking van de bin-
nenstad. Dat 'herstel' staat dus niet op zich, maar
gaat vergezeld van andere initiatieven, zoals bijvoor-
beeld de restauratie van gevels in de Hoogstraat2.

Toekomst

Voor het Platform Stadsgracht is het hiermee geen
gelopen race. Samenwerking met andere'marktpar-
tijen'is noodzakelijk. De belangrijkste hiervan is de
projectontwikkelaar die ontwikkelingsrechten heeft
voor de oude SNS-bank. Het platform heeft hem
ervan weten te overtuigen om een herstelde stads-
gracht in zijn plannen op te nemen3. De vormgeving
daarvan is een punt voor verder overleg, evenals de
plannen voor (de vorm van) een parkeergarage die

De Bergpoortbrug in de jaren '50 -'55. (Foto Oud-Wageningen)

het parkeerterrein Gevangenenpoortbolwerk zou
moeten vervangen. Op het dak hiervan is overigens
al wel een groenvoorziening gedacht, maar in de
ogen van Kuiper zou een (gedeeltelijk) herstel van
het vroegere Noorderplantsoen hier een aanvulling
op moeten zijn4. Zo komt van het een het ander, wat
een voortdurende maatschappelijke discussie over
het Wageningen van de naaste toekomst alleen maar
levendiger kan maken.

1 Zie voor meer informatie de website van Burgerplatform Rooseveltsingel
2 Zie mijn gesprek met Bart van Aller in nummer 40-3 van Oud-Wageningen
3 Zie de website Platform Stadsgracht Wageningen voor meer informatie over de diverse plannen.
J In zijn lezing voor Oud-Wageningen op 24 april zal Kuiper hier ongetwijfeld dieper op ingaan.
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Het laatste woord voorlopig niet gezegd

Wageningen in veelvoud,
het: ingewikkelde begin
Door Kees Gast

agenmgen rona

Wageningen omstreeks 1300 (reconstructie). Uit Geschiedenis van Wageningen (Richard Bos, Wergea).

Als je het over het Wageningen uit de beginperiode van zijn geschiedenis hebt, dan weetje nog niet precies
over welk Wageningen het gaat. Heb je het over het kerkje op de Berg, over de nederzetting open onderaan
de Berg, over de parochie Wageningen of over de stad (Nieuw-)Wageningen? En dan zijn er ook nog Oud-
Wageningen (de buurt aan deVeerstraaten de Bergstraat) en, last but not least, de novecivitas Wag(en)vene.

In de Geschiedenis van Wageningen die vorig jaar ver-
scheen in het kader van de viering van Wageningen
750 jaar stad is ruim aandacht besteed aan deze
vroegste periode. Een eenduidig beeld leverde dat
niet op. Dat komt in de eerste plaats omdat er nauwe-
lijks bronnen uit die tijd zijn. Weinig kan met zeker-
heid gezegd worden en dat leidt als vanzelf tot al dan
niet waarschijnlijke theorieën over allerlei aspecten

OUD-
OUD-WAGENINGEN
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van de ontstaansgeschiedenis van Wageningen. Dit
artikel wil een poging wagen om aan de hand van
een overzicht van de gebeurtenissen - van de eerste
vermelding van de naam Wageningen tot en met de
vervaardiging van de stadszegels van het nieuwe be-
stuur - een enigszins helder beeld te scheppen van
de betekenis van deze ingewikkelde namenkwestie.
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Bewijs Geheimzinnig

Nog voordat er maar sprake was van enige stedelijke
ontwikkeling op de plaats waar nu het oude stads-
centrum ligt, was er al bewoning in de directe omge-
ving, dat wil zeggen op het territorium dat later de
gemeente Wageningen zou uitmaken. Daarvan is een
nagenoeg vaststaand bewijs te vinden in een uit 838
daterende akte waarin de grondheerlijke hoven Thul-
lere en Bracola - dat zijn de latere buurtschappen
Dolderen Brakel -worden genoemd'. In deze akte is
ook sprake van een uuaganuuega, een naam die ook
als Wagenwega gelezen kan worden aangezien de v
en u destijds inwisselbaar waren. Aanvankelijk werd
gedacht dat hier Wageningen mee bedoeld was,
maar daar is men later op teruggekomen2. De oudste
vermelding van de naam Wageningen luidt Wacho-
ningon en dateert van 1125. Hiermee is hoogstwaar-
schijnlijk een nederzetting op de Wageningse Berg
bedoeld, bestaande uit een kapel met enige omlig-
gende bebouwing. Dit Godshuis stond er al sinds om-
streeks het jaar 1000 en was het middelpunt van een
parochie die zo ongeveer het grondgebied van de
huidige gemeente besloeg. Dat een kleine kapel vol-
doende zou zijn om een dergelijk groot gebied gees-
telijk te bedienen is niet verwonderlijk als men be-
denkt dat in de vroege Middeleeuwen vermoedelijk
alleen het oostelijke deel van de parochie bewoon-
baar was. Het westelijk deel was nog grotendeels on-
ontgonnen drassig veen- en rivierkleigebied. De
naam Wageningen is dus oorspronkelijk verbonden
met het kerkje op de Berg en met de parochie waar-
van deze kapel het middelpunt vormde en niet met
de stedelijke nederzetting aan de voet van de Berg.

De weinige resten van de kapel op de Berg - misschien wei de plek waar
het oudste Wageningen gelokaliseerd kan worden, (foto Carleen van den
Anker).

Dan is er nog het geheimzinnige Rijnwijk. De plaats
wordt voor het eerst vermeld in 1147. De naam luidt
dan Pinwich. In 1177 krijgen burgers van Utrecht vrij-
stelling van het stapelrechtvan Rijnwijk. Ten tijde van
de stichting van Nieuw-Wageningen was het ver-
moedelijk al op zijn retour of al verdwenen. Over de
preciese ligging van Rijnwijk bestaan verschillende
opvattingen, die hier wegens plaatsgebrek niet
nader aan de orde kunnen komen3. Aan de mijns in-
ziens meest aannemelijke, die van J.A.J. Vervloet, zal
ik hierna niettemin enige aandacht besteden. Ver-
vloet stelt dat Rijnwijk onder de steilrand van de Wa-
geningse Berg, ter hoogte van het latere Lexkesveer,
zou hebben gelegen. Er lagen daarzandbanken in de
Rijn die de overslag van goederen op kleinere sche-
pen noodzakelijk maakten, wat de groei van een han-
delsnederzetting zal hebben bevorderd. De'ghesel-
len van den craen', een gezelschap dat een hijskraan
exploiteerde, hebben in 1344 een eigen kapel in de
kerk op de Berg gesticht. De kraan bestond toen al
lang niet meer, maar de kraangezellen waren onge-
twijfeld de opvolgers van de exploitanten van de
kraan toen die nog in bedrijf was. Dat de latere 'ghe-
sellen van den craen' een geestelijk thuis in de kerk
op de Berg zochten, is wel een sterke aanwijzing dat
de kraan aan de Wageningse zijde van de Rijn heeft
gestaan. Vervloets redenering volgend zou dat bete-
kenen dat de Karolingische resten onder aan de Berg
waarschijnlijk die van Rijnwijk zijn geweest11.

Behalve het handelsverkeer op de Rijn was er natuur-
lijk ook het landverkeer over de Diedenweg-Holle-

weg, dat ter hoogte van Rijnwijk de
Rijn overstak. Het moet daar dus een
drukte van belang zijn geweest. Ver-
vloet vermoedt dat Rijnwijk een em-
porium, een handelsplaats, enigs-
zins vergelijkbaar met Dorestad, is
geweest. De oorzaak van de neer-
gang van Rijnwijk is onbekend. Mis-
schien toch de Noormannen? Of de
opkomst van de stad Nieuw-Wage-
ningen? Of kon die stad opkomen
omdat Rijnwijk ten onder was ge-
gaan? Het blijven vragen. Vervloet
suggereert verder dat de bebou-
wing van Rijnwijk onderdeel vorm-
de van een lintvormige bebouwing
die zich onder aan de steilrand van
de Wageningse Berg naar het wes-
ten uitstrekte. De woonkern aan de
Veerstraat en die nabij de drie-
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sprong bij het latere Hotel De Wereld - in latere bron-
nen Oud-Wageningen genoemd - vormt dan ver-
moedelijk een restant van wat de nederzetting
Wageningen-Rijnwijk was.

Nederzetting

Wanneer we het over de ontwikkeling van de stede-
lijke nederzetting Nieuw-Wageningen hebben, komt
de graaf van het opkomende Gelre prominent in
beeld. Een belangrijk jaartal in dit verband is 1196,
toengraafOttolO 182-1207}deVeluwe in leen kreeg
van de bisschop van Utrecht. Dat gaf hem de vrije
hand om zijn deel van de Gelderse Vallei te laten ont-
ginnen. Het gebied werd ingedeeld in min of meer
gelijke kavels gescheiden door sloten en vaarten die
het overtollige water afvoerden. Zonder deze land-
herinrichting is de stichting van de versterkte stad
Nieuw-Wageningen niet goed denkbaar. Vooral de
waterafvoer was van cruciaal belang. Door de aanleg
van de Dijkgraaf kon het van het Veluwemassief af-
stromende water via de stadsgrachten naar de rivier
afgevoerd worden. Voor de aanleg van een sterkte op
deze plaats waren goed gevulde grachten natuurlijk
van essentieel belang. Dat hij een dergelijke ontwik-
keling in gedachten had, bewijst zijn politiek om op
strategische punten in zijn Veluwekwartier- Arnhem,
Harderwijk, Hattem en Wageningen - bestaande ne-
derzettingen tot stad te verheffen. Hij volgde daarbij
nagenoeg overal een gelijk patroon. In elke plaats
bezat hij gronden die deel uitmaakten van een do-
maniaal hof. In Wageningen was dat de Ruwenhof.
Door in de nabijheid van dat hof op een strategische
plaats een stad te stichten kon hij zijn greep op de
omgeving vergroten, ook over hen die niet tot zijn
domeingoed behoorden.Tevens kon hij in wijder ver-
band zijn macht tegenover naburige machthebbers
verstevigen.

Het bovenstaande laat zien dat de graaf zeer sterk de
hand heeft gehad in de stichting van de stad. Dat
blijkt ook uit het stratenpatroon van de stad. De oud-
ste vorm waarin ons dat is overgeleverd vinden we
op de plattegrond uit 1562 door Jacob van Deventer.
Deze vertoont aan de zuidwestzijde een rooster-
vorm, terwijl in het andere deel van de ruimte binnen
de stadsgrachten veel minder straten lopen. Hoewel
de plattegrond de situatie van tweehonderd jaar na
de stadsrechtverlening weergeeft, kunnen we er
toch wel van uitgaan, dat die er in de dertiende eeuw
in grote trekken hetzelfde heeft uitgezien. Het pa-
troon moet het werk van een machthebber zijn ge-
weest, vermoedelijk een graaf of iemand namens
OUD-
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hem. Als we aannemen dat 1196 het vertrekpunt van
de bemoeienissen van de graven van Gelre met deze
streek was, dan kunnen we stellen dat zij in korte tijd
veel hebben bereikt: in nog geen honderd jaar heb-
ben zij het Binnenveld ontgonnen of althans een
forse aanzet daartoe gegeven, een nederzetting ge-
sticht, deze doen versterken en haar stadsrechten
gegeven.

Verhoogde weg

Ten nauwste met de stichting van de nederzetting
hing ook de aanleg van een verhoogde weg tussen
de Nude-oeverwal en de voet van de Wageningse
Berg samen. Die maakte het mogelijk om de drassige
Gelderse Vallei op het smalste stuk over te steken.
Het dijkje was zelfs van bovenregionale betekenis.
Het vormde een schakel in de oost-westverbinding
tussen Utrecht en Arnhem. Deze weg heette van
oudsher Hoogstraat. Over de oorspronkelijke functie
van de Hoogstraat bestaan verschillende opvattin-
gen. Ze zou een voorganger van de Grebbedijk zijn
geweest, maar ze kan ook als dijk tegen het afstro-
mende veenwater hebben gefungeerd. Het hoe en
waarom van deze theorieën is te vinden in het eerste
artikel van Geschiedenis van Wageningen en in de
daarin genoemde litteratuur5.

Stadszegel

Het nieuwe stadsbestuur had ook een stadszegel
nodig om zijn besluiten te kunnen bekrachtigen. Veel
steden lieten zelfs twee zegelstempels maken, een
groot en klein stadszegel. Zo ook Wageningen. Al-
leen hadden de twee zegels van Wageningen ver-
schillende namen voor de stad. Op het grootzegel
luidde die dvitas nove Wagvene, op het kleinzegel
was die dvitas Neo-Wageningen. Anton Zeven con-
cludeert hieruit dat er twee Wageningens zijn ge-
weest, elk met een eigen zegel. Bij de aanleg van het

Groot (links) en klein stadszegel (foto GAW),
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grachten- en wallenstelsel die misschien al in 1240
plaatsvond, of anders bij de verheffing tot stad van
Neo-Wageningen zou de nederzetting Wagvene in
de nieuwe stad zijn opgenomen, met behoud van
haar stadszegel6.

Voor dit idee van twee kernen binnen de stadsgracht
zijn geen aanwijzingen. De kaart van Jacob van De-
venter geeft geen aanleiding om te veronderstellen
dat zich twee nederzettingen in deze beperkte ruim-
te zouden hebben ontwikkeld. Misschien heeft de
kleine nederzetting op de westelijke punt van de
Nude-oeverwal Wagvene geheten, maar daar is geen
enkel bewijs of zelfs maar een aanwijzing voor. Anton
Zeven komt ook met de veronderstelling dat voor
Wagvene Wagenvene gelezen moet worden, omdat
op de voorstelling van het zegel boven de g een hori-
zontaal afkortingsstreepje te zien zou zijn. De rand
ter plaats is echter te brokkelig om een dergelijk af-
kortingsteken te onderscheiden.

Wagen

Een oplossing voor het probleem van de verschillen-
de namen op de stadszegels zal, zolang relevante in-
formatie tekort blijft schieten, niet gevonden kunnen
worden. Elke tot nu toe te berde gebrachte suggestie
over de betekenis van de naam Nieuwe stad Wag(en)
vene kan op min of meer goede gronden verworpen
en door een andere vervangen worden. Een goed
overzicht van de pogingen om het raadsel op te los-
sen vinden we in een door Bob Kernkamp onlangs in
dit blad gepubliceerd artikel7. Zelf vind ik de doorTj.
Wijngaarden8 geboden suggestie de meest elegante.
Hij wijst erop dat de v in Wagvene ook als u gelezen
kan worden. De letters u en v waren immers inwis-
selbaar, zoals hierboven ook al is aangegeven. Er
staat dan Waguene. Hij veronderstelt dat er door sus-
pensie (afkorting door weglating) mogelijk nog en-
kele letters zijn weggevallen, waardoor wellicht de

De plattegrond van Wageningen uit 1562 van de hand
van Jacob van Deventer.

naam voluit Waguen(ing)e zou zijn geweest. Dat
komt dicht bij Wageningen. Een belangrijk argument
daarbij is dat het begrip wagen hierin naar voren
komt, wat goed aansluit bij de gestileerde afbeelding
van het wapen, te weten een ladder die de zijkant
van een Middeleeuwse wagen voorstelt, geflankeerd
door twee wielen. Toen het kersverse stadsbestuur
een beeldmerk voor haar stadszegel nodig had, koos
het voor een landvoertuig. Kennelijk vond rnen het
vervoer over land van grote betekenis voor de stad.
Geen wonder, want de plaats lag aan een belangrijke
weg, die, zoals we hiervoor hebben gezien, een di-
recte schakel vormde tussen Utrecht en Arnhem.
Het laatste woord over de vroegste geschiedenis van
Wageningen is voorlopig niet gezegd. Daarvoor be-
staan er nog te veel onzekerheden. Wellicht zullen
nieuwe vondsten, nieuwe archeologische technie-
ken en voortschrijdend inzicht weer andere verhalen
opleveren. Zo blijft de geschiedenis van Wagenin-
gen ons bezighouden.

1 De akte vermeldt dat deze twee hoven in Hintingo liggen, een gouw die ruwweg de Zuidveluwezoom omvatte. De kans dat er in dit
gebied meer hoven met die namen hebben gelegen is aanwezig, maar vrij klein.
! J.AJ Vervloet, Over hoven, kerken, kranen en ontginningen, landschapen leven in voorstedelijk Wageningen, in: Kees Gast, BobKernkamp

en Leo Klep, red., Geschiedenis van Wageningen fWageningen 2013), aldaar 55.
3 J.A.J.Vervloet, Over hoven, kranen, kerken en ontginningen, 57. Hij geeft een korte opsomming van de opvattingen dienaanaangaande

en verwerpt op taalkundige gronden de opvatting dat Rijnwijk met Randwijk vereenzelvigd kan worden.
4 In 1845 en 2003 zijn onder aan de Berg uit Karolingische peiiode (achtste en negende eeuw) vondsten gedaan die wijzen op bewoning

aldaar.Zie J.AJ. Vervloet, Over hoven, kranen, kerken en ontginningen, 55, 56.
5 Kees Gast, Al gaande wint Wageningen aan kracht, een bebouwingsgeschiedenis in vogelvlucht, in: Kees Gast, Bob Kernkamp en Leo Klep,

red., Geschiedenis van Wageningen (Wageningen 2013), aldaar 16-18.
6 A.C. Zeven, Wie woonde waar in de binnenstad van Wageningen? Het historisch kadaster van 1550- 1900 Wageningen, 2002-2003)1,

26-28.
7 P.M. Kernkamp, Ouden Nieuw Wageningen en Wagvene, het raadsel nog steeds niet opgelost, in: Oud-Wageningen 41 (2013) 100- 102.
8 Tj. Wijngaarden, Over het woord 'Wagvene; in Oud-Wageningen 30(2002) 17-22.
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'Een miserabel van planken opgeslagen
gebouw'

Resten katholieke
schuurkerk gevonden
Door Peter Schut

In 2005 werd op de toekomstige bouwlocatie Lawickse Hof op de hoek
Lawickse Allee / Rooseveltweg een booronderzoek uitgevoerd waarbij
de onderzoekers concludeerden dat het terrein al verstoord was door
recente activiteiten. Eventuele archeologische resten zouden daardoor
zijn verdwenen. Wel werden negentiende eeuwse vondsten gedaan,
maareen verband met de schuurkerk werd niet gelegd. Toen in 2008de
archeologische beleidskaart voor de gemeente Wageningen verscheen
was daarop te zien dat het zuidelijke deel van de Lawickse Hof niettemin
een hoge archeologische verwachting heeft en het noordelijke deel een
lage verwachting heeft. In een aparte bijdrage zal op een later moment
worden ingegaan op de betekenis van deze kaart.

Het gebied met een hoge archeologische verwachting was echter al
grotendeels verstoord als gevolg van een milieusanering. Wel werd de
conclusie uit het eerste rapport door deze nieuwe informatie enigszins
genuanceerd. Jammer genoeg werd in 2005 en 2008 nog niet gekeken
naar andere (historische) bronnen en was de onderzoekers niet bekend
dat hier de schuurkerk had gestaan. Pas dit jaar bleek bij een proefsleu-
venonderzoek dat er nog resten van de bij de schuurkerk horende pas-
torie en begraafplaats in de bodem aanwezig waren. Tijdens dit onder-
zoek werden ook de verwachte resten van de negentiende eeuwse
Dijkgraaf aangetroffen die van betekenis is geweest voor de topografie
in de omgeving van de kerk. Bovendien werden een klein aantal scher-
ven uit de Ijzertijd en enkele vuurstenen voorwerpen gevonden, maar
verder geen bewoningssporen. Hier zal alleen ingegaan worden op de
bij de schuurkerk behorende resten.

De chronologische serie van regioar-
cheoloog Peter Schut over de arche-
ologie in Wageningen wordt dit-
maal onderbroken door een
bijdrage over een actueel onder-
zoek. Vooruitlopend op het bouwrijp
maken van de Lawickse Hof is in ja-
nuari 2014 een proefsleuvenonder-
zoek uitgevoerd. De reden voor dit
onderzoek was de mogelijke aanwe-
zigheid van resten van de katholieke
schuurkerk en de bijbehorende be-
graafplaats.

Schuurkerk

In verschillende publicaties is door Kees Gast en Ton Steenbergen aan-

dacht besteed aan de geschiedenis van de schuurkerk. Als gevolg van

de Reformatie raakte de Wageningse katholieke gemeenschap in de

zestiende eeuw haar kerk kwijt. Zij vond in de periode daarna onderdak

in Renkum en mogelijk ook aan de Kloostersteeg in Wageningen even-

als in huiskapellen en nog weer later in de kapel van kasteel Grunsfoort.

Na diverse omzwervingen werd in 1731 buiten de stad een kapel met

pastorie gebouwd en getolereerd. De schuur- of schuilkerk mocht niet

herkenbaar zijn en had daarom de vorm van een tabaksschuur. De kerk

werd in 1778 met toestemming van het stadbestuur vergroot, maar

bomen langs de Lawickse Allee moesten de kerk wel aan het zicht ont-

trekken. Pas in 1824 werd er een toren naast de kerk gebouwd. In 1848

was de kerkte klein geworden. Een kerkmeester noemde haar'een mise-
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rabel van planken opgeslagen gebouw. Van onze
kerk es niets goeds te maken'. Kort daarna werd aan
de Herenstraat een opvolger gebouwd.

Kerkhof

Door de status als (gedoogde) schuurkerk mocht bij
de kerk lange tijd niet worden begraven. Pas in 1823
veranderde dit en werd er ook een kerkhofmuur ge-
bouwd. Volgens Steenbergen stuitte men echter op
een onverwacht probleem: de hoge grondwater-
stand maakte het bijzonder moeilijk om hier graven
te delven. Men week daarom al snel uit naar de nieu-
we begraafplaats aan de latere Gen. Foulkesweg
(1828). Dit betekent dat men slechts gedurende vijf
jaar de overledenen op de Lawickse Hof zou hebben
begraven. In het begraafboek van de nieuwe be-
graafplaats worden ook de overledenen van 1823 -
1826 vermeld. De laatste vermelding luidt: '1826 Den
31 July is overleden Jan Kersjes begraven den 4 augus-
tus op no 78 in den ouderdom van 62 jaaren in zijn
werkzaame leeven koster lijkbezorger en organist waar-
in hij veel tot tuyster van de godsdienst en tot welzijn
van den gemeente gedaan heeft. Dat hij rustte in vree-
den.'Vermoedelijk heeft deze lijst betrekking op die-
genen die nog bij de schuurkerk aan de Lawickse Hof
zijn begraven. Opvallend is overigens dat de oudste
vermeldingen op de nieuwe begraafplaats al in 1824
plaats vonden. Dit betekent waarschijnlijk dat niet
alle overledenen aan de Lawickse Hof werden begra-
ven, maar dat men al eerder is uitgeweken naar de
algemene begraafplaats. Pas enkele jaren later werd
de nieuwe begraafplaats officieel in gebruik is geno-
men. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de ar-
cheologische resten, waarover later meer.

Archeologisch
onderzoek

U ziet: er is al veel bekend over de geschiedenis van
dit terrein en de vraag komt natuurlijk op wat arche-
ologisch onderzoek hieraan kan toevoegen. We
kennen weliswaar de tekening van W. de Beedt uit
1829 waarop de kerk en vooral de grote pastorie te
zien zijn, maar wat we niet weten is of de pastorie
werkelijk zo groot is geweest. Geeft de tekenaar een
nauwkeurig beeld of is het gezien de tijd sterk gero-
mantiseerd? Klopt de reconstructie van de begraaf-
geschiedenis? Was de kerk echt zo'n bouwval? Hoe
was de gezondheidstoestand van de bevolking? Al-
lemaal vragen die kunnen bijdragen aan het volledig
maken van het historisch plaatje. Het bouwrijp
maken van het terrein was de laatste kans om de ar-

De oudste afbeelding van de rooms-katholieke schuur-
kerk en pastorie aan de Lawickse Allee is deze tekening
die W. de Beedt maakte van 'de brand in de Buurt'. De
schuurkerk is nog net te zien links, achter de rij iepen.
Het grote stenen gebouw voor de schuurkerk is de
pastorie. (Gemeentearchief Wageningen, fotoRuben
de Heer).

cheologische resten vast te leggen. Daarna is immers
alles verdwenen. Alleen het papieren archief resteert.
Bovendien werden nog resten van de Dijkgraaf ver-
wacht evenals misschien oudere bewoningsresten.

Verspreid over het terrein werden in januari van dit
jaar door het archeologisch bedrijf Synthegra onder
leiding van E. Hoven acht proefsleuven gegraven.
Deze hadden tot doel vast te stellen of zich hier
eventuele archeologische resten bevinden, wat de
aard en ouderdom ervan is en om ze nauwkeuriger te
begrenzen.

Begraafplaats

Aan de oostzijde van het zuidelijke deel van de Lijn-
baanstraat werden ineen proefsleuf twaalf begravin-
gen vastgesteld. Uit het gegeven dat in de omlig-
gende proefsleuven geen graven werden
aangetroffen, mag worden geconcludeerd dat de
begraafplaats naar het zuiden en oosten toe niet veel
groter kan zijn geweest. Aan de westzijde van het
kerkterrein werd de kerkhofmuur aangetroffen. Al-
leen de noordgrens is nog niet vastgesteld. Er kan
dus worden geconcludeerd dat het waarschijnlijk om
een klein kerkhof ging waarbij gedacht kan worden
aan circa 100 m2. Wanneer de dichtheid aan graven
ook in de niet onderzochte delen hetzelfde is als in de
proefsleuf, komen we uit op maximaal circa 30 gra-
ven. Dit aantal komt dicht bij het aantal dat in het
begraafboek wordt vermeld.
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Bijzonder is dat alle graven west-oost waren gericht
met uitzondering van een graf langs de kerkhofmuur
dat zuid-noord lag. Hoewel men oorspronkelijk een
strak west-oostschema gebruikte (hoofd aan de
westzijde kijkend naar het oosten), waarbij alleen
priesters oost-west werden begraven (zodat zij bij de
wederopstanding de gemeente konden ontvangen),
werd dit principe in de negentiende eeuw langzaam
losgelaten. Het is dan ook niet zeker wat de afwij-
kende begraving betekent. Het kan zijn dat het een
ongehuwde moeder of iemand met een crimineel
verleden betrof of gewoon omdat het beter uitkwam,
maar zekerheid hebben we niet.

Kerk en pastorie

Van de houten kerk werden geen sporen aangetrof-
fen. Het is mogelijk dat de gebinten op poeren waren
gezet die op het toenmalige maaiveld waren ge-
plaatst. Dergelijke resten vinden we bij archeologisch
onderzoek meestal niet meer terug. Wel werden een
aantal funderingsresten teruggevonden, dat wil zeg-
gen slechts de onderste drie steenlagen. Deze date-
ren grotendeels uit de negentiende eeuw. Mogelijk is
een vierkante fundering van circa 4 x"5 meter die aan
de westzijde werd aangetroffen die van de toren (tus-
sen de kerk en begraafplaats). Zekerheid hierover
hebben we echter nog niet. De muren en delen van
een vloer waren gefundeerd op een pakket houts-
kool. Over de redenen hiervoor tasten we in het duis-
ter. Het heeft zover bekend geen verband met een
eventuele brand van de kerk of pastorie. Ook kan er
geen verband bestaan met de brand van 1829 aan-
gezien de toren al in 1824 is gebouwd. De vraag
'waarom dat pakket houtskool?' blijft voorlopig dus
open. Of twee stukjes muur met afwijkende (oudere)
stenen wijzen op oudere bebouwing of hergebruik
van oudere stenen is onduidelijk. In ieder geval zijn
de gevonden resten te fragmentarisch om hieruit
conclusies te kunnen trekken met betrekking tot de
vorm en indeling van de pastorie.

Vervolg

De resten van de pastorie zijn van matige kwaliteit. Er
resteren slechts enkele steenlagen. Deze zullen tij-
dens het grondwerk van de aannemer verder worden
ingemeten door medewerkers van Synthegra.
Op basis van de bevindingen is besloten de bouwput
die door de aannemer langs de Rooseveltweg wordt
uitgegraven te inspecteren met als doel de verdere
loop van de Dijkgraaf vast te leggen. Bij het verschij-
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nen van dit nummer van Oud-Wageningen zal de ar-
cheologische begeleiding al zijn uitgevoerd.

Het kerkhof heeft weinig belang vanuit historisch en
archeologisch opzicht. Er is slechts een klein niet-re-
presentatief deel van de overledenen begraven die
niet overtuigend gekoppeld kunnen worden aan his-
torische gegevens, waardoor de informatiewaarde
laag is. Alleen wanneer de graven gekoppeld zouden
kunnen worden aan de namen uit het begraafboek,
zou het interessant kunnen zijn om te kijken naar de
leeftijd, ziektes en eventueel DNA- en ander specialis-
tisch onderzoek dat in combinatie met historisch on-
derzoek een totaal beeld zou kunnen geven van deze
gemeenschap. Hiervoor zijn echter onvoldoende in-
dicaties gevonden. Er is daarom besloten om de gra-
ven zorgvuldig te laten ruimen en de overblijfselen te
herbegraven.
Uit bovenstaande blijkt dat het nuttig kan zijn om ar-
cheologische gegevens en historische gegeven aan
elkaar te koppelen. Zeker voor de recentere tijd is
echter enige terughoudendheid op zijn plaats als het
gaat om archeologisch onderzoek. Het moet wel om
zinvol onderzoek gaan dat bijdraagt aan de ge-
schiedschrijving van Wageningen en die zonder een
opgraving niet geschreven zou kunnen worden.

Om verder te lezen:
Kees Gast, 'Tussen biblebelt en vrijzinnigheid. Religi-
euze veelkleurigheid in Wageningen sinds de refor-
matie', in Kees Gast, Bob Kernkamp en LeoKlep (red.)
Geschiedenis van Wageningen (Wageningen 2013).
Kees Gast en Maarten van den Wijngaart, 750 Jaar
kerkenbouw in Wageningen (Wageningen 2005).
E. Hoven en J.H.F. Leuvering, Inventariserend Veldon-
derzoek, door middel van proefsleuven. Lawickse
Allee te Wageningen, gemeente Wageningen (Leus-
den 2014). (Synthegra Rapport 5140002).
J.A.M. Oude Rengerink, Archeologisch Rapport. In-
ventariserend archeologisch onderzoek aan de La-
wickse Allee te Wageningen, (z.p. 2005). (Oranjewoud
153009.20).
A.G. Steenbergen, 'De Rooms-Katholieke kerkschuur
en het pastoorshuis op de Lawick 1730-1853' in :
A.L.N. Rietveld, A.G. Steenbergen en A.C. Zeven, Ge-
zicht op de geschiedenis van Wageningen. Histori-
sche Reeks van de Vereniging Oud Wageningen, nr. 2,
(Wageningen 1983), 37-48.
F.C. Wijzenbreek, M. Opbroek en S.M. Beckerman, Wa-
geningen Rooseveltweg, een archeologische bege-
leiding (Amersfoort 2007) (ADC rapport 917).
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Wageningen heeft eeuwen lang een eigen stadswaag gehad, tot in de vorige eeuw. Waarom had de stad een
waag, wat gebeurde daar en waar stond het waaggebouw? Die vragen kwamen ter sprake bij de lezing die
gemeentearchivaris Bob Kernkamp begin maart voor Oud-Wageningen gaf.
Dit artikel is daarvan een samenvatting.

Vooral gebruikt voor het wegen van tabak

Wagen in Wageningen
Door Bob Kernkamp

De stadswaag is het gebouw waar van stadswege
koopwaren werden gewogen. Kooplieden en hande-
laren waren verplicht om hun goederen in de waag
te laten wegen voordat die verkocht mochten wor-
den. Voor het wegen moesteen bepaald bedrag wor-
den betaald, afhankelijk van de hoeveelheid gewo-
gen producten.
De waag had twee doelen:
- het was een poging om handel te reguleren: door

het gewicht van verhandelde zaken te meten, kon
worden voorkomen dat er gesjoemeld werd, en

- het was een van de middelen voor de lokale over-
heid orn aan geld te komen.

In de zestiende eeuw werden de volgende zaken in
de Wageningse waag gewogen: koper, veren, spek,
ungel (reuzel of ander dierlijk vet), wol, vlas, ijzer, tin,
lood, goederen in zakken of manden, aluin en kaar-
sen. Toen vanaf ongeveer 1630 de verbouw van
tabak in onze omgeving opkwam en de tabak een
belangrijke factor werd in de Wageningse economie,
werd de waag vooral gebruikt voor het wegen van de
tabak. Dat is zo gebleven tot omstreeks 1850, toen de
verbouw niet meer rendabel was door de concurren-
tie vanuit met name Amerika.
De stad exploiteerde de waag niet zelf, maar ver-
pachtte hem aan de meestbiedende. In de zeventien-
de en achttiende eeuw leverde dat zowel de stad als
de pachters vaak goede winst op. De geboden pacht-
prijs was natuurlijk afhankelijk van de verwachte op-
brengst van de gewogen goederen, en dus vooral
van de tabaksoogst en-prijs. Tussen 1659 en 1677 lag
de jaarlijkse pacht rond de 400 gulden, en tussen
1678 en 1689 op 675 gulden. Daarna ging de prijs op-
eens omhoog: tussen 1690 en 1776 was de gemid-
delde pachtprijs 1376 gulden. In de periode 1690-
1720 vormde deze pacht maar liefst dertig procent
van de stedelijke inkomsten.

Het voormalige waaggebouw aan de Niemeijerstraat,
gebouwd 1847, is een rijksmonument. Nu is het comité
'Wageningen 45'er gevestigd (foto GAW).

Tabak

De geoogste tabak moest vóór de verkoop worden
gewogen in de stadswaag. Ook alle tabak die het
rechtsgebied van Wageningen in of uit werd ge-
voerd, moest in de waag gewogen worden. Wie de
regel ontdook, was zijn tabak kwijt én kreeg een
boete van 100 gulden. Van dat bedrag zou een derde
worden uitgekeerd aan de aangever, wiens naam 'sal
verswegen worden ende blijven'.
Voor dat wegen moest het waaggeld van vier stui-
vers per pond worden betaald aan de waagmeester.
Het was gebruikelijk dat koper en verkoper elk de
helft betaalden.
Inwoners van de buurschappen Harten en Lakemond
(aan de overkant van de Rijn} moesten hun waar ook
in de Wageningse waag laten wegen. Zij deden dat
liever niet, omdat er dichter bij hen in de buurt ook
waaggebouwen waren. Lakemond had van 1690 tot
1748 een eigen waag, zodat de inwoners niet met
hun koopwaar de Rijn hoefden over te steken. De in-
woners van Harten gingen liever naar de waag van
Renkum, zodat zij met enige regelmaat werden be-
boet. Ook inwoners van de stad zelf kregen wel eens
boetes, namelijk als zij achterstallig waren met beta-
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ling van het waaggeld. In 1683 besloot het stadsbe-
stuur dat bij wanbetalers de huisdeuren zouden wor-
den verwijderd en niet teruggegeven voordat het
waaggeld betaald was, en dat het timmer-'lieden
dan zou worden verboden om in de tussentijd nieu-
we deuren te leveren!

Kapelstraat

Sinds wanneer de stad Wageningen haar eigen
waaggebouw heeft, is niet bekend, maar dat er al
vroeg een waag moet zijn geweest, staat wel vast. De
eerste verwijzing naar een waaggebouw is te vinden
in een belastingregister uit 1647. Daarin staan alle
huizen binnen de stadsmuren en worden op één pa-
gina de volgende panden opgesomd:'het raethuijs,
het gasthuijs, de rosmuele [...], de waege, loeijencuij-
pen van [de] schoemaeckers'en 'het casteel'.1 Anton
Zeven heeft op basis van dit document veronder-
steld dat dat waaggebouw heeft gestaan op de zui-
delijke hoek van de Hoogstraat en de Kapelstraat.2 Ik
denk dat dat niet terecht is. Zeven stoelt zijn aanna-
me op de volgorde waarin de panden genoemd zijn,
maar dat is nog geen bewijs. De looikuipen en het
kasteel lagen immers ook niet aan de Markt, en dat-
zelfde geldt voor de rosmolen. Het is volgens mij niet
meer dan een opsomming van gebouwen waarover
geen belasting werd geheven. Daarmee weten we
wel dat er een waag was, maar niet waar die stond.

De oudste locatie van de waag die we met zekerheid
kennen, is die van het voormalige raadhuis in de Ka-
pelstraat. Dat was in de zeventiende eeuw gehuis-
vest in de voormalige Sint Nicolaaskapel waar de
straat naar is genoemd. De kapel is vermoedelijk kort
na de Reformatie als raadhuis in gebruik genomen.
(De beeldenstorm vond in Wageningen plaats in
1574 en de eerste gereformeerde predikant, Willem
van Varick, trad in 1578 aan.)

In 1675 werd het stadhuis in de Kapelstraat in twee
delen verkocht aan Peter van Amerongen en Willem
ten Nieuwenhuijsen. Driejaar later, op 4 aug. 1678,
werd de waag voor 3 jaar verpacht aan diezelfde
Peter van Amerongen. Onderaan het besluit staat: 'En
sal den pachter geholden sijn de waege in 't oude
stadthuijs bij sijn [= door hem] gekogt, t' verplegen'.3
Van Amerongen was al sinds 1663 pachter van de
waag, en hij bleef dat tot 1683. Van 1684 tot 1686 is
van de pachter alleen de achternaam bekend: die is
Van Amerongen, maar of het ook om Peter gaat, is
niet bekend. Van 1687 tot 1690 is het Cornelis van
Amerongen, zijn zoon.

DLJD

De Kapeistraat eind 19e eeuw, gezien richting Hoog-
straat. Het hoge witte gebouw is het voormalige stad-
huis en later de waag (Foto coll. GAW).

Sint-Annastraat;

Tegen het eind van de zeventiende eeuw is de waag
verhuisd naar de Sint-Annastraat, het straatje tussen
de Markt (tegenwoordig ook wel Raadhuisplein ge-
noemd) en de Boterstraat. Wanneer dat precies is ge-
beurd, is niet bekend. Waarschijnlijk vanaf het mo-
ment dat hij niet meer door de familie Van Amerongen
werd gepacht. In 1690 ging de pacht van de waag
over van Cornelis van Amerongen op zijn zwager
Gerrit Schaedts. Maar van 1691 tot 1697 werd de
waag gepacht door Maeijken Rutten Philipsen, we-
duwe van Rutger van Essen, dus het is goed mogelijk
dat toen de waag van locatie is veranderd.

Op de bouwtekeningen uit 1697 van het nieuwe
stadhuis staat de waag achter aan het stadhuis gete-
kend. Hij zit wat vreemd tegen het stadhuis aan; hij
steekt eigenlijk iets te ver de gang van het stadhuis
in. Op de tekening van de begane grond staat in het
uit-stekende stukje van de waag geschreven: 'deze
[muur] moet afgebroke worde voor een gedeelte, te
wete voor zoover die aen de vierschaer [op de eerste
verdieping] in de weeg is'. Op de eerste verdieping
was aan het eind van de gang de vierschaar gesitu-
eerd, de plaats waar schepenen rechtspraken. De
noordelijke zijmuur van de vierschaar stak een stukje
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de waag in, daarom werd dwars door de waag een
balk geplaatst, waar die zijmuur op kon worden ge-
bouwd. Dat alles duidt erop dat het gebouw waarin
rond 1697/1698 de waag gehuisvest werd, er al stond.

Markt

In 1721 besloot het stadsbestuur de Latijnse school
voortaan te huisvesten in het waaggebouw. De waag
moest dus verkassen. Nu had Gijsbertus van Middel-
hoven naast zijn huis dat aan de Markt stond, een
schuur waarvan hij wel een deel, twee gebinten,
wilde verkopen 'om daar de waagh weder te maken,
welke daar seer gemackelijck en schoon soude
komen' Een gebint is de afstand russen twee staan-
ders met de verbindende dwarsbalk. Op de preka-
dastrale kaart van het centrum van Wageningen uit
1818 is goed te zien dat de waag is gehuisvest in een
deel van een groter gebouw (zie afb. 3). Dat stukje
schuur kostte 300 gulden. Bovendien werd Middel-
hoven per 31 juli 1721, een maand na de verkoop,
pachter van de waag. Je zou haast denken dat dat
een onderdeel van de verkoopvoorwaarden was. De
waag zou maar liefst 127 jaar in dit'stukje schuur'on-
derdak vinden.

Waagstraat /
Niemei janstraat

De waag zoals we hem nu kennen, op de hoek van de
Waagstraat en de Niemeijerstraat, is gebouwd in
1847. In het verslag van de vergadering van de Raad
op 22 april 1846 lezen we dat men 'een grooter en
meer geschikt waaggebouw' wil laten bouwen, 'daar
het bestaande veels te klein [is] en in allen opzigte
veel te wenschen overlaat'.Toevallig zouden die mid-
dag Bartje Hommerson, weduwe van Hendrik Wil-
lemsen van den Brink en haar kinderen een stuk
grond laten veilen met daarop 3 woningen en een
grote schuur, direct naast de waag. Voor 2297,50 gul-
den werd de stad eigenaar. En de prijs kon zelfs nog
wat lager: de zoon van de weduwe, Willem, zat op
kosten van de gemeente in een inrichting. Die kosten
konden wel in mindering worden gebracht op zijn
aandeel in de verkoop. Architect S.A. Fijnebuik maak-
te een ontwerp voor de bouw van de nieuwe waag
en van een gebouw voor de nieuw te vestigen Franse
school met kostschoohhouderesse. De afbraak van
het oude waaggebouw en het maken van het nieuwe
werden aanbesteed aan Gerrit Jan Brussen, timmer-
man, en Cornelis de Leeuw, metselaar, voor 8350 gul-
den. In april 1848 was het werk af.

Maar al gauw bleken de tijden veranderd. Terwijl er
bij de bouw rekening werd gehouden met goede in-
komsten van de tabak, zowel door de handel als door
het verhuren van ruimte in het waaggebouw als ta-
bakopslag, zakte die markt al spoedig volledig in. Er
bleef daarna nog wel reuring in het gebouw (in de
Wageningsche Courant van 13-2-1861 lezen we dat
er in 1860 221 varkens in de waag gewogen zijn),
maar de inkomsten daalden en een deel van het ge-
bouw stond ongebruikt. Gelukkig kwam toen de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen in beeld. In
oktober 1864 vroeg het Wageningse departement
van het Nut of het de bovenverdieping van de waag
mocht huren om er de tekenschool, de leesboekerij,
vergaderingen van het begrafenisfonds en zittingen
van de spaarbank en de hulpbank onder te brengen.
Binnen twee maanden had de gemeentearchitect
een ontwerp klaar om de verdieping in te richten tot
gebruik door het Nut. Een van de lokalen werd vanaf
1868 ook gebruikt voor de nieuw opgerichte gym-
nastiekschool van het Nut. Anderhalf jaar later be-
sloot de raad om het gymnastieklokaal boven de
waag een avond per week aan de harmonie te verhu-
ren om daar haar repetities te houden.

Beneden werd nog steeds vee gewogen. Dat blijkt
o.a. wanneer in de raadsvergadering van 10 aug.
1889 raadslid Rengers zegt dat hij heeft gehoord dat
men ontevreden is over waagmeester Van Wijk. De
burgemeester beaamde dat de waagmeester inder-
daad 's morgens niet vlug was en 's avonds niet laat
wilde wegen. Ook was er onlangs verschil van me-
ning geweest over het juist wegen van een varken.
De waagmeester vond dat het varken zwaarder was
dan de eigenaar beweerde. Ze kwamen er niet uit,
zodat het dagelijks bestuur van de stad erbij werden
gehaald, waarna onder het toeziend oog van burge-
meester en secretaris het varken opnieuw werd ge-
wogen. En ziedaar: bij deze weging was het varken
een kilo lichter. Maar, gaf de burgemeester toe, in-
middels had het dan ook 'iets gedaan'.

Aan het huren van lokalen door het Nut kwam een
eind in 1894, toen die instelling zijn eigen gebouw in
de Stationsstraat had laten neerzetten. Het probleem
van de overcapaciteit van de waag was er opnieuw,
en kennelijk wist men nu minder goed wat te doen.
In 1902 sprak de raad over betere huisvesting voor de
commissaris van politie. Een raadslid stelde voor om
het politiebureau en het bureau van de gemeente-
ontvanger boven in de waag onder te brengen, maar
een medelid zei: 'onuitvoerbaar, wijl men daar met
het dikste kleed op den grond altijd last zal hebben
van kilheid'. Een ander voorstel was om voor de huis-
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vesting van de politiecommissaris het souterrain van
het stadhuis, waar al politielokalen waren en dat 45
cm. onder straathoogte lag, met nog eens 50 cm. uit
te graven. Eén raadslid vond dat belachelijk:'men zou
de commissaris bij aanneming van dit voorstel zetten
in een soort van put, die geschikt was om aftebeel-
den op een prentbriefkaart als een der bezienswaar-
digheden van Wageningen'.

In 1953 werd de waag als instantie opgeheven. De
oude gewichten werden bij het historisch museum in
het nutsgebouw gedeponeerd, en zijn naar verluid
bij de sluiting van dat museum in de stadsgracht ge-
worpen. Misschien komen ze nog wel tevoorschijn
als de stadsgracht aldaar opnieuw wordt uitgegra-
ven. De waag werd voortaan gebruikt voor huisves-
ting van diverse gemeentelijke instanties, zoals be-
lastingen en burgerzaken. In 1968 volgde een
ingrijpende verbouwing. Het naastgelegen pand

Niemeijerstraat 3 werd gesloopt en de vrijgekomen
ruimte werd benut voor een uitbreiding van het
waaggebouw. Sindsdien bevindt de voorgevel van
de waag zich niet meer aan de Waagstraat. De ver-
bouwing is overigens wel uitgevoerd op een wijze
die het fraaie pand recht doet. Kennelijk zó goed, dat
rijksambtenaren erin stonken en het hele pand in
1970 op de rijksmonumentenlijst zetten.

In de jaren tachtig verkocht de gemeente de waag en
alle aangrenzende percelen die de stad inmiddels in
eigendom had verworven aan de Woningstichting.
Die verbouwde alles tot wooneenheden. De begane
grond van de waag bleef echter volgens het koop-
contract eeuwig 'om niet' ter beschikking van de ge-
meente. Een merkwaardige constructie. Dien ten ge-
volge zat de afdeling burgerzaken van Wageningen
tot 2007 nog aan de Niemeijerstraat, en op dit mo-
ment zit het Bureau 4-5 Mei in 'de waag'.

Veluwepost ruimt het: veld
Waar het al lang naar uitzag is gebeurd: de Veluwe-
post heeft het veld moeten ruimen. Uitgever Wege-
ner heeft het blad officieel laten opgaan in zijn an-
dere Wageningse huis-aan-huiskrant de Stad
Wageningen, maar een verwijzing daarnaar ont-
breekt in die krant. Zo is de Veluwepost dus echt he-
lemaal weg. Het laatste nummer verscheen op 28 fe-
bruari van dit jaar.

De Veluwepost werd opgericht in 1947 door Bram
Verweij en Evert Looijen (van Ponsen en Looijen; Pon-
sen was al overleden, maar Looijen hield de naam
van zijn vroegere maat in ere). Verweij en Looijen
hadden allebei een drukkerij en beiden hadden tot
medio jaren veertig een eigen blad uitgegeven. Ver-
weij had de Wageningsche Courant en Looijen het
Algemeen Nieuws en Advertentieblad. Hun nieuwe
blad De Veluwepost verscheen twee keer per week.
Ze drukten het blad om de beurt: de woensdageditie
werd gemaakt door Verweij, de vrijdageditie door
Looijen. In de loop der jaren kwam er ook nog een
maandageditie uit, met vooral sportnieuws.

Dat ging een hele tijd goed zo. In 1954 opende Pon-
sen en Looijen zijn nieuwe bedrijf aan de Vijzelstraat,
waar zowel de redactie als de drukkerij gehuisvest
werden. In '59 nam Evert Looijen junior de zaak over
van senior. Medio jaren zestig werd het blad opge-
kocht door Wegener in Apeldoorn, die toen al begon
met langzaam maar zeker de hele regionale journalis-

tiek naar zich toe te trekken. Verweij hield het daar-
mee voor gezien, hij stapte uit de Veluwepost. Het
blad bleef vooralsnog gemaakt worden door drukke-
rij Ponsen en Looijen. Als gevolg van de zeer ingrij-
pende digitale revolutie in het grafisch bedrijf haalde
Wegener later het drukken van de Veluwepost toch
weg uit Wageningen. In 1987 werd de Veluwepost
een gratis huis-aan-huisblad. In 1991 stapte ook
Looijen uit de Veluwepost. De redactie verhuisde naar
een pand aan de Markt, waar ook het Gelders Dag-
blad zat (een editie van de Arnhemse Courant), later
De Gelderlander, de een na de ander allebei door We-
gener ingelijfd. Tot slot bracht Wegener begin deze
eeuw al zijn redacties uit onze omgeving bijeen in
Ede. Daaronder ook de redactie van de Veluwepost.
Intussen was door de gebr. Mulder in 1995 een nieuw
weekblad opgezet, Stad Wageningen. Dat sloeg ter-
stond aan bij veel Wageningse winkeliers die onte-
vreden waren over de ontwikkelingen bij de Veluwe-
post. Maar De Stad werd in 2003 ook door Wegener
gekocht. Daarna verscheen de Veluwepost alleen
nog op vrijdag, Stad Wageningen op woensdag.
Sinds begin maart heet het dat de Veluwepost is op-
genomen in Stad Wageningen, maar zelfs dat wordt
op de voorpagina niet vermeld. PietAben

Lees over de Veluwepost en de andere bladen die in Wa-
geningen gedrukt werden in jaargang 24 en jaargang
33 van Oud-Wageningen, waarin achtereenvolgens
K. Heijers en J. Rauws daarover verslag doen.
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De drie villa 's, v.l.n.r. Hinkeloord, Sanoer en Mariënhof, aan het begin van de twintigste eeuw (resp. 2 x coll. Oud-
Wageningen en coll. Oud-Bennekom).

Drie statige villa's op
Indische suiker gebouw/d
Door Robert Best

In het artikel hiernaast belicht dr.ir.
Robert Best de Indische achtergrond
van drie vermaarde villa 's in Wage-
ningen en Bennekom, Best is eige-
naar van de villa Sanoer, die hij gro-
tendeels met eigen middelen en
eigenhandig in zijn oude staat heeft
hersteld. Daarvoor (en voor zijn ver-
diensten in de internationale agrari-
sche ontwikkeling) is hij eind 2012
koninklijk geridderd. Best zal op 17
februari 2015 om 20.00 uur in de Be-
vrijdingskerk a/d Ritsema Bosweg
een voordracht houden over de
villa Sanoer. Dat gebeurt op uitno-
diging van Oud-Wageningen en de
Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde.

In Bantam, het meest westelijk deel van Java, ging Cornelis de Houtman
in 1596 voor het eerst voor anker. Hij vond daar op de markt suiker. Deze
werd voornamelijk aangevoerd uit West-Java en Palembang op Zuid-
Sumatra.. Het waren daar vooral Chinezen die in kleine molentjes suiker
produceerden. De molentjes werden meestal aangedreven door één of
twee ossen die aan een juk in een cirkel rondliepen. Het perssap van het
riet werd opgevangen en ingedampt totdat er een donkerbruine kleve-
rige massa uitkristalliseerde. In het begin van de achttiende eeuw is
deze nijverheid toegenomen. Er werd toen ook van waterkracht gebruik
gemaakt om de molentjes aan te drijven. Door te hoge belastingen en
een onjuist beleid door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is
deze ontwikkeling vrijwel verloren gegaan.

Relevant voor Wageningen is echter alleen de suikerindustrie die met
westerse technologie werd bedreven. Inkomsten uit deze industrie heb-
ben er naderhand mede toe geleid dat in Wageningen een drietal land-
goederen tot stand is gekomen. De Nederlandsche Handel Maatschap-
pij (NHM) werd in 1824 opgericht en had in Indië een afdeling, de
Factorij, voor de bevordering van de (export-) landbouw. De Factorij
heeft enkele kredieten verstrekt voor de bouw van suikerfabrieken. De
zeer slechte financiële omstandigheden in Nederland veroorzaakten
dat het kapitaal van de Factorij werd teruggetrokken. Intussen was ge-
bleken dat alleen in Oost-Java met een scherpe droge tijd en meer uren
zonneschijn het suikerriet volledig afrijpte. De Java-Suikerindustrie
heeft zich nadien uitsluitend geconcentreerd in Oost-Java.

Cultuurstelsel

In 1828 werd tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-lndië benoemd
Johannes van den Bosch. Hij voerde het Cultuurstelsel in met gebruik-
making van enkele vormen die in de toen nog geheel feodale inheemse
maatschappij bestonden. Het doel van het stelsel was om voldoende
revenuen te verkrijgen om verbetering te brengen in de zeer slechte fi-
nanciële situatie van de overheid in Nederland en in de koloniën. Dit
doel is goeddeels bereikt.
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Het Cultuurstelsel was
erop gebaseerd dat de in-
heemse regenten, die een
deel vormden van de Ne-
derlands-Indische be-
stuursstructuur, aan de
dorpshoofden tot taak
stelden om op éénvijfde
deel van hun bouwland
gewassen voor de Euro-
pese markt te telen. In het
laagland, met bevloeide
rijstbouw, was dit gewas
rietsuiker. Die grond werd
vrijgesteld van landrente.
De arbeid die aan het
gewas besteed werd
mocht niet meer bedra-
gen dan die voor de rijst-
bouw nodig was. Mis-
oogsten veroorzaakt door
bijzondere weersomstan-
digheden en dergelijke waren voor rekening van het
Gouvernement. De bevolking moest het riet verbou-
wen, oogsten en naar de fabriek brengen. De fabriek
was in particuliere handen. Door de winstgevend-
heid van de fabrieken was er veel belangstelling voor
nieuwe vestigingen. De totale export steeg van ruim
7.000 ton in 1831 tot meer dan 160.000 ton in 1868.

Door de grondswetwijziging van 1848 moest de re-
gering met het Koloniaal Verslag verantwoording af-
leggen aan de Tweede Kamer voor het beleid in de
koloniën. Er is toen in toenemende mate kritiek geko-
men op het Cultuurstelsel. Dit heeft geleid tot de
Agrarische Wet in 1870 waarbij werd vastgelegd dat
de landbouwgrond het onvervreemdbaar eigendom
van de inheemse boer was. Nadien is het cultuurstel-
sel geleidelijk aan afgebouwd.

Suikerfabrieken

Omstreeks 1850 waren de suikerfabrieken nog in be-
langrijke mate onderling vergelijkbaar. De gravure
hierboven van een suikerfabriek in 1855 geeft een
beeld van de situatie in die periode; rechts is te zien
hoe de bevolking het geoogste riet met ossenwa-
gens naar de fabriek bracht.

Een dezer fabrieken was in handen van Dirk Vreede.
Door het overlijden van zijn vader was hij al op jonge
leeftijd eigenaar van de fabriek geworden. Dit was in
het midden van de periode van het Cultuurstelsel. In

De suikerfabriek Pangka (Tegal) omstreeks 1855 (Archief KIT).

1854 werd een aantrekkelijk bod op zijn fabriek uit-
gebracht. Hij heeft dat geaccepteerd en is met een
vermogen naar Nederland teruggekeerd. In Wage-
ningen stichtte hij in 1855 op de Wageningse Berg
aan de zuidzijde van wat toen de Rijksstraatweg was,
een landgoed dat hij Ngladjoe noemde, naar de sui-
kerfabriek die op Java zijn bezit was geweest. In 1872
werd het landgoed verkocht aan Godert Graaf van
der Duyn, die het herdoopte in Hinkeloord.

Familie De Vries

De Vries kwam uit een redersfamilie die zich vooral
richtte op de scheepvaart op de Rijn. In Indië trad hij
in dienst van de Koninklijke Pakketvaart Maatschap-
pij (KPM). Deze maatschappij onderhield met kleine
vrachtschepen de verbinding tussen de eilanden in
de archipel. Hij bracht het spoedig tot kapitein op
een van deze schepen. Er werd in de beginperiode
alleen gevaren als er voldoende vracht was. Gedu-
rende de vaak lange periode dat hij aan wal was is hij
toen tevens betrokken geraakt bij de activiteiten van
een handelsfirma die gebruik maakte van zijn kennis
van de opslag en de verscheping vanuit de haven
van Soerabaja. Op hun eerste verlof in Nederland on-
moette het echtpaar De Vries in Den Haag bij kennis-
sen mevr. Vreede. Zij nodigde hen uit om haar te be-
zoeken op haar landgoed in Wageningen. Dat was in
die tijd met een gering ontwikkelde infrastructuur in
Nederland nog een hele onderneming. In Wagenin-
gen waren zij onder de indruk van de prachtige orn-
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geving van het kleine stadje aan de Rijn. Nadien heb-
ben zij steeds contact onderhouden met de familie
Vreede.

Op een reis voor de KPM is het schip van De Vries in
een zware storm voor de kust van Bali op lavastollin-
gen in zee lekgeslagen. Toen de storm ging liggen is
hij met zijn bemanning van het zinkende schip ge-
haald door Balinese vissers in hun houten prauwen.
Deze vissers kwamen van het dorpje Sanoer. Als
hommage aan deze redding noemde hij zijn land-
goed in Wageningen naderhand 'Villa Sanoer'. Deze
naam draagt de villa nu nog. Na deze scheepsramp
beëindigde hij zijn loopbaan bij de KPM en wijdde
zich geheel aan het handelshuis in Soerabaja dat vrij-
wel uitsluitend suiker verhandelde. In 1884 brak er
een crisis uit in de suikerindustrie door de opkomst
van de bietsuikerteelt in Europa, het optreden van de
sereh-ziekte in het suikerriet en omdat de Java-Sui-
kerindustrie tot dan toe vrijwel uitsluitend ruwe sui-
ker, muscovado, produceerde, dat elders in de wereld
verder geraffineerd moest worden. Dit jaar was een
der laatste fasen van het Cultuurstelsel dat in 1890
volledig was afgebouwd. Deze crisis is vermoedelijk
de reden geweest dat De Vries besloot naar Neder-
land terug te keren. Hij had toen uit zijn inkomsten bij
de handelsfirma reeds een kapitaal opgebouwd. In
1885 kocht hij land aan de oostzijde van de Wage-
ningse Eng waar hij zijn landgoed Sanoer ging vesti-
gen.

Proefstation Oost Java

In het bijzonder door het optreden van de sereh-ziek-
te, die in ernstige gevallen tot een volledig verlies van
de oogst leidde, werd de noodzaak gevoeld de sui-
kerindustrie te ondersteunen met wetenschappelijk
onderzoek. Tevens was er een grote technologische

Hef Proefstation Oost Java te Pasoeroean omstreeks 1929 (foto KIT).
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achterstand in te lopen, omdat men alleen goed op
de wereldmarkt kon concurreren indien men alle
door de markt gevraagde kwaliteiten, inclusief witte
kristalsuiker, kon leveren. In 1887 is het Proefstation
Oost Java, te Pasoeroean opgericht. Vanaf 1907 werd
dit gefinancierd door de Vereniging het Proefstation
van de Java-Suikerindustrie. Het Proefstation heeft
een zeer belangrijke rol gespeeld in de verdere ont-
wikkeling van de suikerindustrie.

Dit mede door de stringente bepalingen waar de sui-
kerindustrie na het Cultuurstelsel aan gebonden was.
Het fabrieksterrein mocht niet meer dan 7 hectare
beslaan. Maximaal mocht van het bouwland van de
bevolking 1/5 {naderhand VA) worden ingehuurd ge-
durende één jaar. Dit betekende dat voor iedere
oogst opnieuw de grondbewerking, planten etc,
voor rekening van de fabriek kwam. Winsten waren
onder die omstandigheden alleen mogelijk als er
hoge producties per hectare werden bereikt. Dat is
ook in alle opzichten het geval geweest. De oogsten
die op Java werden gehaald werden nergens elders
ter wereld geëvenaard. Een aantal leden van de we-
tenschappelijke staf van het Proefstation zijn nader-
hand benoemd tot hoogleraar aan de Landbouwho-
geschool te Wageningen. J.M. Geerts werd hoogleraar
in de leer van het suikerriet, een der directeuren J.E.
van der Stok werd hoogleraar koloniale landbouw-
plantenteelt en J. Jeswiet werd hoogleraar in de plan-
tenveredeling. In Pasoeroean had Jeswiet onder
meer gewerkt met botanische suikerriet-soorten uit
Nieuw-Guinea. Hij slaagde er niet alleen in sereh-resi-
stente (of -immune) doch ook zeer hoog produce-
rende klonen van het suikerriet te verkrijgen. Zijn
werk is van bijzondere betekenis geweest voor de
Java-Suikerindustrie. Als waardering voor zijn werk
kreeg hij bij zijn benoeming tot hoogleraar de bui-
tenplaats Mariënhof, op de grens van Wageningen
en Bennekom als geschenk van de suikerindustrie.

Een villa met een groot grasveld er-
voor waar in de lente vele witte en
paarse krokussen bloeiden.

In 1947 ben ik uit Java in Wageningen
gekomen om mijn studie aan de Land-
bouwhogeschool te beginnen. In het
voorjaar van 1949 fietste ik langs Mari-
ënhof en stapte toen af om naar het
grote gazon vol bloeiende krokussen
te kijken. Op dat moment kwam pro-
fessor Jeswiet thuis. Hij sprak mij aan
en toen hij hoorde dat ik van Oost-Ja-
va kwam vroeg hij of ik binnen wilde
komen, Ik gaf hem een uiteenzetting



over de toenmalige toestand in Pasoeroean, die hij
zich moeilijk kon voorstellen. Mariënhof werd in de
jaren zestig gesloopt en het terrein werd in kleine
percelen verkaveld.
In 1952 is de leerstoel inzake het suikerriet door de
Landbouwhogeschool opgeheven. Daarmee is een
eind gekomen aan de relatie van de Java-Suikerindu-
strie met Wageningen.
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Nederlandse militairen
houden oefeningen tij-
dens de jaren van neu-
traal nietsdoen. Hier
hebben zij een botenbrug
aangelegd over de Rijn
nabij het zogenaamde
kleine veer tegenover
boerderij De Wolfswaard
(op de achtergrond);
waarschijnlijk is dit anno
1917 (collectie Oud-Wa-
geningen).

'Achter ons roffelt de oorlogstrom'

Wageningen en
de eerste Wereldoorlog
Door Jos van Haan, tijdelijk voorzitter tentoonstellingscommissie

Museum De Casteelse Poort blijft niet achter bij de
vele andere herdenkingen van de Eerste Wereldoor-
log die dit jaar een eeuw geleden uitbrak. Nederland
heeft van die oorlog niet veel gemerkt, zo zijn we
gaan geloven, omdat ons land neutraal bleef. Dat ge-
loof blijkt bijgeloof.
Bij de opening van de expositie op 23 mei spreekt
prof. dr. Wim Klinkert, docent aan de Universiteit van
Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie in
Breda. Hij is een groot kenner van de militaire ge-
schiedenis en heeft een aantal publicaties over de
Eerste Wereldoorlog op zijn naam staan.

Schaarste

Het motto van de tentoonstelling is afkomstig uit het
gedicht 'Oorlog of vrede' van een anoniem gebleven
dichter; het dateert van begin 1915. "Wij willen den
vrede, wij bidden erom, maar achter ons roffelt de
oorlogstrom". Het is duidelijk afkomstig van iemand
die de oorlog verafschuwde. Geen opzienbarend ge-
dicht, maar wel heel treffend voor de positie van Ne-
derland. Ook letterlijk. Want soms waren de zware
kanonnen en mijnontploffmgen tot ver in ons land te
horen.
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Nederland was neutraal in de jaren 1914-'18, maar
dat betekende niet dat de oorlog hier ongemerkt
voorbij ging. Het leger werd gemobiliseerd, de ge-
meenten werd aangezegd de soldaten onder te
brengen. Dat leidde tot veel ongenoegen bij de bur-
gers die kwartier moesten leveren. Om nog maar te
zwijgen van de overlast die de zich vervelende solda-
ten regelmatig veroorzaakten. En dan die honderd-
duizenden Belgische vluchtelingen die over het hele
land verspreid werden opgevangen. De meesten
werden bij particulieren ondergebracht, de kansar-
men kwamen in kampen terecht. In Ede was zo'n
kamp opgezet. Ook Wageningen had vluchtelingen
binnen zijn grenzen.
Nog het zwaarst werden de burgers geconfronteerd
met schaarste en dientengevolge distributie van veel
goederen zoals brood en kolen (gas). Geen wonder
dat er hier en daar jaloezie opstak als men zag dat de
vluchtelingen van overheidswege werden verzorgd.
Al die ongemakken deden zich ook in Wageningen
volop voelen.

De oorlogstrom bleef vier jaren roffelen en kostte
miljoenen jonge mannen het leven. En die lieten
weer miljoenen weduwen achter, die maar moesten
zorgen dat ze hun kinderen konden laten opgroeien.
Daar waren veel onbekwame generaals verantwoor-
delijk voor. Een ander gevolg van al dat wapengeklet-
ter was het verwoeste landschap. Vlakten met kapot-
geschoten bomen, loopgraven die niet meer zouden
verdwijnen en rommel in de grond. Gevaarlijke rom-
mel, waar de bewoners in de getroffen gebieden,
vooral in Vlaanderen, nog steeds veel last van onder-
vinden.

Dom

Was deze oorlog al een vreselijke periode, de gevol-
gen van die'Groote Oorlog'waren nog veel omvang-
rijker. Uiteindelijk leidden die tot het uitbreken van
een nieuwe, nog grotere oorlog. Met haast voorspel-
lende blik eindigt de anonieme dichter zijn vers
aldus:

Wij willen den vrede,
Wij bidden er om -
Maar dulden den oorlog.
Wat zijn we... dom!

B E K E N D M A K I N G .

Wageningsche Courant 3 juni 1914

S t a d s n i e u w s .
— Zaterdag aai) den avond zijn over

de twee hooderd vluchtelingen uit België
aangekomen en vonden door de zorgen van
net comité pen veilig onderdak iii diverse
gebouwen en bij particulieren.

'l Moet er bij de distributie in St. Jozef
hartroerend zijn geweest. Zooveel mogelijk
werden de families bij elkaar ondergebracht
en waar dat niet mogelijk was naar de
mate van burgerlijke staat gehuisvest.

la bet gebouw „Ons Huis'* werden de
meeste vluchtelingen van spijs en drank
voorziet).

Ook in den omtrek zijn talrijke vluchte-
lingen behuisd. Te Kheaen arriveerde eeu
kraamvrouw, die komende van Berchem,
eerst t n Antwerpen aan een kiudje het leven
schout, toen de lange reie na»r hier mede-
maakte. Zondag werd de kleine in de K. C.
Kerk te Wageningeu gedoopt. De baker,
mej. Meier te Rhenen, had de kleine Belg

,r en van Wagerangeu vervoerd.

HERZIENING n» LIJST TA» INKWARTIERING
Burgemeester on Wethouders der gemeente Wa-

geniogen maken bekend, dat op heden 15 aange-
plakt en gedurende veertien dagen, van 30 Mei
tot en ract 12 Juli a.a. , ter Gemeente-Secretarie
voor een ieder ter inzage ja gelegd de herziene
lijst bevattende de namen der inwoners, die voor
het verleenen van inkwartiering en onderbood aan
krijgsvolk in aanmerking komen, met aanduiding
van do mate waarin ieder hunner, naar gelang van
de beschikbare ruimte zijner woning en van de
getrouwen en getimmerten voor stalling biuikbaar,
geacht wordt daarin te kunnen voorzien.

Inlichtingen omtrent het indienen van bezwaren
tegen de Ijjat rïju ter Secretarie te bekomen.

Wageningen, 30 Mei 1 9 1 - t
Buruem. en Wetb. voorn.,

HKSSEL1NK VAN B00HTKLBN.
D« Secretaria, D. SCHOUTEN.

Wageningsche courant I4oktober 1914
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Rondleidingen Wageningen:
"75Q-jaarfeest druk en succesrijk
Voor 2013 kan Rondleidingen Wageningen terugkij-
ken op een druk en succesvol jaar, een feestelijk jaar
waarin we vierden dat Wageningen 750 jaar geleden
stadsrechten ontving. Rondleidingen Wageningen is
oorspronkelijk een gezamenlijk initiatief van de His-
torische Vereniging Oud-Wageningen en de Stich-
ting Gilde Wageningen.

Aan diverse activiteiten van het stadsjubileum is
door Rondleidingen meegewerkt, sommige heeft
Rondleidingen zelf georganiseerd. Voor de Open
Wandelingen werd de reguliere stadswandeling
enigszins aangepast aan het feestjaar. De historische
stadswandeling Van 'De Wereld' naar de Markt was
een groot succes. Vertrekpunt was Hotel De Wereld
en via de Joodse Begraafplaats eindigde de wande-
ling op de Markt. Ook voor de historische fietstoch-
ten was veel belangstelling. Als palfrenier hebben
verschillende gidsen meegelopen in de historische
optocht. Op 10 oktober verwelkomden we in de Hof
van Wageningen vele gidsen van Gilde Nederland op
de jaarlijkse'dag van de wandelcoördinatoren'.

Overzicht van deelnemers in 2013
Stadswandeling
Historische stadswandeling
Uiterwaardenwandeling
Wandeling Wageningen in Mont
Wandeling Tuin en Architectuur
Historische fietstochten
Beeldenfietstocht
Lezingen
Begeleide touringcartocht
Totaal

2059
351
131

19
57
81

6
61
44

2809

Het aantal van 2809 belangstellenden is een record
voor Rondleidingen, hetgeen zeker ook te danken is
aan de vele publiciteit rond Wageningen 750.

Kalender 2014

De kalender voor de Open Wandelingen ziet er als
volgt uit:

Stadswandeling
[vertrekpunt Museum De Casteelse Poort, Bow-
lespark la, 14.00 uur]:
6 april, 11 mei, l, 15 en 29 juni, 13 en 19 juli, l O en
16 augustus, 7 en 28 september

Uiterwaardenwandelingen
[vertrekpunt Museum De Casteelse Poort, Bow-
lespark la, 14.00uur]:
18 mei, 9 juni, 6 juli, 2 en 31 augustus, en 14 sep-
tember

Wandeling Tuin & Architectuur
[vertrekpunt parkeerplaats Gen. Foulkesweg 37,
hoek Arboretumlaan, 14.00 uur]:
13 april, 21 juni, en 24 augustus

Wandeling Wageningen in Monte
[vertrekpunt ingang Belmonte Arboretum, Gen.
Foulkesweg 94,14.00 uur]
21 april, 25 mei, 26juli, en 21 september

Op deze dagen staan op de genoemde startpunten
gidsen klaar om u rond te leiden. U hoeft zich daar-
voor niet van te voren op te geven.
Voor groepen kunnen alle rondleidingen gedurende

het gehele jaar en zowat op elk ge-
wenst tijdstip worden afgesproken.
Kosten € 3 pp, begeleide kinderen tot
12 jaar gratis.
Zie ook de website www.rondleidin-
genwageningen.nl of e-mail info@
rondleidingenwageningen.nl.

Gon van Laar

Stadsgids Jochem Borgesius (met hoed)
in actie op W oktober tijdens de jaar-
lijkse Wandelcoördinatorendag van
Gilde Nederland (foto Gon van Laar).
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Burger mag meekijken
naar Oude Ceres-films
De ooit zo gesloten studentensociëteit Ceres gaat de
burgerij inkijk gunnen in het leven binnen en buiten
de muren van hun 'kasteel'. Binnenkort zullen tiental-
len historische films van en over Ceres te zien zijn op
de internetbeeldbank van het Gelders Archief. Het
gaat om films uit de periode 1936 tot 1988 die ge-
maakt zijn door leden van de FiFo (Film- en Fotocom-
missie), een onderdeel van de studentenvereniging.
Ceres is de oudste (opgericht in 1878} en grootste
studentenvereniging van Wageningen.

In 1935 bezocht de eerste 'FiFonaris' met een camera
de sociëteit. Vanaf dat jaar hebben leden van de FiFo
het wel en wee van de vereniging en belangrijke ge-
beurtenissen in Wageningen vastgelegd. Op de over-
gedragen films zijn onder andere te zien: de lustra,
roeiwedstrijden van de studentvereniging (overwi-
ningen in 1960 en 1961), activiteiten tijdens bevrij-
dings- en herdenkingsfeesten in Wageningen en be-
zoekende leden van het koninklijk huis, zoals
koningin Juliana en prins Bernhard. De laatste over-
gedragen film dateert uit 1988. De oudste film, uit
1936 gaat over het bijeenbrengen van geld voor een
filmprojector.

Een klein team van leden en oud-leden is op zoek ge-
gaan naar de films en verloren gewaande spoelen en
heeft op deze wijze 117 films verzameld. Ceres heeft
de films zelf in hoge resolutie laten digitaliseren, in
totaal 161 Gb en in december 2013 overgedragen
aan het Gelders archief. Binnenkort staan de films die
Ceres geschikt acht voor de openbaarheid in de in-
ternetbeeldbank van het Gelders Archief. PietAben

Still uit een Ceresfilm (Geld.Arch.).

Het schilderij Gezicht op Wageningen

Naar aanleiding van Een Wagenings icoon door Jan van den Burg in 2014/1 nog een aanvulling. In 1977 kreeg
Jan de Goede als voorzitter van Oud-Wageningen een hint vaneen veilinghouder dat een schilderij Gezicht op
Wageningen geveild ging worden. Het moest ƒ 60.000 opbrengen en of (Oud-)Wageningen geïnteresseerd
was. Ja dat wel, maar waar haalde Oud-Wageningen dat geld vandaan. Via acties hadden we na vele maanden

ƒ 45.000 (€ 20.450) in geld en in toezeggingen bijeengeharkt. Als
toenmalige secretaris begon ik te wanhopen. Zouden we na al die
maanden nog ƒ 15.000 (€ 6.800) bij elkaar sprokkelen? Opeens
kwam het verlossende woord. Een bank had Jan gebeld met de
mededeling dat een onbekend gebleven schenker via die bank het
resterende bedrag op tafel had gelegd. Toen kon Oud-Wageningen
het schilderij aankopen. Maar wat ermee te doen? Omdat er toen
nog geen museum was besloot Oud-Wageningen het schilderij
aan de gemeente aan te bieden. En zo kwam het in het stadhuis te
hangen. We zijn die onbekende schenker immer dankbaar.
De kunstschilder Cornelis Symonsz van der Schalcke staat afge-
beeld op een Schuttersstuk "Stoet van officieren en onderofficieren
van de St. Jorisdoeten (te Haarlem)".in 1639 geschilderd door Frans
Hals (Frans Hals Museum, Haarlem, detail). Anton C. Zeven
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Uit het leven van de vereniging
Jaarvergadering
24 april 2014, aanvang 19.15 uur, inloop vanaf19.00 uur, Vredehorst.

Agenda
1. Opening
2. Voorzitter P. Woldendorp: terugblik op het afgelopen jaar
3. Notulen van de jaarvergadering van 7 april 2013 (los bijgevoegd)
4. Jaarverslag van het secretariaat over het jaar 2013 (zie hierna)
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2013 en begroting 2014 (los bijgevoegd)
6. Verslag van de kascontrolecommissie, decharge van de penningmeester
7. Benoeming van een lid voor de kascommissie
8. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling en de redactie
9. De Historische Vereniging Oud-Wageningen, heden, verleden, toekomst.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Bestuursbenoemingen
Per april 2013 is de eerste zittingstermijn van driejaar
van onze voorzitter Piet Woldendorp verstreken. Hij
heeft te kennen gegeven zich niet voor een tweede
termijn van drie jaar beschikbaar te stellen. Tijdens
de jaarvergadering zullen wij afscheid van hem
nemen. Mink Reitsma heeft zich bereid verklaard de
voorzittershamer van Piet Woldendorp over te
nemen.
Onze penningmeester Jan Figge heeft ons, eveneens
na een zittingstermijn van drie jaar, laten weten dat
hij het bestuurslidmaatschap wil beëindigen. Wij
hebben Peter van de Peppel bereid gevonden zich
kandidaat te stellen voor deze functie.
Eventuele bezwaren tegen de voorgenomen benoe-
mingen en een eventueel voorstel voor tegenkandi-
daten kunnen, conform het huishoudelijk reglement
artikel 4, tot 17 april 2014 schriftelijk worden gemeld
bij de secretaris van de vereniging.

Financiën
De financiën 2013 en de begroting 2014 werden ge-
controleerd doorde heren N.Borremanen B.Verduin.
De heer Borreman is aftredend na twee termijnen. De
heer Verduin zal gevraagd worden om een tweede
termijn zitting te nemen in de kascommissie. Ter ver-
gadering zal een tweede kascommissielid benoemd
worden. De vergadering zal vervolgens verzocht
worden om akkoord te gaan met deze benoemingen.

Jaarverslag 2013

Het bestuur
In mei 2013 zijn, met instemming van de jaarverga-
dering, Jola Gerritsen en Mink Reitsma aan hun eer-

DUD-urne

ste termijn van drie jaar begonnen. Wij namen af-
scheid na een bestuursperiode van zes jaar van Kees
Gast en Wieger Steenbergen. Wieger Steenbergen is,
met volledige instemming van de aanwezigen op de
jaarvergadering op 17 april 2013, benoemd tot lid
van verdienste van de vereniging.
Het bestuur bestaat per 31.12.2013 uit 7 personen.

Functie
voorzitter
p l v. voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
l id
lid

Piet Woldendorp
Mink Reitsma
Ditta van Vliet
Jan Figge
Ottolien Haze
Hans van der Beek
Jola Gerritsen

Overige taakverdeling:
Ottolien Haze boekentafel tijdens lezingen, ove-

rige boekenverkoop
Hans van der Beek beheer website, contactpersoon

fotoarchief, bibliotheek en docu-
mentatie en Beeldbank.

Jola Gerritsen PR en publiciteit, regelen lezingen
in overleg met Kees Gast.

pm Jeanne van den Burg -Teunissen verzorgt het le-
densecretariaat.

Verenigingsavonden
In het verslagjaar werden 3 bijeenkomsten met lezin-
gen georganiseerd (coördinator Kees Gast).
Op 17 april 2013 is het 40-jarig bestaan van onze ver-
eniging gevierd met leden en genodigden.
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De viering van het veertigjarig bestaan op / 7 april (foto Arie de Koning).

25-02-2013 Ruud Schaal'sma
Het Renkums beekdal.

J 7-04-2013 Feestavond
Viering 40-jarig bestaan Oud-Wageningen met me-
dewerking van Melani Gijsbers, Klaas de Vries en
Folkcorn.

25-04-2013 Ruud Schaafsma
Excursie'Wandeling rond Het Broek'n.a.v. lezing 25-
02-2013

23-09-2013 Mart Vlaanderen
Met de tram naar Rhenen en Arnhem 1887-1937

25-11-2013 Jobbe Wijnen
Het verhaal van het politiebureau aan de Rustenburg

Contactblad
Het contactblad 'Oud Wageningen' verscheen, zoals
gebruikelijk, vier maal met in totaal 127 pagina's. Het
aantal nummers dat per keer werd verzonden be-
droeg gemiddeld 485.
De inpakploeg is met Annie en Ton Bourquin en
Baukje Hampel op sterkte. Op 15 augustus 2013 is
Diet Roscher, ook lid van de inpakploeg, overleden.

Aantal leden
In het jaar 2013 telde de vereniging 450 leden. Het is
goed te constateren dat het ledental van onze ver-
eniging al jaren redelijk stabiel is, al hopen wij als ver-
eniging natuurlijk op een lichte groei van het aantal
leden.

Historische reeks en overige publicaties
In 2013 waren meerdere, eerder uitgegeven, boek-
werkjes van de vereniging verkrijgbaar bij onze Wa-
geningse boekhandel Kniphorst, in museum De Cas-
teelse Poort en tijdens de lezingenavonden van de
Historische Vereniging. Ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van onze vereniging is een kaartspel
uitgegeven met historische afbeeldingen van Wage-
ningen. Alle leden van de vereniging hebben een
exemplaar cadeau gekregen. Nieuwe leden ontvan-
gen het spel als welkomstpresentje.
De folder van de vereniging is herzien en nu in kleur
gedrukt.

Andere activiteiten
De vereniging heeft zich in 2013 gepresenteerd op
de Molenmarkt. De toeloop en belangstelling waren
goed te noemen. Er zijn verschillende boekjes uit de
Historische Reeks verkocht. Ook het kaartspel werd
goed verkocht.

Wageningen 750
Het boek 'Geschiedenis van Wageningen' is in 2013
uitgegeven. Ons voormalig bestuurslid Kees Gast
was nauw betrokken bij de samenstelling van de in-
houd van dit boek. Ook werden talrijke afbeeldingen
betrokken uit ons fotoarchief.
De expositie 'Wageningen verenigt' in museum De
Casteelse Poort kwam tot stand door nauwe samen-
werking in de tentoonstellingscommissie, bestaande
uit leden van het museum en de Historische Vereni-
ging Oud-Wageningen.
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Overleg
Het bestuur van de vereniging is in 2013 negen maal
bijeengekomen.
Het bestuur van de vereniging heeft 1 keer per jaar
contact met collega historische verenigingen in de
regio (Kesteren, Veenendaal, Rhenen, Ede, Bennekom
en Lunteren). Het gaat hier vooral om uitwisseling
van zaken (b.v. subsidiemogelijkheden, sprekers voor
lezingen, hoe om te gaan met de gemeente, enz).

Redactiecommissie
Gerard Olinga is na een zittingsperiode van twee-
maal drie jaar in april 2013 afgetreden.
Piet Aben en Toon Jansen zijn bereid gevonden om in
de redactiecommissie zitting te nemen.
De redactiecommissie bestaat nu uit de volgende
leden: Piet Aben, eindredacteur, Toon Jansen, Bob
Kernkamp en Dick de Wit.

Fotoarchief, bibliotheek, documentatie en
website
Van de dinsdagmorgenopenstelling van de leeszaal
in de J.J. de Goedezaal van het museum wordt regel-
matig gebruik gemaakt. De verzameling boeken en
prenten is ook in 2013 sterk gegroeid, zoals u ook in
de rubriek 'Aanwinsten in de bibliotheek' van ons
contactblad hebt kunnen volgen.
Ons bestuurslid Hans van der Beek heeft de jaargan-
gen van 1973 tot en met 2013 ingescand met het
doel dit bestand bereikbaar te maken via onze web-
site. De volledige inhoud van de jaargangen 1973 tot
en met 2008 is op onze website www.oudwagenin-
gen.nl te raadplegen.
Zowel de boekenverzameling als de verzameling

beeldmateriaal groeit gestaag, alsook de belangstel-
ling daarvoor.
De beheerders van het fotoarchief, bibliotheek en
documentatie zijn Jan van den Burg, Arie de Koning,
Dick Melkert, Jan van Orden, Willem Ruisch en Ton
Steenbergen.

Ledenmutaties
Nieuwe leden:
Mw M.J. Jonker
Mw P. Puylaert

Overleden:
Mw. H. Wijnterp-Klaassen

Nieuw e-mailadres ledenadministratie
z.teunissen@kpnmail.nl

Foto- en prentenkabinet
Van de familie Van Amersfoort werd een een schilde-
rij verkregen, van mw. Jollie enkele foto's, van Dick
Melkert enkele foto's en schilderijtjes.
Voor Pieter ten Brinke zullen 395 glasplaten worden
gescand, waarvan het foto- en prentenkabinet een
kopie mag behouden.
Naar aanleiding van de in het vorige nummer gepu-
bliceerde foto van het personeel van de gasfabriek
kregen we tips binnen vandefam. Heij,Theo Michels
en Arnold Beijer; zij wisten de namen te noemen van
enkele afgebeelde personen. Binnengekomen vra-
gen over foto en genealogie zijn beantwoord (o.a. de
vraag waar bakker Van Snippenberg was gevestigd:
in de Hoogstraat / hoek Rouwenhofstraat, later zat
daar bakker Timmer.

Wie zijn dit en waar was dit?
Gezellig rond de broodkar, deze
dames met hun kroost hebben
het kennelijk getroffen met hun
brood- en banketbakker. Maar
wie staan er op deze foto en
waar is deze vrolijke prent ge-
maakt? Wie het weet mag het
zeggen, graag zelfs.
We hebben een vermoeden. Het
zou een broodkar kunnen zijn
van Brood- en Banketbakkerij J.
van der Spek, die een aantal filia-
len had, onder meer in Wagenin-
gen. Achter op de foto staat 'Wa-
geningen 16-3-1939'.
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Museum De Casteelse Poort
AGENDA VOOR DE LENTE

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.

Nog t/m 5 mei 2014
WO2 in Wageningen in kenmerkende voorwerpen
In aansluiting op de tentoonstelling WO2in WO voorwerpen (Kunsthal, Rotterdam) kiest het museum voor
een beknopte vitrine-expositie met de meest markante WO2-voorwerpen
uit eigen collectie.

Ijnidwccrilchllng 1011.

5 mei 2014
Museum geopend, rondleidingen om 13.00 en 15.00 uur.

24meit/m 16 november 2014
Achter ons roffelt de oorlogstrom
Wageningen tijdens de Grote Oorlog
De Wageningse reservist Arie Pietersen is vanwege de mobilisatie in ac-
tieve dienst geroepen. Hij houdt een dagboekje bij en aan de hand van
dat boekje laat de expositie zien wat hij meemaakte - het soldatenleven
en het alledaagse leven in Wageningen. We zien taferelen van het tijds-
beeld - een loopgraaf, een portrettengalerij, foto's en prenten - en krijgen
zo een indruk van de Grote Oorlog die tot in Wageningen als een oorlogs-
trom te horen was.

Oproepkaart van Arie Pietersen

Kunst; in het; Koetshuis

26 april t/m 25 mei 2014
De blokken van Berlijn en wij - Herdenken anno 2014
Op 26 april start de eerste kunstexpositie van het zomerseizoen in
het Koetshuis. Drie kunstenaars exposeren hun werk: Salman Ezzam-
moury werkt met foto's in gemengde technieken, Laurens van der
Zee, Wagenings stadsdichter, voorziet het werk van Salman van
geschreven tekst en Harrie Willems is beeldhouwer van met name
bronzen sculpturen.

31 mei t/m 6 juli 2014
Sharon Burggraaf (Wageningen), nieuwe abstracties-zo n ne spekta-
kels

Harrie Willems, Compassie Gert Bullee (Leerdam), glasobjecten
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