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Het bestuur van Oud-Wageningen nodigt leden en overige belangstel-

lenden uit voor de lezing op 22 september, aanvang 20 uur in de Vrede-

horstzaal,Tarthorst 1,Wageningen

Het dilemma van Wageningen -

Stad van de Bevrijding / Stad van

de Vrijheid

door drs. Laurie Slegtenhorst
co-referent Coen Pepplinkhuizen

Laurie Slegtenhorst (1987) doet

onderzoek naar de manier waarop
de Tweede Wereldoorlog wordt
verbeeld in de populaire histori-

sche cultuur vanaf 1945, met een

nadruk op de periode na 2000. In
deze lezing wil zij allereerst een

overzicht geven van de viering van
Bevrijdingsdag in Wageningen

vanaf 1945 tot 2009. Vervolgens
zal zij dieper ingaan op het defilé dat vanaf 1988 elk jaar in Wageningen
plaatsvond en welke betekenis dat had voor de veteranen die naar Wa-

geningen kwamen. Ook de veranderingen en problemen die zich bij de

viering van Bevrijdingsdag voordeden na de dood van Prins Bernhard
worden belicht. Ten slotte worden ook andere veranderingen in de opzet

van Bevrijdingsdag naar voren gebracht, zoals de organisatie van het Be-
vrijdingsfestival en de prominentere rol van populaire cultuur bij de vie-

ring van Bevrijdingsdag.

Co-referent Coen Pepplinkhuizen gaat terug naar de dagen waar het ver-
haal van Slegtenhorst begint. De bevrijding van ons land kan niet op één

dag gedateerd worden. Pas in de loop van juli 1945 liep formeel de'mili-
taire fase'van de bevrijding af. Tot die tijd vertegenwoordigde generaal
Eisenhower het hoogste gezag in ons land en vertoonde koningin Wil-

helmina zich niet in het openbaar.

De volgende lezing wordt gehouden op 26 november. Dan zal prof. M.

Efzas spreken over het project Herinneringsstenen. De spreker is voorzit-
ter van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen.

Jacobus Westland
1902 - 1944

De eerste herinneringssteen, gelegd

op woensdag 29 juni 2011 nabij
Bowlespark 2.

Rachel Westland-Krasner
1903 - 1977

Joods verzet
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Gastkolom

In dit nummer is Leo Klep
onze gostcolumnist.

Leo Klep is journalist en ei-
genaar van een bureau
voor advies en communi-
catie, gespecialiseerd in
agrarische en economi-
sche onderwerpen. Hij
studeerde aan de Wage-
ningen Universiteit en
was daarna jarenlang de
veel gelezen columnist
van het universiteitsblad.

'Onze1 bevrijding
Door Leo Klep

Als journalist houd ik niet van straatinterviews. Het is te vluchtig: je
schiet iemand aan en stelt een 'gemakkelijke' vraag waar s.v.p. een 'ge-
makkelijk'antwoord op moet komen. Daarbij moet alles snel want tijd is
geld. Als ik het goed inschat mogen medewerkers van onze plaatselijke
Wegen er-blaadje s van de baas maximaal één kwartier (een paar euro)
besteden om de ruimte tussen twee vierkante meter advertenties te
vullen.
Het resultaat is verschrikkelijk. Dit voorjaar werd het me weer eens krib-
big te moede toen in de Veluwepost - laten we het met z'n allen ge-
woon zo blijven noemen - een paar typisch Wageningse mopperaars
overvallen werden met de vraag hoe dat nou verder moet met Bevrij-
dingsdag. Natuurlijk kwam er het standaard antwoord: zo'n dag moet
gewoon gezellig met slingers van Canters, sigaren van Jansen of Heij en
Germania-bier in zaal Negro achter het Oranjehotel: bevrijdingsdag
moet weer'teruggegeven worden'aan de Wageningers. Want zoals het
nu gaat is niet Wagenings.
Nee, amme-hoela! Het ging toch om de bedrijving van Nederland? Wie
de bevrijding van onze eigen stad wil vieren moet dat op 17 april doen,
toen het Britse Duke of Wellington Regiment de verlaten stad 'innam'
(waarbij het overigens Walter Duke verloor aan een landmijn). Je zou die
dag kunnen opluisteren met een fietstocht Veenendaal - Wageningen
- Veenendaal, iets leuks met kruiwagens of zaklopen, of het boertige
'poepen in andermans tuin'.
Voor de nurkse pensionado's die het huidige popgedoe maar niks vin-
den is er natuurlijk een veel betere tip. Als jullie recht willen doen aan de
bevrijding van Wageningen zelf verlaat je op 1 oktober de stad. Keurig
zoals dat indertijd van de bezetter moest. En vanaf 15 mei kun je hier je
gezicht weer laten zien, mits je een Voorlopig bewijs van toestemming'
hebt. Van Rumund is zo gek niet of hij wil daar wel in voorzien.

Blijft natuurlijk de vraag hoe het verder moet met Bevrijdingsdag. Ikzelf
heb de afgelopen decennia met volle teugen genoten van de oud-strij-
ders die glunderend de hulde in ontvangst namen van bevrijde burgers,
studenten en bezoekers van bijvoorbeeld 'Kabaal am Gemaal'. Een ont-
moeting van culturen: aan de ene kant oude soldaten die nog nooit een
moderne psychische zorgverlener hebben gezien en aan de andere
kant onbezorgde jonglieden die even herkennen en erkennen wat die
old boys hebben meegemaakt. Want dat is uiteindelijk toch het verhaal:
leuk om de aandacht te willen verleggen naar vrijheid en vrede, maar
uiteindelijk moet daar soms ook om gevochten worden. Quod erat.
Ik heb dat oud-strijders gedoe in Den Haag nog niet meegemaakt - Ik
wacht tot ik als Wageninger uitgenodigd wordt - maar ik ben er bij voor-
baat van overtuigd dat juist die Wageningse combinatie van jonge men-
sen -jawel, festivalbezoekers - en mensen die het'gedaan'hebben een
hele bijzondere is. Geweldig om geëerd te worden door de Opperbevel-
hebber, de Koning en een mooi meisje uit Argentinië, maar het haalt het
niet bij die reflectie tussen jezelf en de mensen - de kinderen, de klein-
kinderen - waar je het uiteindelijk voor gedaan hoopt te hebben.
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Gesprek met

Pieter Roza, architect

'Hand- en
hoofdwerk
combineren1

Door Toon Jansen

We praten met elkaar in de keuken van Herenstraat 32, een van de panden die
Roza in Wageningen gerestaureerd en daarmee van de ondergang gered heeft.
Het Ontwerpburo Roza is hier gevestigd, samen met diverse andere bureautjes.
Alles bij elkaar werken hier zo'n 27 mensen.

Pieter Roza is in 1947 min of meer met een hamer in
de hand in Oosterbeek geboren. Hij stamt van moe-
derszijde uit een vele generaties tellend geslacht van
'bouwers'; een van zijn verre voorouders zou nog
hebben meegebouwd aan de kathedraal van 's-Her-
togenbosch. Grootvader Kelderman, aannemer te
Oosterbeek, onder andere bouwer van verschillende
landhuizen in Heelsum, leidde na 1945 de wederop-
bouw van het zwaar verwoeste Oosterbeek. Met zijn
fenomenale geheugen kon hij bij een rondgang met
de wederopbouwcommissie tussen de puinhopen
nog precies schetsen wat er waar gestaan had. De le-
gende zegt dat hij bij de wat armere en kleinere wo-
ningen 'nog wel eens een dakkapel of aanbouwtje
als schadepost toevoegde'.

Zelf dingen maken

'Mijn grootvader wijdde me in alle aspecten van het
ambacht van timmerman in; ik stond al op mijn
zesde bij hem aan de werkbank', zegt Pieter Roza. Dat
gebeurde zo grondig dat ze hem later op de am-
bachtschool, althans wat het timmeren betrof, 'wei-
nig bij konden brengen'. Wanneer zij samen - maar
ieder voor zich - een raam timmerden, verwonderde
Pieter zich wel eens over het langzame tempo van
zijn grootvader. Maar 'uiteindelijk bleek grootvaders
raam perfect en moest het mijne nog wel eens ver-
zaagd worden'; 'langzaam' was in grootvaders geval
D u n
LUP

vooral 'weloverwogen'. Pieter vindt grote voldoening
in het 'zelf dingen maken' en is zijn hele leven hand-
en hoofdwerk blijven combineren.

Voor verdere studie bleek hij een handicap te heb-
ben: dyslexie, voor hem wellicht meer een'blessing in
disguise'. Zijn vader, eveneens aannemer, getrouwd
met een dochter van Kelderman en diens opvolger in
het bedrijf, vond dat Pieter moest doen wat hij leuk
vond, maar vooral 'een vak moest leren'. Pieter door-
liep het hele scala van LTS, MTS en HTS, en ter afslui-
ting de Academie voor Bouwkunst in Tilburg, maar
combineerde dit steeds met werk in het familiebe-
drijf en later op diverse bouwbureaus. Dit betekende
wel dat hij zijn onderwijscarrière pas op zijn 32e kon
afsluiten. De bekende architect Carel Weeber was
rijksgecommitteerde bij zijn eindexamen. Roza'blijft
dingen bijleren'; hij volgde regelmatig seminars en
cursussen, bijvoorbeeld bij het Europees Fonds Res-
tauratietechnieken, variërend van wandbespannin-
gen tot historische kozijnen.
Tijdens zijn studie in Tilburg nam hij met een aantal
medestudenten het initiatief om ook colleges in Delft
te gaan volgen. Dat bracht hem tn contact met het
toen opkomende 'duurzaam bouwen', ook al heette
dat toen nog niet zo. Voor zijn afstudeerproject ont-
wierp hij een wijk in het havengebied van Rotterdam,
terwijl hij tegelijkertijd bij bureau Kristinsson te De-
venter werkte aan het ontwerp van een wijk 'cv-loze
woningen' in Schiedam. Met zijn eigen bureau richt-
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te hij zich later steeds meer op klimaatbeheersing en
energiebesparing, en naar zijn zeggen is zijn bureau
vooral bezig met onderzoek naar en ontwikkeling
van nieuwe technieken op dit gebied. Hij heeft nu de
naam 'koploper energieneutraal bouwen in Neder-
land'tezijn.

Roza's Heerenstraat 32, aan beide zijden ingesloten door panden van Charles
Vandenhove.

Duurzaamheid

Pïeter Roza kwam in 1975 naar Wageningen, toen
een tante hem aanbood voor hem een perceeltje op
het toen ontwikkelde Wageningen Hoog te kopen
waarop hij zijn eigen huis kon bouwen. Daar is hij 3Vi
jaar mee bezig geweest. Nu woont hij overigens in de
binnenstad. Hij werkte later in Wageningen ook part-
time op het ontwerpbureau van Hendrik van
Leeuwen,die tevens hoogleraar was in de Ecologie
van het Wonen aan de Landbouwhogeschool: 'Van
Leeuwen was ook op zijn bureau altijd aan het doce-
ren en ik heb veel van hem geleerd, vooral dat je er
vrede mee moet hebben dat een ontwerp nooit af is'.
Na eerst 'vanuit huis' gewerkt te hebben vestigde
Roza in 1985 zijn bureau na een grondige restauratie
in het pand Herenstraat 47 (nu Restaurant H'Eerlijk).

Roza's huidige bureau is gevestigd in het grote pand
Herenstraat 32 waarvan aanvankelijk alleen de zol-
derverdieping gebruikt kon worden. 'Het pand was

toen wind en waterdicht en de kachel stookten we
met sloophout uit eigen huis'; het huis had jaren leeg
gestaan en was sterk aangetast door houtschimmel.
Het bureau Roza heeft een breed scala aan nieuw-
bouw- en uitbreidingsprojecten en van restauratie
en herinrichting van oude panden op zijn naam
staan. Duurzaamheid neemt daarbij een steeds be-
langrijkere plaats in. 'In mijn draai naar duurzaam

bouwen werd ik sterk gestimu-
leerd door lange gesprekken
met de studenten die betrok-
ken waren bij het ombouwen
van de oude meisjesschool aan
de Burgtstraat tot het theater
Wilde Wereld'. Roza's eerste
Wageningse project (buiten
zijn eigen huis) was de bouw
van een praktijk voor fysiothe-
rapie aan de Sportstraat, eind
jaren tachtig, waarin reeds een
installatie voor het gebruik van
restwarmte uit de ventilatie
werd opgenomen.

De website van het bureau -
ontwerpburo-roza.nl - geeft
een goed overzicht van de vele
projecten die Roza in Wagenin-
gen en (soms verre) omgeving
tot stand heeft gebracht. Het
gaat daarbij onder andere om
uitbreiding van bestaande ge-
bouwen - zoals in Wageningen

Garage Ackermann en de Jozefschool - maar vaker
nog om de renovatie, restauratie en herinrichting van
monumentale gebouwen, zoals de voormalige
steenfabriek De Bovenste Polder, de voormalige aula
van de oude begraafplaats, het pand Nremeijerstraat
35 (nu het Droomhuis), enkele van de Rosendaelse
huizen aan de Herenstraat, en last but not least He-
renstraat 32, waar het Buro Roza nu gevestigd is. Roza
maakte ook een ontwerp voor de restauratie en in-
richting als museumruimte van de kasteelkelder bij
museum DeCasteelse Poort, maar voor de uitvoering
daarvan ontbreken momenteel de financiën.

Bij zijn projecten sloot Roza meermalen aan bij initia-
tieven van Wageningse burgers, zo riep Wim Som-
broek bijvoorbeeld zijn hulp in voor De Bovenste Pol-
der'die op instorten stond'; met veel vrijwilligers en
uiteindelijk een forse subsidie van het VSB-fonds
voor het behoud van een 'industrieel monument'
kwamen hier na 13 jaar actievoeren ateliers en woon-
ruimte voor Wageningse kunstenaars gereed.
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Positief klimaat

Pieter Roza houdt van Wageningen omdat zijn werk-
zaamheden hier kritisch door vrij veel burgers ge-
volgd worden en ook een duidelijke respons vinden.
Zo liepen er bij de bouw van de'kubussen'bij het He-
renstraattheater regelmatig mensen op Herenstraat
32 binnen om te zeggen dat zij ze'vreselijk lelijk'dan
wel'prachtig'vonden. Er is naar zijn mening in Wage-
ningen een positief klimaat voor behoud en herstel
van cultureel erfgoed: 'je vindt hier bijna altijd wel
mensen die willen vechten voor een ideaal'. Als goed
voorbeeld hiervan noemt Roza de actie'Ons Pardon'
die uiteindelijk de aanstoot gaf tot een landelijk par-
don voor een grote groep asielzoekers. 'Als het er-
gens om ging, deden er altijd mensen mee': zo kreeg
ook de actie veel steun tegen de sloop van het voor-
malige hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit
ten behoeve van het plan van architect Charles Van-
denhove. Er werd o.a. een 'ontwerpcollectief' ge-
vormd dat liefst vier alternatieve plannen maakte. Dit
alles had slechts een gedeeltelijk succes; het eigen-
lijke hoofdgebouw bleef wel behouden, maar de
actie moest worden afgesloten met een 'Requiem

voor Twee Vleugels'. Overigens zette Roza Vanden-
hove in zekere zin een hak door het pand Herenstraat
32 van de gemeente te kopen. Dat pand stond op de
nominatie om in het kader van het plan-Vandenhove
gesloopt te worden. De beslissing van wethouder
Blankenstein om Roza de koop te gunnen berustte
vooral op een in opdracht van de Monumentencom-
missie door Bureau Haanen uitgebracht rapport dat
het pand als'monumentwaardig'beoordeelde.

Vanwege de grote betrokkenheid van (groepen) bur-
gers bij zaken als het plan-Vandenhove of De Boven-
ste Polder, vindt Roza het meer dan wenselijk dat de
'papieren erfenis' van deze en andere acties in het
gemeentearchief terecht komt. We besluiten ter
plaatse hier wat aan te gaan doen.

De aula van de voormalige begraafplaats aan de Gen. Foulkesweg, door Roza verbouwd tot particulier woonhuis.
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De affaire Vrijthof
Een vertelling rond de Grote Kerk van Wageningen

Door Leo Eppink

Rond 1680 telde de stad Wageningen minder dan 800 inwoners, het merendeel arm, een flink deel volkomen
afhankelijk van liefdadigheid. De notabelen woonden in het blok Hoge straat. Broekstraat (de huidige Junus-
straat), Rouwen hof straat en Riemsdijkstraat. Maar ook aan de Cruysstraat, het oostelijke deel van de Hoog-
straat, stonden een paar voorname huizen, zoals het huis met de klokgevel op de hoek van de Nieuwstraat,
waar de Suermonts woonden.
In 1673, na het Rampjaar, hadden Franse troepen vóór hun vertrek het kasteel opgeblazen. Het was daar nu
een grote puinhoop.
Aan de Achterstraat woonde alleen maar eenvoudig volk in kleine, schamele huisjes met een stukje grond
erbij waar ze voedsel verbouwden en wat kleinvee hielden.

De Grote Kerk, deel van de
vogelvluchtkaart van
Geelkercken, ca. 1640.
(Foto Gem. Archief
Wageningen).

In 1677 was Rijkwijn Gaijmans eerste predikant in
Wageningen en er moest een tweede predikant bij
komen. Er meldden zich vier dominees, te weten uit
Winsum, Heusden, Kesteren en 's Gravenhage. De
eerste drie zochten kennelijk een promotie: Wage-
ningen, hoe klein en arm ook, stelde in ieder geval
meer voor dan de dorpjes waar ze vandaan kwamen.
Maar je vraagt je af wat een dominee uit de Hofstad
Den Haag bezielde om naar Wageningen te willen
komen. En nog wel een vlootpredikant!
Hoe dan ook: deze dominee uit Den Haag, Hermanus

Johannes Vrijthof, werd beroepen. Als tweede domi-
nee ging hij met vrouw en een schoonzus wonen in
de tweede pastorie, in de Riemsdijkstraat.

Vrijthof was een bijzondere verschijning in Wagenin-
gen. Zijn grote postuur en zijn kleding imponeerden
de gewone Wageningers. Hun predikanten waren al-
tijd ouderwets deftig gekleed gegaan, maar Vrijthof
had zich een mode aangemeten, die de kerkgangers
slechts kenden van edele heren als burgemeester
Hessel van Lawick, Heer van Hoekelum, en Assueer
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Torck, drost en richter van Wageningen en lid van de
admiraliteit op de Maze. Je zag wel, dat de Haagse
predikant in betere kringen had verkeerd. Hij praatte
ook zo deftig.

Je kon hem overal tegenkomen in de stad, zuigend
aan zijn lange Goudse pijp. Met veel ontzag keken de
Wageningers naar zijn gesteven witte Franse kraag
van geplooid linnen, zijn zwarte wambuis, kuitbroek
met zijden kousen, zijn schoenen met zilveren ges-
pen en zijn hoge hoed.
Maar hij deed nogal uit de hoogte, had weinig res-
pect voor de kerkenraad en behandelde de ouderlin-
gen nogal denigrerend.

Truitje

Op een van zijn wandelingen door de stad sprak Vrijt-
hof Truitje, de meid van dominee Gaijmans aan. Of ze
het prettig had op de pastorie. O ja? Sliep ze ook op
de pastorie? Zo! Kon ze goed opschieten met de do-
minee. Mooi! Ja, dominee Gaijmans was heel aardig.
Maar waarschijnlijk ook erg alleen. Ze moest maar
goed voor hem zorgen!. Deed ze dat al? Mooi! Gaf hij
haar ook wel eens iets terug? Wat dan wel? Zo! Een
schellinkje? Nou, nou, dan zorgde ze beslist heel
goed voor hem.

Een paar maanden later werd Truitje ontboden bij
dominee Vrijthof op diens pastorie. Ze werd ontvan-
gen in de deftige kamer. Aan een tafel zaten ook nog
twee andere voorname heren. Maar nu sprak domi-
nee Vrijthof niet zo vriendelijk over dominee Gaij-
mans. Hij zei dat hem ter ore was gekomen, dat de
eerste dominee thuis vrouwen ontving, een heel ern-
stige zaak. De dominee had Truitje beslist ook wel
eens benaderd. Ja, ja. En ze had beslist ook wel met
hem geslapen. Ja, ja. Ze had haar natuurlijk niet zo

maar een zilveren munt gekregen. Nee, nee. En zo
werd Truitje zwaar onder druk gezet en ze kreeg
woorden in de mond gelegd die helemaal niet waar
waren.

Afgezet;

De Kerkenraad ontving dan ook een rapport waarvan
de inhoud niet zo waarheidsgetrouw was. Er stonden
zware beschuldigingen in, onder andere dat Truitje al
meer dan een jaar bij Gaijmans had geslapen als man
en vrouw. En dat ze het schellinkje had teruggege-
ven, toen ze merkte dat de dominee een ander liefje
had.
Op grond van deze verklaring werd dominee Gaij-
mans uiteindelijk afgezet. In het Register der predi-
canten staat: Deportatus Anno 1678. Gedeporteerd!
Van toen af was Vrijthof eerste predikant en ging hij
wonen in de eerste pastorie aan de Boterstraat.
Hij raakte bevriend met Hessel van Lawick. Ook bur-
gemeester Van Amerongen kon hij tot zijn vrienden-
kring rekenen. Maar nogal wat raadsleden mochten
hem niet; Noorman en Junius hadden een gruwelijke
hekel aan hem.

Over dominee Vrijthof begonnen ook rare praatjes
rond te gaan. Zo zou hij regelmatig het huis van Jan
Does aan de Achterstraat bezoeken. Die had twee
dochters die voor veel beschikbaar waren. Een ande-
re keer had iemand hem met Derkje van Weerde in
een schuur zien verdwijnen. En Tijmen Roest zou
Derkje en de dominee bespioneerd hebben en ver-
teld hebben: "Ik heb gezien, dat de dominee zijn
broek omlaag had en zij haar rok tot boven de knieën
had opgetrokken."
In die tijd droegen vrouwen geen ondergoed onder
haar rokken!
Het bleef echter niet bij geruchten.

Twee jaar geleden schreef Anton
Zeven in zijn toenmalige rubriek 'Uit
het Gemeentearchief' een stuk over
de 'affaire dominee Vrijthof' (Oud
Wageningen, februari 20 / 2).
Dat verhaal intrigeerde Leo Eppink
dermate dat hij in het gemeentear-
chief is gedoken om alle stukken
over die affaire te bestuderen. Dat
betrof niet alleen de Acta (notulen)
van de Magistraat over de periode
17 augustus 1680 tot 29 april 1684
waaruit Zeven citeerde, maar ook
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de Acta van de Kerkenraad over de
periode 24juli 1677 tot 19 mei 1684.
Van deze historie heeft Leo Eppink
met de bijbehorende vrijheid een
boeiende vertelling gemaakt, die hij
op het jubileumfeest van Oud-Wa-
geningen op 17 april 2013 heeft
voorgedragen.
De redactie wil haar lezers dit ver-
haal rond de kerk niet onthouden,
vandaar dat zij de auteur heeft ge-
vraagd het speciaal voor de lezers
uit te willen schrijven. Leo Eppink (foto Arie de Koning)
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Aanklacht

Op 17 augustus 1680 deed Katrien Does bij de magi-
straat aangifte van aanranding door Vrijthof. In haar
verklaring zei Katrien:"lk had in de pastorie op zolder
een kamertje gekregen. In een ander kamertje op
zolder sliep de schoonzuster van de dominee, juf-
frouw Prumier. Toen mevrouw Vrijthof voor een paar
dagen weg was, hoorde ik iemand zachtjes de trap
opkomen. Hij kwam naar mijn bedstee en begon
mijn dekens af te tasten, schudde me en zei: "Wees
maar niet bang, ik ben het, de dominee, laat me even
lekker bij je liggen". Toen heb ik gezegd: "Ga weg, of
ga ik schreeuwen!"

Door het gestommel begon juffrouw Prumier zich te
verroeren. En toen is de dominee weggeslopen.
De volgende dag, toen ik in de keuken aan zijn
schoonzuster vertelde wat er was gebeurd, kwam de
dominee binnen en vroeg waarover we het hadden.
Juffrouw Prumier zei het hem, waarop dominee Vrijt-
hof kwaad werd en mij ervan beschuldigde dat ik was
omgekocht om hem zwart te maken en te ruïneren
en hij schold mij uit voor ondeugende hoer, want -
zei hij - ik was beslist niet zo bleu toen ik laatst met
die Fransman op stap was geweest.
De dag na deze aangifte moest Vrijthof op het stad-
huis de beëdigde verklaring van Katrien aanhoren.
De dominee bezwoer, dat er niets van waar was. En
hij voegde eraan toe, dat de eed van een dominee
toch wel heel wat zwaarder woog dan die van een
meid.
Katrien werd niet meer gehoord; blijkbaar was ze niet
meer interessant. Haar zus Aaltje wilde van haar
weten waarom ze die aangifte had gedaan en Katrien
vertelde haar: "Je herinnert je nog wel dat Vrijthof al
een jaar na zijn aanstelling als tweede predikant eer-
ste predikant werd. Zijn voorganger, dominee Gaij-
mans, was veel aardiger dan hij, die droeg niet zulke
voorname kleren, die paste meer bij ons, Wagenin-
gers. Zijn meid Truitje heeft me zelf verteld hoe die
Vrijthof haar over dominee Gaijmans had onder-
vraagd en hoe haar woorden waren verdraaid door
Vrijthof.Toen de dominee die avond bij mij in de bed-
stee wilde kruipen werd ik zo kwaad, dat ik besloot
de volgende dag meteen aangifte te doen op het
stadhuis".

Onderzoek

Wat Katrien in gang had gezet, kreeg een eindeloze
nasleep. Niet alleen de magistraat, ook de kerkenraad
besloot een onderzoek in te stellen naar de kwalijke

geruchten over de dominee. Magistraat en Kerken-
raad kwamen overeen onderling hun bevindingen
uit te wisselen. En de lijst getuigen werd langer en
langer.
Maar de meeste verklaringen waren uit de tweede
hand. Wanneer de zegsman zelf werd gedaagd, zei
die dat hij niet goed was verstaan of niet goed begre-
pen, dat het eigenlijk niet waar was, dat hij uit boos-
heid had gelogen, kortom, van de meeste verklarin-
gen bleef weinig feitelijks over.
Vrijthof, geconfronteerd met deze verdachtmakin-
gen en beschuldigingen, loochende alles. Ja, hij was
in Arnhem bij Brouwer geweest, een gelegenheid
van twijfelachtige reputatie, maar dat hij met een
meid de bedstee had gedeeld, nee hoor!
Ja, vanzelfsprekend bezocht hij de weduwe Ossen-
brugge regelmatig. Die arme vrouw had haar man
verloren en hij was de enige Samaritaan die olie in
haar wonden had gegoten en hij had met haar alleen
maar stichtelijke gesprekken gevoerd.
En, nee hoor, burgemeester Noeij, noch de ouderling
Elissen had hem ooit gewaarschuwd voor de kwalijke
roep die het huis van Tijmen Roest had.
Bijna elke maand kwam de dominee naar het stad-
huis in de Kapelstraat om zich te beklagen: dat het
allemaal zo lang duurde, dat hem geen kopieën wer-
den gegeven van alle beschuldigingen, dat ze hem
onder de grond wilden schoffelen, dat hij niet langer
als uitvaagsel behandeld wilde worden.
Hij stuurde zelfs zijn vrouw die kwam klagen over het
feit, dat de magistraat geloof hechtte aan de vuilspui-
terij van hoeren.

Twee jaar lang bleef de zaak doorzeuren. De magi-
straat riep de hulp in van vier onafhankelijke rechts-
geleerden, de kerkenraad legde de problemen voor
aan de classis, de classis vroeg raad aan de synode.
En al die tijd had Vrijthof een preekverbod.

Dreigende verbanning

In juli 1682 besloot een kleine meerderheid van de
magistraat in een besloten ochtendzitting Katrien
Does die alles in gang had gezet, uit de stad te ver-
bannen.
Nog diezelfde middag zocht haar vader, Jan Does, de
richter thuis op en vroeg: "Hoe durven jullie mijn
dochter te verbannen?" Daarop reageerde de richter
furieus met: 'Wat verbannen? Wie praat er van ver-
bannen? Weg, m'n huis uit!'
De richter liep vervolgens zijn keuken in, maar Jan
Does liep hem dreigend tot in de keuken achterna en
riep:'Dit zal ik je wel vertellen: ze liegen als de pest als
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Deto/V van de predikantenlijst uit het archief van de ned.-herv. kerkenraad en diakonie, inv.nr. 2
(foto Gem. Archief Wageningen).

ze zeggen dat mijn dochters zwanger zijn van Vrijt-
hof. Kijk, daar staan ze, mijn dochters, ondervraag ze
maar!'
Maar de richter antwoordde: 'Jouw dochters liegen
en lasteren! Maak dat je weg komt!'
Je vraagt je toch af: Hoe kon Jan Does 's middags al
weten, wat er die ochtend in een - nota bene beslo-
ten - vergadering was besproken? Blijkbaar werd er
ook toen al gelekt.

De Prins

Maar hoe moest dat nu verder met Vrijthof? De heren
Van Lawick en Van Amerongen stonden op het stand-
punt dat Vrijthof pas kon worden overgeplaatst
nadat hij eerst weer als predikant in Wageningen was
voorgegaan.
Andere raadsleden daarentegen vonden dat Vrijthof
nooit meer de preekstoel in Wageningen zou mogen
beklimmen. En de kerkenraad stond ook op dit laat-
ste standpunt.
Het beroep op de classis en op de synode in Arnhem
leidde er uiteindelijk toe, dat de synode een verzoe-
ning eiste tussen Vrijthof en de Kerkenraad. Zo niet,
dan zou de Synode de Prins van Oranje informeren.
Uiteindelijk gebeurde dat laatste.

Half januari 1683 verordonneerde Prins Willem III van
Oranje, stadhouder van Gelre, dat dominee Vrijthof
de bediening weer moest waarnemen.
Nu stemde ineens de hele magistraat daarmee in.
Hoe dat zo? Wel, ze konden moeilijk anders. Het Re-
geringsreglement verleende de Prins immers vol-
macht alle benoemingen van bestuurders ongedaan
te maken. Het ging de bestuurders nu dus om hun
eigen hachje. Voor de magistraat was daarmee de
zaak afgedaan. Maar niet voor de kerkenraad. Die
bleef tegensputteren.
En toen kwam de bevolking in beweging.
De bom barstte een paar dagen later. Er ontstond tij-
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dens de predikdienst van dominee Vrijthof een ge-
weldig volksoproer. Zowel binnen als buiten de kerk
werd openlijk tegen de dominee geageerd. Mannen
en vrouwen, groot en klein, oproerkraaiers en mui-
ters, klapten stampvoetend in hun handen,
schreeuwden en vloekten en scholden Vrijthof uit
met dreigende vuisten.
Het haalde niets uit! Want ook daarna gingen er weer
acht maanden voorbij zonder dat er ook maar iets
gebeurde.

Schikking

Pas op vrijdag 31 augustus eiste de stadhouder rust
en eenheid in de kerk. Vrijthof zou worden overge-
plaatst, maar eerst moest hij "nog enige weken" zijn
predikdiensten in Wageningen waarnemen.
Van Lawick en Van Amerongen kregen hun zin. En
alle andere leden van de Magistraat schikten zich in
de ontwikkelingen.
Sterker nog. Ze kwamen nog diezelfde avond bijeen
in het huis van Van Lawick en schaamden zich niet
daar een dronk uit te brengen op deze goede afloop.
Zij hieven het glas op de vriendschap, de eendracht
en de goede harmonie. En ze stelden voor om met
z'n allen die zondag de dienst van Vrijthof bij te
wonen. Alsof er niets was gebeurd! Die "enige
weken" van de Prins liepen uit op meer dan acht
maanden, want pas op 29 april 1684 werd Vrijthof
eindelijk officieel vervangen door dominee Tomas
den Wreede.

En daarmee kreeg de affaire Vrijthof na bijna vier jaar
een definitief einde.
In het register der predikanten kwam te staan: Her-
manus Johannes Vrijthof. 1678. Commutatus Anno
1684. Commutatus! Dat betekent gewoon: Vervan-
gen!
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Een boerderij in de Nude met een eeuwenoude geschiedenis

Door Bob Kernkamp

In het verre westen van het Wageningse grondgebied, aan de meest zuidelijke bocht van de Grebbedijk, lig-
gen drie boerderijen naast elkaar. Het meest westelijk ligt de zorgboerderij De Hoogenkamp, de middelste
heet Livonia (vroeger Het Verdriet) en de dichtst bij de stad gelegen boerderij is De Grote Doove. Over de
laatste gaat dit artikel.

De Grote Doove,
Grebbedijk 36,2014.
(Foto P.M. Kernkamp,
colt. GAW).

De Doove (je kunt de naam op verschillende manie-
ren spellen; ik houd voor dit artikel de spelwijze
Doove aan) is een naam die in dit gebied al vele eeu-
wen voorkomt voor boerderijen. Hoe oud hij is, is niet
bekend. De Grebbedijk is waarschijnlijk eind zestien-
de eeuw aangelegd, maar op een reeds bestaande
wal. Men kon hier dus al vroeg met droge voeten ach-
ter de dijk wonen. De huidige Grote Doove is echter
'pas' van 1855. In maart dat jaar brak de Grebbedijk
vlak bij De Doove door en is de boerderij, zowel de
Grote als de Kleine Doove, weggespoeld. De Kleine
Doove was niet een zelfstandige boerderij, maar een
bijgebouw dat waarschijnlijk in de tweede helft van
de achttiende eeuw is gebouwd en waarin ook ge-
woond werd. De Grebbedijk is na de doorbraak in
1855 naar het noorden verlegd, en het gebied waar
de boerderij oorspronkelijk lag, is nu deel van het na-
tuurgebied De Blauwe Kamer.

Overstroming

Er is bij mijn weten amper over deze boerderij ge-
schreven, tenzij het over de overstroming van 1855
gaat. Een tijdje geleden werd mijn aandacht getrok-
ken toen iemand het Gemeentearchief een vraag
stelde over een brief uit 1783 van ene Weijntje Beuke-
laer aan haar oom Gerrit Verwoert. De brief is een
keer in dit blad genoemd door Anton Zeven' en de
vraagsteller wilde graag een kopie van de brief
omdat Weijntje een voorouder van haar was. Dat was
makkelijk te regelen, maar mij intrigeerde de vraag
hoe een Beukelaer familie kon zijn van een Verwoert,
want in de Wageningse kerkboeken komt de naam
Beukelaer niet voor. Enige aanvullende gegevens van
de vraagsteller en wat onderzoek hielpen mij aan het
antwoord.

Ten eerste heette Weijntje van zichzelf Winkelman,
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kwam zij uit Opheusden en was zij
getrouwd met een meneer Beuke-
laer. De link met Verweert lag niet
via Beukelaer, maar via Winkel-
man. Met enig onderzoek in de
Wageningse archieven (en wat in-
ternetgegevens) bleek dat Weijn-
tje een dochter was van Teunis
Winkelman (geb. Opheusden ca. 1665, overl. 1738)
en Johanna Beijer (ged.2 Wageningen 1688, overl. ca.
l741), en Johanna was weer een dochter van Gijsbert
Beijer (ged. Rhenen 1660 - overl. 1693) en Weijntje
Zelen (begr. Wageningen 1724). Dat was meteen ook
de link, want toen Gijsbert was overleden, hertrouw-
de Weijntje Zelen met Cornelis Verwoert (overl. na
1723), en de gezochte Gerrit of Gradus Verwoert was
een kind uit dat tweede huwelijk.

De familie Beijer kwam uit Achterberg, de families
Winkelman en Verwoert uit Opheusden, en de Zelens
(ook wel Ceelen of De Goijer genaamd) uit Veenen-
daal.

Van de familie Verwoert bevinden zich diverse ar-
chiefstukken in het Oud Rechterlijk Archief van Wa-
geningen. Een van de nazaten had op een gegeven
moment zoveel schulden, dat zijn bezittingen open-
baar verkocht werden. Een deel van het familiear-
chief is zo in het Wageningse archief terechtgeko-
men. Uit die stukken blijkt dat de familie op de
boerderij De Doove woonde. De Verwoerts waren er
zelfs op terecht gekomen dankzij dat huwelijk van
Cornelis Verwoert met Weijntje Zelen. Haar vorige
man was namelijk ook pachter geweest van deze
boerderij.

Het moet oorspronkelijk een grote boerderij zijn ge-
weest. Hij was eigendom van rijke mensen die boer-
derij en bijbehorend land verpachtten. In de zeven-
tiende eeuw was de familie Valckenaer, die o.a. in
Rhenen woonde, eigenaar. Zij bezat ook het huis De
Blauwe Kamer, direct ten westen van De Doove. De
Doove kwam ik in archieven ook wel tegen als
'Valckenaersbouwing', 'Valckenbouwingh' en 'Valcke-
niers bouwing h'. Bouwing betekent boerderij. In de
Polderatlas van 1752 staat de boerderij Grote Doove
keurig ingetekend (de Kleine Doove bestond toen
dus nog niet) in de 'Eerste Polder onder Wageningen'
en staat als eigenaar 'de Heer van Alkemade'vermeld.
Dat was niet iemand met de achternaam Van Alke-
made, maar de eigenaar van de heerlijkheid Alkema-
de. In 1752 was dat de familie Van Wassenaer-War-
mond. In de atlas staan ook twee percelen vlak bij De
Doove, die eigendom zijn van de erven Cornelis Ver-
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woert. Het land was dus door de pachtende familie
uitgebreid met eigen grond.

In 1766 verkocht de familie Van Wassenaer (via Gra-
dus Verwoert die als hun gemachtigde optrad) de
Doove en verder grondbezit in de Nude, in totaal 51
mergen,3 voor 5500 gulden aan Mr. Johannes Ignati-
us van Wanra(a)ij, advocaat bij het Hof van Gelder-
land, en de wijnkoper Adriaen van den Ouweland. Ik
denk dat zij zwagers waren, want Adriaen was ge-
trouwd met Jacoba Maria van Wanra(a)ij.

'Uitgangen9

De eigenaar van De Doove moest jaarlijks zogeheten
'uitgangen'betalen aan de pastorie van Wageningen,
de provinciale Rekenkamer, het gasthuis te Rhenen
en het Convent van St. Agniet, ook in Rhenen. Zo'n
vaak uit de middeleeuwen daterende 'uitgang' was
een jaarlijkse verplichting in geld of goederen die op
een bepaald gebouw of stuk grond rustte. Het Rhe-
nense gasthuis en convent kregen elk jaarlijks 3 sche-
pel erwten. De Wageningse pastorie ontving ieder
jaar 2 rijders (een rijder was 24 stuivers waard, of wel
fl. 1,40). In de akte waarbij de Van Wassenaers hun
grond in de Nude verkopen, worden de volgende uit-
gangen opgesomd: een uitgang van 5 schepel 'erre-
ten'aan het'Cloostervan Lazarus'of Gasthuis binnen
Rhenen, een tiend van 10 stuivers en 8 penningen
aan de Kamer van Rekening der provincie, en twee
rijders aan zekere vicarie in Wageningen. Aan die lijst
ontbreekt het Rhenense Convent. Bij de akte is dan
ook een brief ingeplakt, gedateerd Utrecht 26 Octob.
1771, die de administrateur van het Convent van Sint
Agniete aan de stad had gestuurd over het eigendom
van De Doove en de verplichte afdracht. Hij schrijft
dan trouwens niet over schepels erwten, maar meldt
dat de uitgang of tins met koren werd voldaan.

In de boekhouding van de Wageningse kerkvoogdij
is de jaarlijkse betaling van 2 gulden en 8 stuivers
terug te vinden. Merkwaardig genoeg blijkt de uit-
gang eerst door de pachters van De Doove te zijn be-
taald, en pas na de verkoop aan Van Wanraaij en Van
den Ouweland door de eigenaren. De jaarrekeningen
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van de pastoriegoederen beginnen in 1678 en lopen
door tot in de negentiende eeuw. Vanaf 1684 moet
de familie Beijer de pachter zijn geweest, want op 24
november 1687 betaalde Gijsbert Beijer voor de eer-
ste keer de 2 gulden 8 stuiver voor de Valckenbou-
wingh', voor het jaar 1684- kennelijk hoefde dat niet
op stel en sprong. Op 8 maart 1693 betaalde Gijsbert
voor het laatst, voor de jaren 1689 en 1690, en ruim
twee maanden later betaalde zijn weduwe voor
1691. Vervolgens werd de uitgang betaald doorCor-
nelis Verwoert, die bij de eerste keer dat hij betaalde,
10 mei 1694, werd vermeld als 'Cornelis Verwoert,
naesaet van Gijsbert Beijer'. Dat 'nazaat' slaat niet zo-
zeer op een familiebetrekking, maar op het feit dat
Verwoert na Beijer op De Doove boerde.

Bij alle bovengenoemde betalingen wordt steeds
gewag gemaakt van de uitgang van de 'Valckenbou-
wingh'. Pas vanaf 1764 wordt de boerderij in de reke-
ningen van de kerk'Den Doven'genoemd. Betekent
dat dat de boerderij pas vanaf die tijd zo heette? Nee,
want in de polderatlas van 1852 staat af de naam Den
Dooven, en zelfs op een kaart uit 1705 heet hij al zo.
Kennelijk heeft de naam van de familie Valckenaer
het nog heel lang uitgehouden in de administratie -
ook al kende rnen de naam uiteindelijk alleen nog
maar van horen zeggen, en werd hij verbasterd tot
Valckenieren Valck.

De Doove op een kaart uit 1705. Het noorden is onder. De weergave van het ge-
bouw is symbolisch. Ook de tekening van de Blauwe Kamer geeft waarschijnlijk
niet de feitelijke situatie weer. Detail van de Caarte van de Slaperdijk, tekenaar
Justus van Broeckhuijsen. (Foto en cotl. Universiteitsbibliotheek Utrecht).
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Wat betekent Doove? Dat is niet helemaal duidelijk.
Het zou stilstaand water kunnen aanduiden, wat
langs de Rijn wat vreemd lijkt, maar het kan natuurlijk
verwijzen naar de kolk waar de boerderij oorspronke-
lijk naast lag.

Schulden

Van 1693 tot en met 1771 woonde de familie Ver-
woert op De Doove. Dat begon met Cornelis Ver-
woert die in 1693 op de boerderij introuwde. Daarna
waren zijn zoons Gijsbert (ged. Wageningen 1696,
begr. Wageningen 1774) en Gerardus (Gradus, Gerrit)
(ged. Wageningen 1701, begr. ald. 1776) boer op De
Doove, en vervolgens hun zus Jantje Verwoert (ged.
Wageningen 1699, overl. na 1783). Jantje was ge-
trouwd met Hendrik Verwoert (overl. ca. 1751), zodat
de familienaam bleef. Gijsbert was in 1737 in Veenen-
daal getrouwd met Jacobje van Manen, maar die
overleed in 1749. Daarna woonde hij kennelijk bij zijn
zus Jantje en haar man Hendrik Verwoert in, of mis-
schien in de Kleine Doove. In het familiearchief^ zit
namelijk een rekening met de tekst: 'Gijsbart Ver
Woert debit aen Gerrit Ver Woert van kostgelt en be-
wassen en een vrijije kamer alle week voor 35, en ge-
komen bij ons met sijn goet den 22 febewari 1751 tot
den 22 fewari 1754 is 3 jaer, een some van 273,-. Nog

van den 22 febewari af tot
den 4 september 1754 toe is
27 weken, dus nogh kostgelt
tot dato deses 47:5:0. Nogh
debet van een overgelevert
rekeening aen Gerrit Ver
Woert is 18:0:0. Dus same
338:5:0. Soo swager Ver
Woert ordeelt dat 35 st. te
veel is, soo wil ik daer wel
een schikkingh in maken'.

Gijsbert was niet de enige
met schulden: in 1750 en
1753 bijvoorbeeld werd tij-
delijk beslag op de goederen
van de Verwoerts gelegd, en
de weduwe Verwoert-Ver-
woert had bij Lubbert
Adolph Torck een lening van
500 gulden lopen waarvan
zij de rente in 1765 voldeed
met een veulen in plaats van
contant geld. In 1772 ver-
kochten de Verwoerts de
grond die zij in de Nude be-
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zaten en een waarde had van 800 gulden aan de
reeds genoemde Van Wanraaij en Van den Ouweland.
In plaats van het betalen van een koopsom namen de
kopers de schuld van deVerwoerts bijTorck over. Het
is tekenend voor de financiële si-
tuatie van de familie dat de over-
name van de schuld van 500 gul-
den werd beschouwd als de
betaling van de volle waarde van
de grond van 800 gulden. Ver-
moedelijk was de laatste jaren de
rente niet meer betaald, resulte-
rende in een nog hogere schuld.

Jantjes zoon Cornelis Philippus
Verwoert (ged. Wageningen
1739), die als ongehuwd kind op
de boerderij was blijven wonen
totdat die werd verkocht, kon in
1789 zijn schulden niet meer vol-
doen, zodat zijn laatste bezittin-
gen in 1790 openbaar moesten
worden verkocht. Waarschijnlijk
zijn daardoor de familiepapieren
in het stadsarchief terecht geko-
men.

Tussen al die stukken zit ook de
wat slordig ogende {maar dat ver-
baast ons niet meer echt) financi-
ële administratie van de familie.
Daaruit blijkt o.a. dat zij ook bier
brouwde. Zo is over de periode
september 1731 -juli 1734 in de
boedelpapieren een lopende re-
kening aanwezig waarin werd bij-
gehouden op welke data Gerar-
dus van Galen bier en andere
waren afnam. De soorten bier die worden vermeld,
zijn: suikerbier, bruin bier en halfbier, waarbij de eer-
ste soort verreweg de meestverkochte was. Verder
kocht Van Galen bij Hendrik Verwoert ook allerlei
kruidenierswaren als kaas, stokvis, olie, rijst, suiker,
koren, enz. In de boedel zijn meer van dit soort reke-
ningen bewaard gebleven. Een los briefje, vermoede-
lijk in de hand van Jantje, meldt aan de ene kant'1752
heb ik de bier sijs (accijns) aengebragt bij Mannis Ko-
ning voor drie gulde' en aan de andere zijde 'in het
jaer van seven en vijftig heb ik niet gebrouwe'. Maar
ook bij een boerderij meer voor de hand liggende
zaken werden verkocht, zoals haver, gerst, hooi, 'hete
mest', 'bone' en 'arritte'.

(N)Ouw(e)land, die het in 1832 nog bezat. Zoals ge-
zegd, verdwenen de Grote en Kleine Doove in 1855 in
de golven toen de Grebbedijk doorbrak. Twee nieu-
we boerderijen werden daarna gebouwd ten noor-

De Kleine Doove, Grebbedijk 26, in het voorjaar van 1984.
Gesloopt begin 7990. (Foto H.P. Deys, coll. GAW).

den van de nieuwe dijk, die was aangelegd over het
tracé van de Middenweg die op de kaart uit 1705 is te
zien. De Grote Doove staat er nog steeds, maar de
Kleine Doove, die een eind verder naar het oosten
stond, is begin 1990 onder de slopershamer gevallen.

Bronnen
o.a. ORA Wageningen inv.nrs. 180 (transporten) en
281 (boedel Verwoert); Archief Hervormde Kerkvoog-
dij, inv.nr. 259 e.v. (rekeningen pastorie)

Oud Wageningen 2007 nr. 1.
' gedoopt.
1 Een mergen, of morgen, is vanouds een stuk land dat in één
morgen geploegd kan worden. De Gelderse morgen was ongeveer
0,86 hectare groot.Rond 1806 vererfde De Doove op de familie Van den
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Rijnwijk en de
archeologische
informatie
Door Peter Schut

Vervloet situeert in zijn bijdrage over de geschiedenis van Wageningen
de handelsnederzetting Rijnwijk aan de voet van de stuwwal.1 Ik wil
hierbij niet ingaan op de discussie over de historische betekenis, ligging
en datering waarover ongetwijfeld het laatste woord nog niet is gezegd.
Wel wil ik kort stil staan bij de archeologische gegevens die een niet
onbelangrijke rol spelen in de hypothese van Vervloet waarin hij de oor-
sprong van de middeleeuwse stapelplaats Rijnwijk langs de Veerweg
situeert en een negende eeuwse oorsprong suggereert. Het gaat hierbij
om een voorlopige reactie. Momenteel ben ik bezig om alle archeologi-
sche gegevens over de Westbergende Veerweg opnieuw te analyseren.
De definitieve resultaten zullen om verschillende redenen nog even op
zich laten wachten, maar inmiddels is al wel een en ander te melden.

Te snel worden vroegmiddeleeuwse dateringen overgenomen uit ne-
gentiende eeuwse beschrijvingen zonder kritisch naar de beschikbare
informatie te kijken of überhaupt de oorspronkelijke bronnen te heb-
ben geraadpleegd. Het gaat in ons geval om de brieven en notities van
toenmalige directeur van het Rijksmuseum van Oudheden LJ.F. Janssen
met betrekking tot Wageningen in de Universiteitsbibliotheek in Leiden
evenals de deels bewaard gebleven vondsten en documentatie in het
Rijksmuseum van Oudheden waar Janssen conservator was. Toegege-
ven de informatie is beperkt, maar het is wel mogelijk om enige voor-
zichtige conclusies te trekken over de datering en de betekenis van de
negentiende-eeuwse vondsten die aangetroffen zijn aan de Veerweg.
Tevens wil ik enkele kanttekeningen plaatsen bij de datering van de in
1986 gevonden keienvloer op het 5-Meiplein.

Mede op basis van deze twee vindplaatsen maakt Vervloet een ver-
gaande vergelijking tussen Rijnwijk en het Karolingische handelscen-
trum Dorestad (Wijk bij Duurstede) waarbij hij zegt dat beide qua lengte
in ieder geval vergelijkbaar zijn. Een dergelijke conclusie kan echter niet
worden gebaseerd op de genoemde archeologische gegevens.

Het vervolg van de beschrijving van
de vroegste geschiedenis van Wage-
ningen wordt nog even uitgesteld.
Regioarcheoloog Peter Schut is
bezig om alle archeologische gege-
vens over het vroegste Wageningen
opnieuw te evalueren. In verband
met de recente discussie over de oor-
sprong van Wageningen zet hij al-
vast enkele gegevens op een rij.

Begraafplaats

Een van de belangrijkste beschrijvingen door LJ.F. Janssen dateert uit
1845. Let wel wanneer we het over dateringen hebben, moeten we er
rekening mee houden dat men in die tijd nog maar net had uitgevon-
den dat er opvolgend een Steen- Brons- en Ijzertijd had bestaan. Tegen
dat licht moeten ook de dateringen van Janssen worden gezien. Met zijn
kennis heeft hij zo goed mogelijk proberen aan te geven wat de date-
ring was van de gevonden resten. Gelukkig is de archeologie de afgelo-
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pen 150 jaar niet stil blijven staan en kunnen we te-
genwoordig gebruik maken van de modernste
daterings- en analysemethoden.
Uit de beschrijving van Janssen kunnen we opmaken
dat in 1845aandeVeerweg bij de bouw van een dag-
lonerswoning graven werden gevonden.2

Detail van de Bonnekaart uit 1870. Midden in de cirkel
ligt de arbeiderswoning uit 1845. Van oost naar west
loopt de Veerweg, terwijl direct rechts van de cirkel de
Holleweg herkenbaar is. De tol lag aan de huidige Ge-
neraal Foulkesweg.

De locatie kon op basis van oud kaartmateriaal wor-
den teruggevonden. Het gaat daarbij om de directe
omgeving van Veerweg 141/143 die indertijd de
Hooge Akker werd genoemd. Er werden de volgende
resten gevonden:

-Een keienvloer die hellingopwaarts liep en 2,80
meter breed was. Onder en naast de keienvloer wer-
den skeletten gevonden in een west-oost positie.
Deze beschrijving wijst op een keienweggetje en
niet op de vloer van een gebouw. Immers een
schuin aangelegde (kerk)vloer ligt niet voor de
hand. Over de datering van deze keienvloer kan
niets met zekerheid worden gezegd.

- De gevonden graven moeten in ieder geval ouder
zijn dan de keienvloer. Ook zouden brokken tuf-
steen gevonden zijn die boven op de lijken lagen.
Let wel Janssen heeft dit alles gehoord en niet uit
eigen waarnemingen. Hij veronderstelt daarbij dat
het om tufstenen doodskisten gaat, maar dit staat
allerminst vast. Aanwijzingen voor de exacte ouder-
dom ontbreken.

-Tevens beschrijft hij de vondst van tegels waarvan
een fragment volgens hem Romeins zou kunnen

zijn, maar ook over deze toeschrijving hebben we
geen zekerheid.

- Ook werden lagen as-, houtskool- en leemlagen ge-
vonden. Deze vondsten wijzen op bewoning ter
plaatse, maar zij geven jammer genoeg geen infor-
matie over de aard van de bewoning.

-Over de vondsten zegt Janssen dat deze niet Ro-
meins waren maar Frankisch of 'Carlovingisch'. Hij
noemt daarbij huttenleem, scherven 'gele en grau-
we met violette verven; gele met versierselen; ruwe
lichtgebakken scherven oud Germaans of Carlovin-
gisch; grauwe met versierselen.'Met de huidige ken-
nis kunnen we twee van deze vondsten nauwkeuri-
ger dateren. Janssen verwijst naar een afbeelding
(afb. 2) met een fragment van Ba d o rfaardewerk uit
een pottenbakkerscentrum bij Brühl (BRD) uit de 8e

of 9e eeuw. De gele scherven met verf zijn ongetwij-
feld afkomstig van Pingsdorfaardewerk uit de 10e-
12e eeuw {gelig aardewerk met verfversiering uit
een ander pottenbakkerscentrum bij Brühl). Moge-
lijk doelt hij bij de lichtgebakken scherven op lokaal
handgevormd kogelpotaardewerk uit dezelfde pe-
riode. Aantallen ontbreken waardoor de verhoudin-
gen en het belang niet kunnen worden geduid.

-Verder werden enkele ijzeren mesjes gevonden en
delen van een handmolensteen. De vondst van een
ruiterspoor met pin past eveneens in het beeld van
de9e- 12eeeuw.

De brief gaat ook over zijn waarnemingen op de
Westberg die echter weinig betekenis hebben voor
de absolute datering van deze nederzetting en kerk.
Wanneer zijn constatering juist is dat hier grafkisten
zijn gevonden bestaande uit tufsteen dan zou dat
overigens op een datering in de 11eof 12eeeuw kun-
nen duiden, maar ook deze waarneming is niet van
hemzelf.3

'Carlovingers'

Behalve de beschrijving uit 1845 is er ook een verslag
van 25 juni 1860 bewaard gebleven. Hierin wordt
eveneens melding gemaakt van onderzoek naast de
arbeiderswoning 'vlakbij waar prof. Harting vroeger
gegraven heeft'. Vermoedelijk wijst dit op dezelfde
daglonerswoning als hierboven vermeld. Blijkbaar
heeft ertussen 1845 en 1860dus nog een opgraving
plaats gevonden, maar daarover is weinig bekend. Er
werden graven gevonden evenals een aantal scher-
ven. De laatst genoemde worden door Janssen voor-
al aan de 'Carlovingers' toegeschreven terwijl van
één scherf een Romeinse ouderdom wordt aangeno-
men en van een andere vondst een 11e of 12eeeuw-
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se datering. Er werden zowel kinder- en volwassen-
graven gevonden wat op een reguliere begraafplaats
wijst. Of de genoemde dateringen juist zijn kan niet
meer worden vastgesteld.

In een andere notitie beschrijft hij de gevonden ske-
letten volgens de inzichten van zijn tijd. In een brief
van professor P. Harting van 27 juni 1860 schrijft deze
op dat moment geen tijd te hebben voor een nadere
studie van de skeletdelen. Of dit later wel is gebeurd
is niet bekend.

Scherven

In het Rijksmuseum van Oudheden bevindt zich een
klein aanta! vondsten uit Wageningen die in 1845
zijn verworven. Onduidelijk is of deze van de Hooge
Akker of van de Westberg afkomstig zijn. Het gaat
om enkele kogelpotranden, een kogelpotbodem
met standring en enkele pingsdorfscherven. Deze
vondsten kunnen in de 10e tot 12e eeuw worden ge-
dateerd. Een fragment van een reliëfbandamfoor (9e

eeuw) is waarschijnlijk niet uit Wageningen afkom-
stig maar uit Ede. Ook is een doos met menselijk bot-
materiaal bewaard gebleven dat momenteel wordt
onderzocht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed.

Concluderend kan worden gesteld dat op de Hooge
Akker langs de Veerweg tenminste een Karolingische
scherf is gevonden, maar dat over de context ervan
niets met zekerheid gezegd kan worden. De tiende
tot twaalfde eeuw is duidelijk beter vertegenwoor-
digd, maar de vondsten laten verder geen conclusies
toe. Het kan om een enkele boerderij gaan maar ook
een deel van een grotere nederzetting. Wanneer Rijn-
wijk op deze plaats al heeft bestaan, is een datering
in de 10e tot 12e eeuw vooralsnog waarschijnlijk. De
oriëntatie van de graven laat zien dat deze niet ouder
zijn dan de achtste eeuw, maar deze kunnen ook veel
jonger zijn. Wel is natuurlijk de ligging van een be-
graafplaats (tenminste enkele tientallen graven) on-
deraan de stuwwal en op slechts 100 meter van de
hoog gelegen Westberg opmerkelijk. Eigenlijk hoort
daar een kapel of kerk bij maar of er een heeft ge-
staan weten we niet. Het is de vraag of een eventuele
kerk in een nederzetting heeft gestaan. Het kerkje
van Oud Wolfheze laat zien dat dit niet altijd het
geval hoeft te zijn. Overigens hoeft er geen connec-
tie te zijn tussen de graven en het gevonden aarde-
werk waardoor de graven ook ouder of jonger kun-
nen zijn dan het aardewerk. Al met al een karig
resultaat.

Fragmenten van een Badorfpot waar Janssen naar ver-
wijst.

Of Rijnwijk ten offer viel aan Vikingaanvallen weten
we niet met zekerheid. Aangezien Reinwick al in 1003
wordt genoemd als het hof Reinwic dat door Balderik
en Adela aan het klooster Deutz bij Keulen (BRD)
wordt geschonken, is dit niet ondenkbaar. Let wel er
is op dat moment sprake van een hof. Er wordt nog
niet gesproken van een (handels)nederzetting. Hoe
het ook zij, vast staat dat Tiel in 1006/7 werd geplun-
derd door de Vikingen en dat dit een van de laatste
plundertochten is geweest.4 Overigens is het interes-
sant dat juist Balderik achter deze groep Vikingen
aanging. Dezelfde Balderik die ook afstand deed van
de hof Reinwic?

Keienvloer

In de theorie van Vervloet is de nederzetting Rijnwijk
2 kilometer lang. De vondst van een keienvloer in
1986 op het 5-Meiplein speelt daarbij een belangrijke
rol. Hier werden twee keienvloertjes boven elkaar ge-
vonden met daartussen een laag (ophoog)zand. In
deze laag werd een stuk hout aangetroffen. Bij ge-
brek aan dateerbare vondsten werden monsters op-
gestuurd voor 14C datering.6 Alleen een stuk hout
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dat tussen de beide vloertjes was gevonden, is hierbij
van belang. Aangezien dit stuk hout niet tot de con-
structie van een van beide keienvloertjes hoort, kun-
nen we alleen concluderen dat het stuk hout ouder
moet zijn dan het bovenste keienvloertje. Doordat
het blijkbaar bij toeval met het ophoogzand is aan-
gevoerd, is dit hout van elders afkomstig en kan het
(aanzienlijk) ouder zijn dan een van beide keienvloe-
ren. De uitkomst van de datering is 970 ± 60 (C14
jaren) oftewel 973 - 1213 AD maar heeft dus weinig
betekenis voor de datering van de vloeren.

Tijdens de vernieuwing van het riool in de Bergstraat
werden 10 jaar later de werkzaamheden begeleid
door medewerkers van het archeologische bedrijf
ARC. Circa 60 meter ten westen van de vindplaats uit
1985 werden opnieuw delen van een keienvloer ge-
vonden. Men concludeerde dat het hoogstwaar-
schijnlijk om dezelfde keienvloer ging als die in 1985
werd aangetroffen. Op basis vaneen scherf van Sieg-
burgaardewerk die onder de keienvloer werd aange-
troffen, kon deze worden gedateerd in de vijftiende
eeuw of jonger. Het betreft waarschijnlijk de bestra-
ting van de voorganger van de Bergstraat. Blijkbaar
kende deze ooit een ander tracé dan tegenwoordig.
Dit verklaart de enigszins afwijkende ligging van de
eerste keienvloer.7

Overigens werd tijdens dit onderzoek voor de biblio-
theek in de Bergstraat een grachtprofiel aangesne-
den met vondsten uit de 13e en 14e eeuw. Tot op
heden de enige locatie waar een gracht is aangetrof-
fen uit de periode van de verlening van het stads-
recht.

Conclusie

Het Rijnwijk dat door Vervloet wordt gesitueerd aan
de voet van de stuwwal is archeologisch niet aan-
toonbaar. Weliswaar zijn er aanwijzingen voor bewo-
ningsactiviteiten in de 10e - 12e eeuw (mogelijk al
wat eerder) aan de Veerweg, maar het kan niet wor-
den aangetoond dat deze een relatie hebben met
een handelsnederzetting/overslagplaats Rijnwijk. De
niet gedateerde begraafplaats maakt het waarschijn-
lijk dat hier op een bepaald moment een nederzet-
ting heeft gelegen, maar door het ontbreken van een
betrouwbare datering kan hier vooralsnog geen con-
clusie aan worden verbonden. De op zijn vroegst 15e-
eeuwse keienvloer op het 5-Meiplein heeft geen be-
tekenis voor de discussie over de ligging en
ontwikkeling van Rijnwijk. Daarmee is niet gezegd
dat Vervloet's theorie over de ontwikkeling van Rijn-

wijk onjuist is, maar de hier gepresenteerde archeo-
logische vondsten bieden vooralsnog onvoldoende
aanknopingspunten. Hopelijk kunnen toekomstige
vondsten meer helderheid geven.
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De koninklijke wegen van
Wageningen
Door Jean Gardeniers

De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de naamgeving van de straten binnen hun territori-
um. Zo heeft de gemeente Wageningen onlangs de nieuwe straten in het ontwikkelingsgebied Rustenburg
vernoemd naar enkele belangrijke vrouwen uit de Torck-dynastie die daar ter plekke lange tijd het kasteel
heeft bestierd. De projectontwikkelaar spreekt daarom - formeel niet terecht - van de nieuwe wijkTorckdael.
Een ander recent voorbeeld is de naamgeving in de wijk Nieuw Kortenoord. Daar hebben de straten de namen
gekregen van Wageningse kunstenaars.
In het hele land levert het koningshuis traditioneel veel straatnamen op. Dat is ook in Wageningen het geval.
Hoe daarmee hier is omgegaan wordt in het hierna volgende artikel beschreven. De aanleiding voor dit ver-
haal gaat terug tot de Maand van de Geschiedenis 2013 die Vorst en Volk tot thema had.

Centrum en oostzijde

Rond het centrum vinden we de oudste koninklijke
vermeldingen. Het Emmapark is in 1894 op de voor-
malige stadswal aangelegd en de Wilhelminafontein
in de gracht kreeg haar naam in 1899.
Ten zuiden van de toenmalige Rijksstraatweg, nu Ge-
neraal Foulkesweg, is rond 1900 een woonwijk ge-
sticht met de naam Villapark. In 1922 ging de ge-
meente over op huisnummering per straat in plaats
van per wijk. De straten hebben toen aparte namen

voor om dat nu nog te veranderen. Ze had trouwens
al een extra naambord laten plaatsen. Bij die gele-
genheid gaf de gemeente aan een kort, doodlopend
zijstraatje van de Nassauweg, waar enkele huizen
werden gebouwd, de naam Dillenburg. Dillenburg is
immers de plaats in het Duitse Hessen waar Willem
van Oranje geboren is; in aansluiting op'Nassau'dus
een goede keuze. Ook had men nog gedacht dit
straatje naar oud-burgemeester De Niet te noemen,
maar daar werd vervolgens weer van afgezien.

gekregen en de naam Villapark kwam te vervallen.
De hoefijzervormige weg door de wijk kreeg de
naam Nassauweg; de straat ten westen hiervan werd
de Wilhelminaweg. En dan is er nog dat kleine dood-
lopende stukje straat dat nu Dillenburg heet. Achter
deze naam zit een verhaal, lin 1974 schrijft een bewo-
ner van Nassauweg nr 2 aan B&W dat er regelmatig
mensen bij hem aanbellen omdat ze de Rijksgenees-
kundige Dienst verderop in de straat (nr 22) niet kun-
nen vinden. Men blijkt niet te snappen dat de Nas-
sauweg een hoefijzervormig verloop heeft. Hij stelt
voor om de naam in tweeën te knippen, bijvoorbeeld
de Eerste en de Tweede Nassauweg. Twee jaar later
erkent de gemeente dat het beter was geweest in-
dertijd twee namen te geven, maar ze voelt er niet

In het verlengde van de Wilhelminaweg ligt de begin
jaren twintig tot stand gekomen Hendrikweg. Deze
ligt weliswaar min of meer in hetzelfde deel van de
stad, maar wel ten noorden van de Rijksstraatweg in
een andere buurt. De straat ligt wel vlak bij het woon-
huis van Hendriks jachtvriend August Falise. Dat de
vlak bij de Hendrikweg liggende Beatrixlaan deze
naam heeft lijkt qua koninklijk tintje logisch, maar de
naamgeving had wel wat voeten in de aarde. Eind
1945 schrijft een inwoner aan de gemeente dat er
verwarring is tussen de straatnamen Berglaan en
Bergstraat. Hij stelt voor om de Berglaan een andere
naam te geven en noemt daarvoor de in de oorlog
omgekomen dokter Boes. Dit idee wordt door de ge-
meente overgenomen. Maar tevens doet B&W het
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voorstel om het gedeelte van de Arboretumlaan dat
ligt tussen de Harnjesweg en de Grindweg (nu Chur-
chillweg) Beatrixlaan te noemen. Dat stukje Arbore-
tumlaan wordt 'een onnatuurlijke verlenging' ervan
genoemd. De argumenten van de gemeente hebben
dezelfde achtergrond als die van de briefschrijver
over de Berglaan, namelijk dat 'bijna dagelijks perce-
len gelegen aan het zuidelijk deel van de Arboretum-
laan zonder resultaat worden gezocht in het noorde-
lijk deel'.
Er komt onmiddellijk en massaal bezwaar van de aan-
wonenden tegen de nieuwe naam Beatrixlaan; ze

deMarijkeweg.
Eén lid van het koninklijk huis heeft zelfs twee straten
naar zich genoemd gekregen, dit in aansluiting op de
naamswijziging die de prinses voor zichzelf had ge-
kozen. In 2010 is namelijk naast en achter het voor-
malige belastingkantoor (aan de Marijkeweg) een
nieuwe straat aangelegd die Christinaweg is ge-
noemd.
De Julianastraat is aangelegd eind jaren tien van de
vorige eeuw als noord-zuidas bij het bouwen van het
Rode Dorp. De naam is een tijdje langer geweest. Op
6 september 1948 richtte de buurtvereniging Julia-

Beat r ix laan

moesten hun adresstempels veranderen, nieuwe
postcheque- en giroboeken bestellen, nieuwe visite-
kaarten laten drukken enz. enz. De gemeente houdt
echter voet bij stuk. Overigens is er toch nog steeds
een Berglaan inWageningen, namelijk in het bos tus-
sen de Scheidingslaan (bij het voormalige zieken-
huis) en Oranje Nassau's Oord. Maar gelukkig staan
daar geen huizen.

Bij dezelfde gelegenheid kwam de gemeente met
nog een derde voorstel en wel om de in aanleg zijnde
weg op de Wageningse Berg rnet noodwoningen
Oranjelaan te noemen. In dit bosgebied rond ONO
vinden we diverse straatnamen die met het konings-
huis te maken hebben: Regentesselaan, Prinsenlaan,
Koningslaan en Koninginnelaan. Er is ook een Konin-
ginnebos, een Prinsenbos en een Koningsbos.

Westzijde

Als gegroepeerde koninklijke straten kennen we aan
de westkant van de stad de Julianastraat, de Bern-
hardstraat, de Irenestraat, het Margrietplantsoen en

nastraat aan de burgemeester het verzoek om bij ge-
legenheid van de inhuldiging van koningin Juliana
op die dag de straatnaam te mogen wijzigen in Ko-
ningin Julianastraat. De buurtvereniging wil zelf wel
zorgdragen voor het aanbrengen van het straat-
naambord en wil zelfs de kosten ervan betalen. Per
kerende post op dezelfde dag ligt er al een raadsbe-
sluit dat de wijziging goedkeurt. En inderdaad stuurt
de gemeente de rekening later naar de buurtvereni-
ging. Tegenwoordig is het weer gewoon Juliana-
straat.
Per definitie kunnen de straatnamen met Bernhard,
Irene, Margriet en Marijke natuurlijk pas van latere
datum zijn. Het eerste oostelijke stuk van de Prins
Bernhardstraat kwam eind jaren dertig tot stand.
In 1952 moesten namen worden vastgesteld voor
nieuwe wegen in het Haagsteegplan. In een nota van
de gemeentesecretaris worden de overwegingen
daarbij genoemd: 'Er zijn hier al de Koningin Juliana-
straat en de Prins Bernhardstraat. Er is daarom aanlei-
ding om nieuwe straten ook naar overige leden van
het koninklijk huis te noemen, met name de prinses-
sen.'
Verrassenderwijs wordt in de nota ook het volgende

DUE)
wn
E

i

m OUD-WAGENINGEN 42 - 3, Contactblad van deHistorischeVereniging Oud-Wagen ingen 85



opgemerkt: 'Het is wel jammer dat de naar prinses
Beatrix genoemde laan in een ander deel van de ge-
meente ligt. Overwogen zou kunnen worden ook
deze naam in het Haagsteegplan op te nemen en de
tegenwoordige Prinses Beatrixlaan weer, evenals
voorheen, Arboretum laan te doen heten.' Gelukkig
net op tijd lijkt de gemeentesecretaris zich de discus-
sie uit 1946 te herinneren en hij vervolgt: 'Dit laatste
is echter, waar de nieuwe naam langzamerhand bur-
gerrecht heeft verkregen en dit weggedeelte toch al
eens is omgedoopt, wel wat ingrijpend.'
Als namen werden uiteindelijk vastgesteld Prinses
Irenestraat, Prinses Margrietstraat en Prinses Marij-
kestraat. In 1955 werd het Haagsteegplan echter ge-
wijzigd. Er kwam ook een plantsoen en het terrein
waarop de Prinses Margrietstraat en de Prinses Marij-
kestraat zouden komen werd uitgegeven aan het
Scheepsbouwkundig Proefstation. Deze twee straten
kwamen daar dus toen toch niet. In plaats daarvan
kwam er een Prinses Margrietplantsoen en de Prinses
Marijkeweg kwam te liggen tussen de Sportparkweg
(nu Van Uvenweg) en de Haagsteeg en werd later
nog doorgetrokken naarde Lawickse Allee, richting
Nudeplan.
Consequentie van deze wijzigingen was ook dat het
westelijk deel van de Prins Bernhardstraat Prinses
Marijkeweg ging heten. Een van de argumenten die
daarvoor genoemd werden was dat de hoofdingang
van de Prinses Marijkeschool (nu 'De Dijk') aan deze
weg ligt.

Tweede Wereldoorlog

Zeer direct verbonden met het koningshuis en met
de gevoelens die daarmee samenhangen was het
bevel van de Rijkscommissaris voor het bezette Ne-
derlandse gebied van 3 januari 1942 dat straten met
namen van levende leden van het Huis van Oranje
Nassau een andere naam moesten krijgen.
B&W antwoordden op 7 februari aan de Commissaris
der provincie in Arnhem. Zij sturen een lijst met wijzi-
gingen, maar tekenen ook aan: 'Ik neem aan dat de
namen van de Prins Hendrikweg, de Nassauweg en
het Emmapark ongewijzigd kunnen blijven. En dat
ook de Ireneweg zo kan blijven, die reeds jaren gele-
den genoemd is naar de woningbouwvereniging
Irene en niet naar de later geboren prinses Irene.
Voorst wil het mij voorkomen dat het sanatorium
Oranje Nassau's Oord, niet genoemd naar de levende
leden van het Oranjehuis geen andere benaming be-
hoeft.'Slim werd dus gebruik gemaakt van de formu-
lering in het bevel dat het om namen van levende
leden van het koningshuis ging.

Dit zelfde trucje van stil protest wordt ook uitgehaald
met de nieuw te kiezen namen. Immers ook hier wor-
den toch namen uit het huis van Oranje gebruikt,
maar dan van al lang overleden leden.
De Wilhelminaweg wordt Willem de Zwijgerweg, de
J u l ia na straat wordt Mauritsstraat en de Prins Bern-
hardstraat wordt Frederik Hendrikstraat. De Commis-
saris der Provincie geeft op 23 februari 1942 toestem-
ming en de burgemeester besluit in die zin de dag
erna.

Direct na de oorlog, al op 5 april 1945, verzocht de
provincie 'de burgemeesters der gemeenten gelegen
in het bevrijde gedeelte der provincie Gelderland' de
oorspronkelijke toestand van de straatnamen te her-
stellen. Op 14 juni 1945 wordt hiertoe in Wageningen
besloten.

Hoewel de naam Ireneweg dus in 1942 bewust werd
gehandhaafd is deze naam inmiddels opgeheven.
Dat gebeurde naar aanleiding van verwarring tussen
de namen Ireneweg en Prinses Irenestraat. Als argu-
ment werd genoemd dat men de Ireneweg logi-
scherwijs in het Haagsteegplan zou moeten zoeken
waar immers meer koninklijke straten liggen. De Ire-
neweg werd omgedoopt tot Kastanjeweg omdat
daar in de buurt ook al de Eikenlaan en de Essenlaan
te vinden zijn. De ideologische stellingname in de
oorlog rond de naam Ireneweg werd daarmee inge-
ruild voor een praktisch argument. Een naoorlogse
naamgeving waar prinses Irene indirect in voorkomt
is het Irene Brigadeplein tussen hotel De Wereld en
de aula van de universiteit.

Tot slot, wie de koninklijke straatnamen in Wagenin-
gen overziet mist een straat genoemd naar prins
Claus. En natuurlijk mag oud-burgemeester De Niet
intussen ook wel een eigen straat krijgen- na die mis-
lukte poging in 1974.

Bronnen
Gemeentegids Wageningen 2013/2014.
Gemeentearchief Wageningen, Secretariearchief, inv.
nrs. 255,256, 261 en 262.
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Meer bekendheid voor
buitenplaatsen
Wageningen gaat samen met Renkum, Arnhem, Ro-
zendaal en Rheden werk maken van de promotie van
buitenplaatsen en landgoederen. De vijf gemeenten
hebben onlangs besloten samen plannen te maken
en uit te voeren om deze kostbare erfgoederen meer
bekendheid te geven. Het gezamenlijke project
draagt de naam'Gelders Arcadië, geschiedenis in ver-
halen' Om te beginnen wordt aan de hand van oral
history een app ontwikkeld en er wordt een brochure
samengesteld waarmee de landgoederen van de Ve-
luwezoom op een moderne manier beleefbaar wor-
den gemaakt voor toeristen, recreanten en de eigen
inwoners.
De veelal particuliere buitenplaatsen en landgoede-
ren vormen op zichzelf een belangrijke culturele erfe-
nis. Als ze voor het publiek toegankelijk zijn kunnen
inwoners en dagjesmensen er genieten van de na-
tuur en aangenaam recreëren. Buitenplaatsen en
landgoederen staan echter continu onder druk.
In 2011 verscheen'Gelders Arcadië, Atlas van een bui-
tenplaatsenlandschap'. Dat betekende de opmaat tot

Villa Nudenoord (foto RCE).

vernieuwde inspanning om de buitenplaatsen onder
de maatschappelijke en politieke aandacht te bren-
gen. In deze atlas werden tien Wageningse landgoe-
deren benoemd: Nudenoord, Kasteel Wageningen,
Hinkeloord, Belmonte, De Driest, Sanoer, De Dors-
kamp, Oostereng en Oranje Nassau's Oord. Van de
tien is niet altijd het oorspronkelijke landhuis be-
waard gebleven; wel zijn in alle gevallen delen van
het omringende groen bewaard. PietAben

Archeologisch onderzoek

Blij verrast was ik om in nummer 42-2 van het con-
tactblad een verslag tegen te komen over de archeo-
logische werkzaamheden rond de schuurkerk aan de
Lijnbaanstraat.

Één punt wil ik er graag bij maken:"Het kerkhof heeft
weinig belang vanuit archeologisch of historisch op-
zicht" schrijft Schut in de voorlaatste alinea, om dan
te manen tot terughoudendheid met archeologisch
onderzoek naar de recente tijd, dat alleen gedaan
zou moeten worden als "[de geschiedschrijving] niet
zonder een opgraving geschreven zou kunnen wor-
den." Daar zie ik een tegenspraak met de bijdrage van
dit artikel.

Archeologisch onderzoek is meer dan alleen een
bron van kennis, maar ook een krachtige erfgoed-
kundige methode om een verhaal te vertellen. Het
kleine of recente verhaal, met al zijn links met nog
levende personen en herinneringen is voor een ge-
meenschap van groot belang en speelt in erfgoed-
zorg een steeds belangrijkere rol. Veel Wageningers

kennen het verruigde hoekje' achter de Shell pomp'
als de plek waar net na de oorlog naast de (toen nog
bestaande} pastorie de kapotgeschoten Canadian
Forts stonden opgesteld. En latere generaties kennen
het als de spannende speelplaats, waar vele Wage-
ningse kinderen avonturen meemaakten tegen de
mysterieuze achtergrond dat dit ooit een begraaf-
plaats was. Dat maakt het waardevol erfgoed. Het
was nota bene mijn buurvrouw - die zover ik weet
helemaal niet speciaal historisch geïnteresseerd is -
die me opgelaten kwam vertellen dat er menselijke
botten waren gevonden op de plek waar zij vroeger
speelde en hoe indrukwekkend dat voor haar was.
Geen geschiedenisboek over de schuurkerk had op
haar ooit datzelfde effect kunnen hebben als de ar-
cheologische resten in de achtertuin van haar ou-
ders. Dat is de magie van de troffel.

Het grote verhaal van de geschiedenis dat de archeo-
logie probeert te vertellen in het kader van planolo-
gische erfgoedzorg is belangrijk op zijn eigen manier,
maar onderzoek naar de kleine verhalen van recente
geschiedenis, waarin de verbindingen met het heden
nog vers zijn, daar levert de archeologie veel sneller
een verbindende bijdrage aan de samenleving.

Wageningen, Jobbe Wijnen
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Uit het leven van de vereniging
Nieuwe voorzitter Reitsma:

Toekomstperspectief
Oud-Wageningen ligt bij inzet
van leden
Tijdens een gespreksronde in 2013 langs vrijwilligers en (vroegere) bestuurs-
leden bleek dat er zorgen leven over de toekomst van Oud-Wageningen. De
vanzelfsprekendheid van een kabbelend voortbestaan is geen optie: er
moeten nieuwe impulsen komen. Het bestuur heeft een plan opgesteld om
de toekomst van Oud-Wageningen veilig te stellen. Tijdens de ledenverga-
dering op 24 april 2014 is dit plan door de nieuwbenoemde voorzitter Mink
Reitsma als volgt gepresenteerd.

'Bevordering van de kennis van de
geschiedenis van Wageningen'
luidt de doelstelling van de Histo-
rische Vereniging Oud-Wagenin-
gen. Hoe doe je dat in deze tijd?
Tot nu toe zijn het uitgeven van
een periodiek en het organiseren
van lezingen onze bekendste acti-
viteiten. En natuurlijk het beschik-
ken over en het bijhouden en be-
schikbaar stellen van uitgebreide
documentatie. Dat alles moet
vooral blijven, maar het zal aange-
past moeten worden aan ontwik-
kelingen in deze digitaliserende
tijd. Er zal veel werk moeten wor-
den verzet. Daarbij spelen onze
leden de centrale rol.
We doen een beroep op onze
leden om met het bestuur mee te
denken over onze toekomst tij-
dens een beraad over onze moge-
lijkheden op donderdagavond 2
oktober 2014. Zie de oproep tot
deelname elders in dit nummer
van het contactblad.

Ook vragen we binnenkort van de
leden een actieve inzet bij een le-
denwerfactie voor het op peil hou-
den en uitbreiden van het leden-
tal. Belangrijk is ook, dat leden bij
zichzelf en bij mensen in hun om-

geving nagaan of er materiaal (fo-
to's en dergelijke) beschikbaar is
dat voor de collectie van ons do-
cumentatiecentrum interessant
kan zijn.

Voor het documentatiecentrum, in-
clusief bibliotheek, fotoarchief en
website hebben we plannen voor
een betere toegankelijkheid en
het beter naar buiten brengen van
het materiaal waarover we be-
schikken. Daarvoor is modernere
apparatuur nodig. En vooral ook
menskracht met deskundigheid
bij het up to date houden van de
informatie. Ook willen we nagaan
wat we met sociale media kunnen
doen.
We vragen de leden te helpen
door ons te attenderen op
(jonge?) mensen die voor een kor-
tere tijd of voor een wat langere
periode beschikbaar willen zijn
voor gerichte activiteiten op dit
terrein.

Voor het contactblad is een ver-
nieuwde en energieke redactie
aangetreden. Het bestuur is blij
met de kwaliteit van het blad en
steunt de wensen en plannen van
de redactie om het blad nog beter
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te maken. Het blad zal in de ge-
wenste communicatie met de
leden een belangrijke rol blijven
spelen. Ideeën voor onderwerpen
zijn bij de redactie zeer welkom,
evenals het attenderen op moge-
lijke auteurs van artikelen die in
het blad passen.

Het bestuur heeft de uitdrukkelij-
ke wens om te streven naar nieu-
we publicaties in onze Historische
Reeks. Ook op dit punt zijn tips
welkom. Uiteraard handhaven we
onze vier lezingen per jaar. We
gaan na of de opzet ervan qua
plaats van handeling, presentatie-
techniek en verenigingspresenta-
tie verbetering behoeft. Optioneel
is samenwerking met anderen. We
zetten ons in voor de gebruikelijke
presentatie op markten e.d. zoals
de Molenmarkt en mogelijk de
4/5 mei manifestatie. We willen dit
afstemmen met het museum.

Het bestuur werkt aan een goede
relatie met Museum De Casteelse
Poort. Er is een basis voor intensi-
vering van de samenwerking.
Over ons gebruik van de J.J. de
Goedezaal zijn nieuwe afspraken
gemaakt. De zaal zal in gezamen-
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lijk overleg heringericht worden.
Vanuit Oud-Wageningen wordt
sinds vorig jaar weer actief bijge-
dragen aan de opzet van tentoon-
stellingen. Er zijn plannen voor af-
stemming van verdere activiteiten
en gezamenlijke presentatie.
Beide organisaties streven geza-
menlijk naar het onderhouden
van reguliere externe contacten
en verbreding van samenwerking
met andere organisaties op 'ons'
gebied.

Binnen het bestuur is een heldere
verdeling van taken en verant-
woordelijkheden geregeld, gere-
lateerd aan de werkorganisatie.
Voor nieuwe activiteiten gaan we
in projecten werken, waarbij we
ook externe werkkracht kunnen
betrekken. Het bestuur is zich be-
wust van de niet al te sterke finan-
ciële positie van Oud-Wageningen.
Er zal een financieel meerjaren-
plan moeten komen waarbij on-
getwijfeld de vraag naar voren
komt of de contributie op het hui-
dige niveau kan blijven. Misschien
is voor bijzondere projecten ook
hulp vanuit externe fondsen te ver-
werven.

Bestuursmededelingen

Beraad over de toekomst
Op donderdagavond 2 oktober 2014 belegt het bestuur een beraad
over de toekomstmogelijkheden van Oud-Wageningen. Op verschil-
lende manieren is duidelijk geworden dat er nieuwe impulsen nodig
zijn, nieuwe vrijwilligers, een nieuwe aanpak van onze activiteiten, nieu-
we bestuursleden, een vernieuwende aanpak. Het bestuur heeft een
perspectief geschetst (zie het statement van de nieuwe voorzitter hier-
naast) dat getoetst moet worden op de haalbaarheid van de plannen en
ideeën. Graag willen we met geïnteresseerde leden en mensen uit onze
omgeving nagaan hoe hier vorm aan te geven. Wie mee wil denken en
doen nodigen we hierbij uit zich aan te melden bij het secretariaat. Ver-
dere informatie wordt persoonlijk toegestuurd.

Aftredende bestuursleden 2015
Per 1 mei 2015 eindigt de zittingstermijn van tweemaal drie jaar voor
Ottolien Haze en Dïtta van Vliet. Ottolien zorgt binnen het bestuur voor
verspreiding van de publicaties. Ditta van Vliet is verantwoordelijk voor
het secretariaat van de vereniging. Het bestuur telt momenteel zes
leden. Het streven is zeven, dus we zouden het bijzonder plezierig vin-
den als wij binnenkort drie kandidaten aan u kunnen voorstellen. Denkt
u er eens over na. Vele handen maken het werk licht. Dat gaat zeer zeker
ook op voor de taken van de bestuursleden van uw vereniging.

Bibliotheek/documentatie zoekt vrijwilliger
De vereniging is op zoek naar een vrijwilliger die de nieuw ingekomen
boeken inhoudelijk wil beoordelen en eventueel een recensie in het
contactblad wil publiceren. Daarnaast moeten de nieuwe aanwinsten,
voorzien van korte inhoudsopgave en trefwoorden, in ons documenta-
tiesysteem worden opgenomen. Wij hopen dat een van onze leden deze
taak op zich zal willen nemen. Zie ook de advertentie.

Lezing over Villa Sanoer
Villa Sanoer is één van de landgoederen die deel uitmaken van het
'Nieuw Gelders Arcadië'. Op dinsdagavond 17 februari 2015 is door Oud
Wageningen een lezing gepland in samenwerking met de afdeling Wa-
geningen en omstreken van de KMTP/Groei & Bloei. De lezing zal wor-
den verzorgd door dhr. Robert Best, eigenaar van het landgoed. Hij zal
spreken over de geschiedenis van Villa Sanoer, gelegen aan de Geertjes-
weg te Wageningen, en de inrichting van de tuin. De lezing vindt plaats
in de grote zaal van de Bevrijdingskerk en begint om 20.00 uur.

Molenmarkt
Op zaterdag 13 september a.s. zullen wij weer een kraam verzorgen op
de Molenmarkt. Hier kunt u informatie over de Historische Vereniging
Oud- Wageningen krijgen. Ook verkopen wij diverse door de vereniging
uitgegeven publicaties. De bibliotheek in de Jan J. de Goedezaal is'op-
geschoond'. Als van een uitgave meer dan twee exemplaren aanwezig
waren zijn die meerdere exemplaren uit de collectie gehaald. Die zullen
wij tijdens de Molenmarkt te koop aanbieden.
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Nieuwe e-mailadressen
Het bestuur heeft besloten een aantal nieuwe e-mailadressen te introduceren die vast aan functies binnen de
vereniging gekoppeld zijn en die dus bij het wisselen van peronen niet veranderd hoeven te worden. Het gaat
om de volgende adressen (daarachter de momenteel verantwoordelijke persoon die de e-mail ontvangt):

communLatie@oudwageningen.nl
dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
info@oudwageningen.nl
penningmeester@oudwageningen.nl
secretariaat@oudwageningen.nl
redactie@oudwageningen.nl

Ledenmutaties

Nieuwe leden
DhrT.W.N. Elberse
Dhr P. Kleijne
Mw W. Looijen-van Son
Dhr L. Verdonschot

(Jola Gerritsen)
(Hans van der Beek))
(Ditta van Vliet)
(Peter van de Peppel)
(Ditta van Vliet)
(PietAben)

Overleden leden
Mw A. Beenes-Groenwold
DhrW. Bongers
Mw L. deJong-Et

Fotoarchief, bibliotheek/ documentatie, website

Openstelling
Van de openstelling van de Jan J. de Goedezaal in De
Casteelse Poort op dinsdagmorgen wordt regelmatig
gebruik gemaakt voor informatie, zowel door Wage-
ningers als niet-Wageningers. Het afgelopen kwar-
taal konden veel vragen worden beantwoord; in en-
kele gevallen werd doorverwezen naar andere
instanties.

Schenkingen
Ook mochten wij enige schenkingen in ontvangst
nemen. Van de Jac Gaasbeekstichting de complete
foto- en glasnegatievencollectie met bijbehorende
diaprojector en een toverlantaarn die ooit toebe-
hoorden aan Job van de Peppel, een bekende Wage-
ningse natuurfotograaf. Bij oudere Wageningers is hij
zeker bekend. Zie ook het artikel elders in deze afle-
vering.

Van dhr. Canters mochten wij een ordner in ont-
vangst nemen met 400 kleurenfoto's overWagenin-
gen in de periode 1980 - 2000.
Van de fam. Meurs ontvingen wij een doos boeken
met betrekking tot Wageningen en WOU. Ook van de
fam. Van Dodewaard ontvingen wij dozen met boe-
ken. Met deze beide schenkingen kunnen we onze
boekencollectie over Wageningen (en Rhenen) uit-
breiden.
Van dhr, Borreman kregen wij documentatie aange-
boden over de voetbalvereniging Wageningen,
onder meer over elftalopstellingen en uitslagen over
de periode 1961 t/m 1978.

Via Leo Eppink ontvingen wij een tekening betref-
fende memorabilia met betrekking tot de gesneuvel-
den van het 8e Regiment Infanterie (8 Rl), tijdens de
Meidagen van 1940 op de Grebbeberg. Deze teke-
ning zal door ons worden overgedragen aan de
Stichting DeGreb.
Het museum kon worden verblijd met een set bier-
glazen met het opschrift Wageningen 700 jaar stad.
Alle gevers hartelijk dank voor hun giften.

Opzoek
Ons prentenkabinet is voortdurend op zoek naar

beeldmateriaal dat te maken heeft met het vroegere
Wageningen. Wie er afstand van wil doen kan con-
tact opnemen via dinsdagmorgen@oudwageningen.

nl of 06 390 80 177.
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Erfenis naar Oud-Wageningen

Job van de
Peppel,
natuurfotograaf
Job van de Peppel (Wageningen 1892 - Wageningen
1968) was een van de grote pioniers van de natuurfo-
tografie. Hij was op dat gebied volstrekt autodidact,
hij maakte zijn speciale foto-apparatuur grotendeels
zelf. Maar hij was dan ook een man met gouden hand-
jes. Na de ambachtsschool kwam hij als assistent en
amanuensis te werken bij de Landbouwhogeschool,
later bij de Plantenziektekundige Dienst. 'Hij was, al
naar het uitkwam glasblazer, schrijnwerker en tim-
merman, hij was gewiekst met de soldeerbout, als
smid en als lasser, hij kon boetseren, tekenen en schil-
deren, had verstand van boerenwerk, tuinierde met
succes en was in alle opzichten een handig man, vin-
dingrijk en spits in het bedenken van oplossingen
voor lastige en moeilijke problemen', aldus het In Me-
moriam dat zijn collega-natuurfotograaf Jan Strijbos
over hem schreef (Vogeljaar l6:645-647).

Pionieren

Ook het standaardwerk over de Nederlandse orni-
thologie In de ban van vogels (Utrecht 1995) noemt
Job van de Peppel'bekend als vogelfotograaf van het
eerste uur. Hij maakt met zijn grote houten camera-
kasten met harmonicabalg en grote glazen foto-pla-
ten voor die tijd opvallend mooie foto's van roofvo-
gels op de nesten vanuit in boomtoppen gebouwde
schuilhutten zonder de vogels te verstoren'.
Van de Peppel bleef voortdurend technisch pionie-
ren en werd zo ook de eerste die de electronenflïtser
gebruikte in de vogelfotografie.
Veel foto's van Van de Peppel zijn gepubliceerd als il-
lustraties in boeken van de Veluwse schrijver A.B.
Wigman, verder bij voorbeeld ook in de Atlas van de
Europese Vogels van de Amsterdamse hoogleraar K.H.
Voous (1960). Hij schreef ook zelf een boek en illu-
streerde dat, Met camera en kijker (1939). Indertijd
nam hij in Londen deel aan een grote internationale
prijsvraag Country Life. Daar werden uit 1300 inzen-
dingen drie van zijn foto's onderscheiden - een edel-
hert, een purperreiger en een paradijsvogeltje.
Uiteindelijk werd Job van de Peppel volledig opge-
nomen in wetenschappelijke kring en gerespecteerd

Job van de Peppel: 'hoe klein een ree ka If is...' (uit Met
camera en kijker)

als groot kenner van de vrije natuur. Zowel vóór als
na zijn pensionering in 1957 werkte hij samen met
het Rivon, het Rijksinstituut voor veldbiologisch on-
derzoek en nam deel aan inventarisaties van de das
en de otter.

Blij

Na zijn dood erfde zijn dochter Nel de fotografische
nalatenschap van haar vader en zij op haar beurt
schonk deze enige tijd later aan de Jac. Gazenbeek-
stichting in Lunteren. Deze stichting, genaamd naar
de Veluwse schrijver van die naam (1894-1975) zet
zich in voor het behoud van het Veluws eigene. Door
ruimtenood gedwongen heeft de stichting het ar-
chief van Job van de Peppel nu aan de historische
vereniging Oud-Wageningen overgedaan. Die daar
heel blij mee is al ontveinst ze zich niet dat er nog
heel veel vrijwilligersuren in gaan zitten vooraleer de
duizenden glasnegatieven, gewone negatieven en
diapositieven zijn bekeken, beschreven, ingescand
en waar nuttig en nodig opnieuw afgedrukt. Het ooit
zo gevierde, intussen bijna vergeten werk van Job
van de Peppel moet zeker weer aan het publiek ge-
toond kunnen gaan worden - dat is het streven.
Pie t A ben
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Museum De Casteelse Poort
AGENDA VOOR HET NAJAAR

Actuele museumactiviteiten op www.casteelsepoort.nl

Exposities in het museum

Oktober 2014
Maand van de Geschiedenis, thema Vriend & Vijand
Aactuele informatie op www.casteelsepoort.nl of www.maandvandegeschiedenis.nl.

Nog te zien t/m 16 november 2014
Achter ons roffelt de oorlogstrom - Wageningen tijdens de Grote Oor-
log
De Wageningse reservist Arie Pietersen is vanwege de mobilisatie
in actieve dienst geroepen. Hij houdt een dagboekje bij en aan de
hand van dat boekje laat de expositie zien wat hij meemaakte.

Maak ook gebruik van de kortingsactie voor een bezoek aan expo-
sities over WO l in Huis Doorn of Kasteel Amerongen. De informa-
tieve flyer ligt voor u klaar bij de museumbalie.

17 oktober 2014
Presentatie Serious Game W02
Museum De Casteelse Poort presenteert een nieuwe activiteit voor Jongeren/gezinnen:'Serious Game WO2:
wegwezen! De makers vertellen over de achtergrond van dit Wageningse gps-spel en demonstreren de
speelwijze. Het spel leidt deelnemers met eigen smartphone/tablet langs plaatsen in de stad waar in de
Tweede Wereldoorlog iets belangrijks gebeurde. Aanvang: 16.00 uur.

_ ^ 18 oktober 2014
Gelderse Museumdag
Tijdens de Gelderse Museumdag is het museum gratis toegankelijk.
Kinderrondleiding en -activiteit bij de tentoonstelling Achter ons roffelt
de oorlogstrom -Wageningen tijdens de Grote Oorlog. Start: 14.00 uur.
Aanmelden via educatie@casteelsepoort.nl.

MUSEUMDAG

Kunst; in het Koetshuis

December 2014 t/m medio maart 2015
l 3 kunstenaars uit de Kunstagenda 2015.

Opening: zondag 30 november, 16.00 uur.

5 oktober t/m 16 november 2014
Joke Vingerhoed, schilderijen, Blaricum / Arianne Bon, beelden, Renkum
/ Indiva, Astrid Hut, sieraden, Heelsum
Opening: zondag 5 oktober, 16.00 uur

White flowers, Joke Vingerhoed


