
42-4
november 2014

Contactblad van de Historische Vereniging Oud-Wageningen



Uitnodiging

Historische vereniging
Oud-Wageningen

www.oudwageningen.nl

Bestuur
Mink Reïtsma, 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
open dinsdag 9.30-11.30 u
Jan J. de Goedezaal
DeCasteelse Poort
Bowlespark 1a,
6701 DN Wageningen
tel. 0317 421436
dinsdagmorgen©
oudwageningen.nl

Ledensecretariaat
Z. van den Burg-Teunissen
Van der Waalsstraat 9
6706 JL Wageningen
tel. 0317 416361
z.teunissen@kpnmail.nl

Lidmaatschap
Contributie € 18 per jaar

IBANNL15INGB0002946125

Leden van Oud-Wageningen en andere belangstellenden zijn welkom
bij de voordracht over

Herinneringsstenen - tekens van

het Joodse leven in Wageningen

door prof. M. Elzas, voorzitter van de stichting Joods Erfgoed in Wageningen.

De lezing zal plaatsvinden op 26 november
a.s., aanvang 20.00 in de Vredehorst, Tarthorst
1, Wageningen.

Nadat het Joods Monument aan de Walstraat
tot stand was gekomen bedacht de Stichting
Joods Erfgoed Wageningen dat niet alleen het
gebeurde in 1940-1945 voor Wageningen en
het Wageningse jodendom van belang is,
maar ook het samengaan van beide in de af-
gelopen eeuwen. De Wageningse geschiede-
nis is ook de geschiedenis van de joodse Wa-
geningers. Er is toen besloten op een
eenvoudige en aansprekende manier de her-
innering op te roepen aan instellingen en per-
sonen die het Wageningse jodendom verte-
genwoordigden. De keuze viel op het
aanbrengen van tegels ter grootte van een
straattegel op de plaatsen waar deze verte-
genwoordigers van het Joodse leven hadden
gewerkt of gewoond.

Prof. Elzas en
burgemeester Van
Rumund leggen de
eerste
herinneringssteen, 29
juni 2011 (foto Arie de
Koning).

.

Het Spijk (foto J. Rauws).

Na de lezing vindt een presenta-
tie plaats van foto's uit de jaren
zeventig en tachtig van de afgelo-
pen eeuw, afkomstig uitdeWage-
ningen-collectie van Sjaak Rauws.
Rauws heeft veel geschreven en
gefotografeerd om de geschiede-
nis van Wageningen vast te leg-
gen.

De eerste lezing in 2015 vindt plaats
op 17 februari, aanvang 20 uur in de
Bevrijdingskerk aan de Ritzerna Bos-
weg 18. Ze wordt georganiseerd in
samenwerking met de vereniging
Groei en Bloei, afdeling Wageningen.
Dr. ir. Robert Best zal spreken over zijn
Villa Sanoer, verleden en heden, met
speciale aandacht voor de tuin bij zijn
landhuis.
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Allochtonen
Het zal een jaar of vijf geleden zijn dat mijn echtge-
note Melani Gijsbers en ik in de Ardennen, om pre-
cies te zijn in het stadje Durbuy, voor een museum of
galerie een bord zagen hangen met de tekst: 'Pein-
ture de Martine van Wageningen'.
Binnen troffen wij, bij toeval, de schilderes Martine
van Wageningen aan die eigenlijk Martijntje van Wa-
geningen heette, in Zuid-Frankrijk woonde, inder-
daad oorspronkelijk uit Nederland kwam en graag
een keer wilde exposeren in de stad van haar achter-
naam.

'What's in a name' laat Shakespeare Julia zeggen
wanneer blijkt dat ze niet met Romeo kan trouwen
omdat hun achternamen die van twee rivaliserende
families zijn die elkaar niet kunnen luchten of zien..
Een naam zegt misschien niet alles maar wel veel.
Ons vermoeden dat Martine van Wageningen uit Ne-
derland kwam en haar voorouders zeer waarschijnlijk
uit Wageningen bleek in ieder geval te kloppen.

Op 18 augustus 1811 moesten alle Nederlanders, op
bevel van Napoleon Bonaparte, zich op het gemeen-
tehuis laten registreren met een achternaam. Veel
Nederlanders noemden zich toen naar de oorspron-
kelijke woonplaats van hun familie.
Als we vandaag de dag in het telefoonboek van Wa-
geningen kijken dan zien we aan de achternamen
dat waarschijnlijk het merendeel van de 37000 Wage-
ningers oorspronkelijk van heinde en ver komt. Dat
moet ook wel want in de 17e eeuw had onze stad
minder dan duizend inwoners.

Niet alleen vandaag de dag is Wageningen met zijn
160 nationaliteiten een 'International city of life sci-
ences', want twee eeuwen geleden bestond onze
stad ook al voor het merendeel uit wat we tegen-
woordig allochtonen noemen. Alleen kwamen ze
vroeger niet uit Syrië maar uit Zetten. Of, zoals blijkt
uit de achternaam van onze burgemeester, uit Roer-
mond.

Een heel alfabet, Van Aken tot Van Zetten (behalve de
x want x is de onbekende) met Wageningers uit den
vreemde, heb ik ooit in een gedicht verwerkt.

(k en

Gastkolom

Onze gastcolumnist is deze keer
Klaas de Vries. In de jaren 1970
maakte hij furore met de cabaret-
groep Stepinstepuit. Later was hij
vooral programmamaker en tekst-
schrijver voor radio en TV. Hij schrijft
nog altijd voor het theater en co-
lumns voor o.a. de Wageningse ka-
belkrant (foto Jan Boer).

Als
een uevie^en uev^veuen

uevlief^ uev-tvokken

Aken
M vAA-ts, ui-t

é>Uen, ui-t TOAtfcloo,

'PM-fcttn, uit Quinten, <!MK 'Koekei
vJckAik, îMn "jiel,
^Uoovst, ^AK. l/O

Keïn^e MAAV ook
uev Ackïw on^e

uerlief^ uertvokken
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Gesprek met Loek Dijkman

van Het Depot [en zoveel meer]

'De wereld

veranderen
Door Toon Jansen

Wij spreken met elkaar in een vergaderruimte op de eerste verdieping van het
voormalige gebouw Plantenfysiologie, nu onderdeel van Het Depot, aan de
Arboretumlaan.

Loek Dijkman werd in 1942 geboren in Driehuis-Wes-
terveld (gemeente Velsen). Na de lagere school be-
zocht hij hetTriniteitscollege (paters Augustijnen) in
Haarlem en behaalde hier zijn diploma HBS A. Vanaf
het begin was hij 'dol op economie' en op zijn eind-
examen behaalde hij hoge cijfers voor recht, econo-
mie en staatsinrichting. Doorstuderen behoorde
evenwel niet tot de mogelijkheden en Dijkman was
al vroeg aan het werk, o.a. op een bank. In militaire
dienst volgde hij de officiersopleiding en werd daar-
na geplaatst op de stafafdeling logistiek (S4). Hij
kwam tot de conclusie dat het bedrijfsleven hem
meer trok dan de bankenwereld, en als stagiair bij
verschillende Nederlandse en Amerikaanse bedrij-
ven leerde hij 'de eerste kneepjes van het vak'.
In 1963 vroeg zijn vader hem als verkoper te kornen
werken bij diens winkel/groothandel Touw- en Pa-
pierhandel Amsterdam. In de loop van de volgende
50 jaar bouwde hij die handel uit tot de Topa Groep,
een onderneming - met nu de hoofdvestiging in
Voorhout - die alles op het gebied van 'verzendver-
pakken'als kernactiviteit heeft. Naast een handels- en
een productiebedrijf omvat Topa ook een onder-
zoeksinstituut en een (na)scholingsinstituut. Uit dit
laatste blijkt al dat we hier niet met een 'standaard'
(succesvolle) ondernemerscarrière te maken hebben.
Dijkman: 'Ik heb geprobeerd in die 50 jaar iets waar-

van ik droomde te verwezenlijken'. Hierbij was hij
steeds 'leergierig en resultaatgericht'.

Sociale ondernemer

Dijkman is wat je een sociale ondernemer zou kun-
nen noemen.'Al vroeg ontdekte ik in mijzelf de be-
hoefte om geëngageerd te zijn; om de wereld een
beetje ten goede te veranderen'. Op de middelbare
school was hij al vrijwilliger in een jeugdhuis en
speelde hij later - hiertoe aangezet door het boek
van Irenaeus Rosier "Ik zocht Gods afwezigheid"
(1956) - met de gedachte om priester-arbeider te
worden, maar... 'ik werd verliefd en ontdekte dat ik
geen celibatair wilde zijn'. Allereerst paste hij zijn 'filo-
sofie' toe in het eigen bedrijf: voor zijn personeel
wilde hij 'een goede huisvader' zijn. Deze zorgplicht
hield onder andere in dat er ondanks de crisis geen
ontslagen vielen. In 1984 richtte hij het Topa Instituut
op, dat gericht was/is op 'de toepassing van moderne
technologie op het gebied van productonderzoek en
transportsimulatie, maar ook op computergestuurd
onderwijs op dat vakgebied'.
In 1988 kwam hij-vanuit zijn kijk op'de verdeling van
inkomen, bezit en tijd'- tot een opmerkelijke stap: hij
bracht, 'gestimuleerd door mijn vrouw en in harmo-
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nie met de kinderen', alle aandelen van zijn bedrijf
onder in een stichting (Utopa) die als brede doelstel-
ling heeft'mensen te helpen en te stimuleren in hun
ontwikkelingskansen'. In Dijkmans visie hoort de
'overwinst', die normaliter wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders, toe aan de maatschappij ('geven is
voor mij een kwestie
van wederkerigheid').
Hij nam hier een voor-
beeld aan de Carl Zeiss
Stiftung, een soortgelijk
initiatief van de toenma-
lige president-directeur
Abbe in 1889. In Neder-
land kennen we bijvoor-
beeld ook de Van Leer-
stichting (toevallig ook
voortkomend uit de
'verpakkingsindustrie').
De stichting Utopa heeft
een brede doelstelling,
gericht op een viertal
'relaties', waarbinnen
speciale 'aandachtsge-
bieden' worden onder-
scheiden: 'mens tot
mens'(met speciale aan-
dacht voor emancipatie
van vrouwen en'deman-
cipatie'van mannen, en
voor kinderen, kansar-
men, mensen met een
handicap en hoogbegaafden); 'mens en werk' (na-
druk op onderwijs, arbeidsfilosofie en vakmanschap);
'mens en omgeving' (nadruk op geschiedenis, arche-
ologie, monumenten, beeldhouwkunst en muziek),
en'mens en natuur'{met speciale aandacht voor bio-
logie van planten en landschappelijke kwaliteit). Een
typisch voorbeeld van de toepassing van deze doel-
stelling is het Orgelpark in Amsterdam, een concert-
zaal, ingericht in de Parkkerk in de nabijheid van het
Vondelpark: orgels en organisten dreigden uit beeld
te geraken door de massale ontkerkelijking, waar-
door ook het vakmanschap van orgelbouwers verlo-
ren dreigde te gaan. Wat 'cultuur en landschap' be-
treft, Dijkman is tot voor kort 22 jaar voorzitter van de
Rijnlandse Molenstichting geweest die in Leiden en
omgeving een 45-tal molens beheert.

Naar Wageningen

Begin 2000 kwam de stichting Utopa naar Wagenin-
gen na een lange zoektocht naar een geschikte loca-

tie voor een 'depot'waar beeldhouwwerken van kun-
stenaars konden worden ondergebracht en
tentoongesteld. Hiertoe kocht de stichting van de
projectontwikkelaars Roeloffs & Haase het door de
vakgroep Bosbouw van de Landbouwuniversiteit
verlaten Hinkeloord. De aanpassing van dit gebouw

Hef eerste beeld bij binnenkomst in Het Depot, Anatomico che cammina van Novello
Finotti (foto Het Depot),

aan de nieuwe doelstelling ging niet van een leien
dakje: de toenmalige Welstandscommissie maakte
talloze bezwaren en kwam herhaaldelijk met 'voor-
stellen'over de (herinrichting van het gebouw. Dit
totdat Dijkman de wethouder liet weten dat het bui-
gen of barsten was. Hinkeloord onderging een gron-
dige restauratie - een meester-stucadoor lag eenjaar
op de steiger om de fraaie stucplafonds te herstellen!
-, kreeg een buitenpandige lift- en (brand)trappento-
ren, en een half ondergrondse expositiezaal. De ope-
ning vond plaats in 2004. Jaren later ontving Utopa
de monumentenprijs voor'het mooist gerestaureer-
de pand'in Wageningen.
De beeldengalerij in Hinkeloord ('Het Depot is géén
museum!') werd opgezet rond het thema 'torso's en
lichaamsfragmenten': 'die thematische beperking
heeft vooral een praktische reden het moet over-
zichtelijk blijven, en de mens staat centraal in de
doelstelling van de stichting Utopa'. Werken worden
aangekocht van kunstenaars 'die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken' of beeldende kunstenaars
krijgen de gelegenheid hun werk tentoon te stellen.
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Dijkman 'houdt van beweging: zo gauw beelden een
goede plek in ziekenhuizen, scholen of andere instel-
lingen kunnen krijgen, is de kans groot dat ze van
plaats veranderen'. Het Depot fungeert niet als gale-
rie; slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen ten-
toonstellende kunstenaars hun werk ook 'te koop
zetten'. De naam 'Het depot' werd gekozen, niet al-
leen'omdat die in alle talen begrijpelijk is, maar voor-
al om uitdrukking te geven aan de tijdelijkheid van
de aanwezige collectie: het gaat bij Utopa niet om
bezitsvorming of belegging'.
Al gauw trok het Depot een toenemend aantal be-
zoekers. Maar ook de vraag uit de kunstwereld nam
toe. Om aan de groeiende ruimtebehoefte te vol-
doen werd in 2007 het meest kenmerkende gebouw
op de locatie Plantenfysiologie - De Banaan - ge-
kocht van de Universiteit. Aanvankelijk was het idee
om De Banaan (architectenbureau Mecanoo, jaren
'80) als expositieruimte in te richten, terwijl de 'oud-
bouw' (architect G.C.Bremer, 1942) door de Universi-
teit gesloopt zou worden ten behoeve van woning-
bouw. Die sloop werd verhinderd door een
vleermuizenkolonie die zich hier inmiddels geves-
tigd had. Vanuit de gedachte dat er anders in De Ba-
naan ruimte gereserveerd zou moeten worden voor
entree en foyer, bibliotheek, conferentiezaal etc.,
maar ook vanwege de architectonische kwaliteiten
van de'oudbouw', werd toen besloten het hele com-
plex te kopen en te integreren tot één geheel (archi-
tect Bas van Hille). Hiertoe werd een klein deel ge-
sloopt om de verbinding tussen het oude gebouw
van Plantenfysiologie en De Banaan middels loop-
bruggen te realiseren. De los van deze gebouwen
staande bibliotheek (eveneens van Mecanoo) is inge-
richt als atelier voor kinderen onder de enigszins iro-
nische naam Villa Vleermuis...

Rust weergekeerd

Bij de aankoop van de gebouwen was ook een deel
van het aanpalende arboretum De Dreijen betrok-
ken. Er ontstond een golf van protesten tegen deze
'onteigening van een publiek park': hekken werden
doorgeknipt, de gazons werden met tarwe inge-
zaaid, maar er werd ook gestolen en vernield. De rust
is hier weergekeerd en na verwerving van het ooste-
lijke deel, dat aanvankelijk ook voor woningbouw
was bestemd - en dat onlangs is ingericht als pine-
tum - ligt het park dat overdag gratis toegankelijk is,
er prachtig bij, evenals het achter de villa Hinkeloord
gelegen arboretum. Hiervoor zorgt een ploeg van 5
vaste tuinlieden, terwijl het collectiebeheer in han-
den is van een daarvoor aangestelde bioloog. Bij dit

alles is het oorspronkelijke ontwerp van Springer en
Baas Becking een leidraad.

Wagenings erezilver

In 2013 zette Loek Dijkman een punt achter zijn za-
kelijke carrière; hij bleef echter (zeer) actief als voor-
zitter van de stichting Utopa. Daarnaast geeft hij re-
gelmatig colleges aan de Saxion Hogeschool en in
het kader van Studium Generale aan diverse institu-
ten en hogescholen over zijn ideeën voor'een andere
samenleving'. Bij de gelegenheid van zijn afscheid als
directeur van Topa publiceerde hij een boek-"50 jaar
anders ondernemen" - waarin hij zijn persoonlijke fi-
losofie binnen een breder sociaal-economisch kader
plaatst. Er werd bij die gelegenheid door diverse
sprekers stilgestaan, niet alleen bij zijn zakelijke suc-
cessen, maar vooral ook bij zijn eigenzinnige aanpak
en persoonlijke inzet op cultureel-maatschappelijk
gebied. Die was al eerder erkend, toen hij in 2008 uit
de handen van Koningin Beatrix de Zilveren Anjer
ontving. De gemeente Wageningen onderscheidde
hem recentelijk met het verguld Wagenings Erezilver
'vanwege zijn bijzondere inspanningen en betekenis
voor Wageningen'.

Burgemeester Geert van Pumund speldt Loek Dijkman
het erezilver op (foto John Stoel).

Uitgebreide informatie over de bedrijfsfilosofie en de
cultureel-maatschappeiijke 'drive' van Dijkman en over
de verschillende doelstellingen en projecten van de
stichting Utopa zijn te vinden in bovengenoemd boek
(dat met andere publicaties verkrijgbaar is aan de balie
van Het Depot) en op diverse websites, alle te bereiken
viawww.utopa.nl.
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Torckdael hommage aan
'grootste Wageninger9

Hier komt

TORCKDAEL
een prachtige

nieuwe woonwijk
voor iedereen
die wil wonen

als Torck
in Wageningen.

Door Piet Aben

'Torckdael, 'wonen
als Torck in Wagenin-
gen' - wie zou dat
niet willen, voorop-
gesteld dat hij / zij
weet wie Torck was?
De Woningstichting
promoot de nieuwe
woonwijk die zij op
Rustenburg ontwik-
kelt met een verwij-

zing naar het rijke leven van de Torcks in Wagenin-
gen. De Torck-dynastie domineerde de stad
eeuwenlang vanuit het kasteel, op een steenworp
afstand van het huidige bouwproject.

Torckdael wordt begrensd door Spijk, Veerstraat en
Rustenburg. Het terrein is deels vrijgekomen door de
recente sloop van het politiebureau, dat daar goed
dertig jaar heeft gestaan. Momenteel wordt ook het
verzorgingshuis Rustenburg afgebroken, na ruim
veertig jaar dienst te hebben gedaan. Daarvóór
stond de gasfabriek er en een huis genaamd Rust en
Burgh. Allebei werden beginjaren zestig van de afge-
lopen eeuw met de grond gelijk gemaakt.

De Woningstichting ontwikkelt op Rustenburg, in
haar eigen woorden, een woonwijk met fraaie archi-
tectuur, groene buitenruimte, straatjes, pleintjes en
goede parkeervoorzieningen.Torckdael is voor ieder-
een: gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren.
Er komen ook kleinschalige woningen voor mensen
met dementie en begeleid wonen voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking. Een wijk
met 150 woningen en appartementen. Met uitste-
kende mogelijkheden voor aanvullende zorg en ser-
vicediensten en vooral heel veel woongenot. Voor de
zorgaspecten werkt de Woningstichting samen met
zorgdienstverlener Opella.
In eerste instantie had de gemeente besloten dat de
straten in het opnieuw te ontwikkelen Rustenburg
genoemd zouden worden naar families die ooit
grond hadden bezeten in dat gebied. Maar de Wo-
ningstichting had als eigenaar van het terrein graag

inspraak in de naamgeving en zij had al bedacht dat
haar nieuwe complex Torckdael zou heten. Vandaar
dat zij de straten in het plan ook wilde sieren met
namen uit de To re k-historie. Dat zou een gerecht-
vaardigde hommage betekenen aan de Torcks, een
erkenning van hun betekenis voor Wageningen. De
laatste Wageningse Torck, Lubbert Adolph, werd een
paar jaar geleden 'misschien wel de grootste Wage-
ninger aller tijden, genoemd. Dat was in 2008, tijdens
een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 250e sterf-
dag. Oud-Wageningen bracht toen, in samenwerking
met museum De Casteelse Poort, een publicatie uit
over deze 'veelvermogende Torck'.

De gemeente bleek wel oor te hebben naar de idee-
en van de Woningstichting, maar het werd niet han-
dig gevonden om alle straten in de wijk naar'n Torck
te noemen, dat zou maar vergissingen opleveren, te
meer omdat er al een Torckpark bestaat, precies aan

Stamreeks van
Lubbert Adolph Torck

Dikgedntkt de namen van de vrouwen
naar wie de hoven in Torckdael genoemd zijn

Lubbert Torck (ca. 1555-1586)
ir. Josina van Sallandt (ca. 1560-1612)

l
Lubbert Torck (ca. 1580-1644) tr.

t r. Jacoba van Arnhem (1591-1653)

l
LubbertTorck(1617-l672)

// Judith van Appelthorn (1633-1657)

l
AssueerTorck(1656-1698)

tr. Anna Maria Ripperda (1666-1739)

l
Lubbert Adolph Torck (1687-1758)

tr. Petronella Wilhclmina van Hoorn (1698-1764)
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de andere kant van de stadsgracht.
En zo werd het idee geboren de
namen te gebruiken van vrouwen
met wie de Torcks getrouwd waren.
Die luiden in elk geval allemaal an-
ders. Er waren vijf namen nodig,
want er zouden vijf straten komen,
die overigens bij nader inzien hoven
worden genoemd. De stadsarchiva-
ris maakte een mooi lijstje op van vijf
vrouwen, te beginnen met die van
de laatste en belangrijkste Torck,
Lubbert Adolph en vervolgens, langs
zijn stamboom omhoogklimmend,
de echtgenotes van diens vader,
grootvader, overgrootvader en bet-
overgrootvader.
In die volgorde waren dat de dames
Petronella Wilhelmina van Hoorn
Anna Maria Ripperda
Judith van Appeltern (Appelthorn)
Jacoba van Arnhem
Josina van Sallandt.

Gekozen is voor korte, heldere straat-
namen, dus zonder titels en voorna-
men. Dat is wel zo makkelijk voor de
bewoners en voor de postbestelling.
Zodoende krijgt Torckdael een Van
Hoornhof, een Ripperdahof enz.
Voor de gemiddelde burger verwij-

LUBBERT ADOLPH TORCK
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zen die namen niet direct naardeTorcks of naar hun
vrouwen; daarom zullen bijschriften op de straat-
naamborden helderheid moeten bieden.

Gevelstenen

Om de nieuwe wijk nog hechter aan de Torcks te ver-
binden gaf de Woningstichting aan de Wageningse
kunstenaar Toon Rijkers de opdracht een tiental ge-
velstenen te ontwerpen die naar opmerkelijke func-
ties van Lubbert Adolph Torck verwijzen. De eerste
daarvan zijn al geplaatst, want Torckdael komt rap tot
stand - fase l is afgerond, de eerste bewoners hebben
hun appartementen al betrokken.

Of ze er zullen leven als een Torck in Wageningen?
Het zal vooral een kwestie van gevoel zijn. Wat wél al
gezegd mag worden, dat de Woningstichting zo
voortvarend bouwt als een Torck in Wageningen.

De Baron, een van de gevelstenen van kunstenaar Toon

Rijkers.
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149 graven vervallen op
de Leeuwerenk

'Leven na

de dood in

Wagenïngen

Een bespiegeling

Door Jobbe Wijnen

Hoe monumentaal is een grafmonument? Helaas
maken we het allemaal mee: onze dierbaren sterven
en wij, de nabestaanden, laten het stoffelijk over-
schot cremeren of begraven. Dat begraven gebeurt
in Wageningen op de algemene begraafplaats de
Leeuwerenk. Op het graf plaatsen we een grafmonu-
ment en dat heet niet voor niets 'monument': het
dient als gedenkteken ter herinnering aan de overle-
dene.' Het voorkomen en het (letterlijke) gewicht
van het stenen monument zijn een symbolische ver-
wijzing naar de eeuwigheid. Echter, die eeuwigheid
blijkt wat dat graf betreft meestal een uiterst relatie-
ve zaak. Verrast Nep ik in juli op de begraafplaats
langs talloze gele bordjes die door de beheerder bij
de graven waren geplaatst. Het opschrift'graf vervalt'
liet niet misverstaan dat dit najaar een groot aantal
graven zou verdwijnen.

Als contemporain archeoloog kijk ik naar de materi-
ele resten van het (zeer) recente verleden en stel ik
daar vragen bij. 'Hoe kan het dat in deze door ge-
schiedenis opgejaagde tijd2 waarin de gekste dingen
soms vrijwel bij het verlaten van de fabriek tot erf-
goed worden verklaard, deze graven zomaar verdwij-
nen?' Een mens wordt gemiddeld ongeveer 80 jaar
oud, maar een grafmonument blijft in veel gevallen
nauwelijks een kwart daarvan overeind. Hoe monu-
mentaal is een grafmonument nu echt of: 'is er leven
na de dood in Wageningen?'

Dit artikel geeftt een eerste inzicht in de resultaten
van een onderzoek naar de materiële kant van onze
dodencultuur met Wageningen als casus, maar het
werk is nog niet af. Belangrijk voor de lezer van dit
blad is steeds voor ogen te houden dat dit geen his-
torische publicatie is zoals u die misschien gewend
bent, maar een contemporain archeologische.3

Gele bordjes

De gele bordjes vormden in dit geval het startpunt
van een onderzoek. Ik ken deze bordjes uit de akker-
landbouw, maar je ziet ze ook wel in tuincentra om
aan te duiden welke soort plant er in een perk staat.
Ze bestaan uit een stevige prikker van ongeveer 40
cm lang met bovenaan een plat, min of meer recht-
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hoekig deel waarop geschreven kan worden. Bij de
graven was hier handmatig met zwarte marker de
tekst 'graf vervalt 12-9-2014' op aangebracht. Het
kostte twee dagen in juli om te inventariseren hoe-
veel graven er precies zouden vervallen. Met hulp
van een geografische kaart op een tablet met GPS
(global positioning system) kon ik gemakkelijk bij-
houden welk deel van de begraafplaats ik al had on-
derzocht. Tijdens het tellen nam ik in een moeite
door ook foto's van alle vervallen graven. In totaal
bleken 149 graven met één of meer personen in sep-
tember te verdwijnen.

Op dit punt zal de historisch geïnteresseerde lezer
zich afvragen welke personen van belang voor de
Wageningse geschiedenis in deze graven liggen. Die
data kan ik u echter niet geven. Als import-Wagenin-
ger (lichting 1995) kan ik niet beoordelen wie er mo-
gelijk belangrijk was. Het enige graf dat me in dit ver-
band opviel, was het graf van mr. dr. A. H. Heringa
(l 874 -1921}, die in 1918 de eerste hoogleraar werd
in de staathuishoudkunde, statistiek en het Neder-
lands agrarisch recht aan de Landbouwhooge-
school.4 Helaas kwam hij zeer vroeg te overlijden, wat
misschien de reden is dat zijn graf redelijk klein af-
steekt tegen dat van professor Ritzema Bos, een stuk-
je verderop. Afgezien van Heringa was op vrijwel
geen van de graven vermeld welke functie de overle-
dene in de maatschappij had vervuld. Belangrijke
personen waren dus niet te herkennen op basis van
de grafsteen. Toch is de vraag of er notabelen tussen
zitten interessant voor mijn vragen over waarde,
want kunnen we wel zomaar stellen dat het graf van
een belangrijk iemand meer waard is dan dat van een
ander?

Met hulp van de foto's konden de gegevens van de
zerken worden ingevoerd in een database. Hieruit
bleek dat in totaal de graven van minstens 268 men-
sen zouden verdwijnen. Dit aantal is veel hoger dan
het aantal vervallen graven, omdat een regulier graf
in Nederland l tot 3 lichamen mag bergen. Van 38
personen wier graf kwam te vervallen staat de datum
van overlijden niet op het graf of was niet leesbaar.
Van 36 van hen is ook het geboortejaar onbekend.
Van alle personen waarvan deze data wel bekend
zijn, was de heer Bernardus Wilhelmus Matser (1853-
1931) de eerstgeborene. De laatstgeboren persoon
en ook meteen de jongstoverledene bevond zich in
een graf uit 1992 van een kindje dat stierf kort na zijn
geboorte.

Het laatst gedolven graf is van 2006 van de heer B.
Beijer (geboren 1948), die het graf deelde met zijn

Het graf van prof. Heringa.

eerder gestorven ouders. Het oudste graf is dat van
professor Heringa, overleden in 1921. Heringa heeft
van de vervallen graven dus het langst op zijn plaats
gerust (93 jaar) en het verschil in rusttijd tussen het
oudste en het jongste vervallen graf is 85 jaar.

Grafrecht:

Ik belde de gemeente met de vraag hoe het kan dat
een graf zomaar vervalt. 'Is een persoon van de ene
op de andere dag dan niets meer waard?' De toelich-
ting van de ambtenaar kwam overeen met de uitleg
van het grafrecht en de wijze waarop dit in de Neder-
landse wet is verankerd.5 Het grafrecht betreft name-
lijk niet de overledene, maar wordt verleend aan een
nabestaande. Het recht wordt afgekocht voor een
vaste periode van 10,20 of 30 jaar en kan daarna wor-
den verlengd. Wat ik daarbij bijzonder vind is dat het
grafrecht in het geheel niet spreekt over de eventue-
le sociale, emotionele of culturele waarde van de per-
soon of het graf. Het gaat enkel over 'de kamerhuur'
van de ruimte en wordt daardoor enkel een individu-
ele aangelegenheid van de rechthebbende.

Hoewel het grafrecht niet spreekt in termen van cul-
turele of cultuurhistorische waarden gaat het verval-
len van graven interessant genoeg wel gepaard met
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een transitie van economische waarde. De grafsteen
komt namelijk in de meeste gevallen toe aan de ge-
meente als de rechthebbende deze niet ophaalt. En
stelt u zich dat even voor bij deze 149 graven! In een
grove schatting kom ik op de afvoer van rond de 25
kubieke meter natuursteen!6 De totale nieuwwaarde
van de 149 grafstenen tezamen is bij schatting min-
stens 300.000 euro.7 Dat roept onmiddellijk de vraag
op wat de gemeente doet met dit economische kapi-
taal, nadat het sociale of emotionele kapitaal is ver-
vallen. Het antwoord is kort: dit wordt vergruisd tot
straatverharding.8

De lichamelijke resten worden echter op dat moment
nog niet geruimd, met als belangrijkste reden dat dit
te duur is om direct te doen.9 Onze botten blijven lig-
gen tot het moment dat ons graf wordt hergebruikt.
Dan wordt het graf 'geschud' en worden de resten
overgebracht naar een anonieme knekelput.

Urgentie

Doordrongen van het feit dat het vervallen van een
graf een werkelijk definitief afvoeren van alle moge-
lijke waarde(n) betekent, voelde ik op dit punt enige
urgentie. Weten we zeker dat deze graven niks meer
waard zijn? Hoe zit het dan met iemand als professor
Heringa? Zou zijn graf bijvoorbeeld ook buiten het
grafrecht om behouden kunnen worden... als iemand
het wil en zinnig acht natuurlijk? Met deze vraag be-
naderde ik in eerste instantie de Wageningen Univer-
siteit (WUR). Het leek mij dat het graf van Heringa
toch ook het erfgoed van de universiteit betreft.'Hier
heeft de WUR niet nadrukkelijk een standpunt, want
het is op de eerste plaats een zaak van de familie',
luidde het antwoord.10

Vervolgens benaderde ik de gemeente. Toen ik dacht
beknopt navraag te doen aan de balie over de monu-
mentstatus van graven, zat ik tot mijn verrassing bin-
nen drie minuten in een spreekkamer met de team-
leider publiekszaken Jan Verwoert. De vraag was
voor de gemeente niet nieuw, vertelde Verwoert. Ze
werd voor het eerst - en in alle heftigheid - gesteld
na het per abuis verwijderen van een grafsteen van
een Wageninger die in de oorlog een belangrijke rol
had gespeeld. De verwijdering leverde onrust op in
de gemeenschap. De vergissing werd snel onder-
kend en de steen werd teruggeplaatst, maar dit
dwong wel tot vervolgstappen: het laten bestaan van
een vervallen graf zou een uitzondering betekenen
op de omgang met het grafrecht en dus moesten
keuzes gemaakt worden in het gemeentelijk beleid

hieromtrent. 'Straks wil iedereen dat zijn graf behou-
den wordt!'" Vermoedelijk ergens in de jaren 90 -
Verwoert kon zich de exacte datum zo snel niet her-
inneren - besloot de gemeente een Werkgroep
Begraafplaats in te stellen en te onderzoeken of som-
mige graven als monument behouden konden wor-
den.

Volgens Verwoert liep deze discussie volkomen vast
toen de vertegenwoordigers van de verschillende
zuilen in Wageningen een lijst met meer dan 140 gra-
ven van notabelen, geestelijken, ondernemers en
voetbalhelden produceerden, die allemaal behou-
den zouden moeten blijven. Dit schiep een onoplos-
baar probleem. Een subjectief correcte, doch betaal-
bare keuze was niet te maken. Na jaren van proberen
strandde de werkgroep besluiteloos, toen - in mijn
woorden - uit frustratie niemand meer zin had om te
komen. Het beheer van de begraafplaats bleef aldus
zwemmende, want het dilemma van wanneer men
nu wel of niet moest overgaan tot ruimen bleef be-
staan. Hoewel het niet mag gelden als beleid besloot
men als voorlopige oplossing de graven van mensen
naar wie een straat vernoemd is voorlopig maar even
te laten liggen. Dit is nog altijd de status quo.

Voorlopige conclusies

Dat de werkgroep er (nog) niet uit kwam, is niet ver-
rassend. Het vraagstuk raakt aan een van de belang-
rijkste problemen in erfgoedzorg van dit moment en
speelt bijvoorbeeld ook op het niveau van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed voor het mobiele
erfgoed: op welke manier weegt een (centrale) erf-
goedbeheerder de waarden van belanghebbenden
mee in de selectie van erfgoed? Wie een afweging
maakt over recent erfgoed kan dat inmiddels niet
meer doen zonder het publiek. Eenzijdig centraal ge-
maakte keuzes zijn niet meer van deze tijd en worden
bovendien niet meer gepikt. Maar hoe respecteer je
een veelheid aan vaak tegenstrijdige opvattingen?
En wat voor waarde hecht - ik noem maar wat - een
derdegeneratie AmboneseWagenings burger aan de
vooroorlogse graven die vertegenwoordigers van de
traditionele zuilen hebben uitverkoren als belang-
rijk? Een trend in de erfgoedzorg is de verschuiving
van 'wat willen we behouden?' naar de vraag 'wat wil-
len we er mee bereiken?'. Ook voor de Leeuwerenk
lijkt het zinnig hierop te reflecteren.

Voor de 149 grafmonumenten is dat inmiddels niet
meer nodig: deze zijn na 12 september alle opge-
ruimd. En of u nu visboer bent of professor of burge-
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meester, zonder gemeentelijk beleid zal ook uw graf
dat lot treffen. Is er leven na de dood in Wageningen?
Meestal zeer gering en misschien is dat maar goed
ook. Behalve als uw naam op een straatnaambordje

prijkt. Dan zit u gebakken: niemand zal uw graf voor-
lopig nog durven ruimen.

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door de auteur.

Van Sterkenburg (ed), 1984.
Buchli, 2007 in Harrison & Schofield, 2010:135
Contemporaine archeologie is een stroming in de archeologie
die sinds ongeveer 2000 is ontstaan uit de (ethno)archeologie
en de material culture studies (antropologie)
Van der Haar, 1993
h tt p:// www.rijksoverheid.nl /o n d e r we rpe n/g e m een te n/vraa g -
e n-a n t woord/wat -zijn-graf rechten, htm l geraadpleegd 8
oktober 2014
149 graven (lm breed x 3 m lang met staander erbij x 8 cm dik)
zou uitkomen op 35,76 kuub, maar lang niet alle graven hebben
een deksteen.
Overgenomen van een online leverancier van low budget
graven
De uitvoerend ambtenaar van de gemeente gaf in juli aan dat
de bestemming van de stenen nog niet geheel duidelijk was,
maar dat vernietiging de meest waarschijnlijke optie was.
Mededeling van een grafdelver 2014, bekend bij de auteur,
Simon Vink, 22 september 2014, in afwachting var een
vervolggesprek
Strekking, vrij vertaald door de auteur.
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De knekelput op de Leeuwerenk.
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Hutten aan de Grindweg
anno
Door Petra Leenknegt

Wie de foto met de hulpbehoevende hutbewoners
nauwlettend bekijkt, ziet op de achtergrond de
glooiende akkers van de Eng met daarachter de uit-
gestrekte bossen richting Renkum. Het aanzicht van
Wageningen is begin 20ste eeuw beduidend anders
dan anno 2014. Langs de doorgaande wegen is er
mondjesmaat bebouwing, maar van heuse woonwij-
ken blijkt nog nauwelijks sprake. Aan de doorgaande
weg van Wageningen naar Bennekom, beter bekend
als de Grindweg, staan dan wel al aardig wat huizen
en bedrijven. Op de hoek met de Rouwenhofweg -
de huidige Geertjesweg - zijn tot aan 1905 zestien
sobere arbeiderswoninkjes met erf gesitueerd: zes
aan de Grindweg en tien aan de Rouwenhofweg. Di-
rect ten zuiden van dit arbeidersblokje loopt dan nog
het spoor van de stoomtram richting Ede.

Povere pandjes

De zestien povere pandjes blijken in handen van
schoenmaker Hendrik Righolt en kuiper Bart van
Wijk. Zij verhuren de woningen aan landbouwers,
veelal werkloos maar wei zeer kroostrijk. De grote ge-
zinnen leven er dan ook opgehokt en onder erbar-
melijke omstandigheden. De staat van de woningen
is op een zeker moment zo slecht dat de gemeente-
lijke gezondheidscommissie onder leiding van dok-
ter Th. Niemeijer meent te moeten ingrijpen. Nadat
de huiseigenaren Righolt en Van Wijk na herhaalde-
lijk waarschuwen geen verbeteringen hebben aan-

gebracht, zijn de woningen in november 1904 onbe-
woonbaar verklaard. Volgens het verslag van de
gezondheidscommissie over dat jaar zijn de afge-
keurde huisjes in de wijk Rouwenhof deels ontruimd,
maar'door de baldadige slechting van de onbewoon-
de panden, zijn de overgebleven huizen levensge-
vaarlijk'. Dokter Niemeijer oordeelt dat het tekort aan
goede arbeiderswoningen een groot struikelblok
vormt om de huurders elders te kunnen huisvesten.

De krotwoningen zijn kort nadat ze onbewoonbaar
zijn verklaard overgegaan op een andere eigenaar.
Jonkheer J.K.W. Schimmelpenninck, tevens raadslid,
koopt de stulpjes om ze te kunnen slopen. Hij heeft
de bewoners naar eigen zeggen ruim de tijd en gele-
genheid gegeven om te verhuizen. Niet iedereen is
hierin echter geslaagd. De Wageningsche Courant
meldt ongenuanceerd over deze achterblijvers:'door
hun verregaande staat van onzindelijkheid en be-
ruchte qualiteiten in wanbetaling is geen verhuurder
bereid bevonden zich 't lot dier menschen aan te
trekken'. De meeste gezinnen zijn inmiddels keurig
vertrokken, maar vijf families is dit ogenschijnlijk niet
gelukt.

Op een zeker moment zijn zij met hun hele hebben
en houden door de deurwaarder uit hun povere wo-
ninkjes gezet. Om toch enigszins een dak boven het
hoofd te voelen zijn de uitgezette bewoners met het
achtergebleven sloopmateriaal hutten gaan bou-
wen. Kozijnen, balken, planken en pannen. Al wat
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De Wageningse Beeldbank, sinds het eind van het jubileumjaar 'Wage-
ningen 750' online, bevat veel bijzondere en sprekende foto's. De redac-
tie maakt meer en meer gebruik van deze fantastische informatiebron.
Het gebruik ervan willen wij ook graag bij onze lezers propageren. Van-
daar dat wij Petra Leenknegt van het Gemeentearchief gevraagd heb-
ben een aantal bijzondere foto's met de achterliggende verhalen voor
om blad uit de Beeldbank op te diepen en toe te lichten. Zij kiest beelden
van een eeuw geleden - de tijd van onze grootouders en overgroot-
ouders.
Kijk naar deze desolate opname uit 1905. Iets meer dan een eeuw gele-
den waren de leefomstandigheden soms nog bar en boos. Zeker voor
deze arme gezinnen die halverwege de herfst, met de ijzige winter in het
verschiet, noodgedwongen in zelfgefabriceerde hutten aan de Grind-
weg - de huidige Churchillweg - bivakkeerden.

maar voorhanden is, wordt ingezet om op een strook
gemeentegrond pal aan de Grindweg een onderko-
men te knutselen. Het schrale resultaat is op de foto
te zien. Het droge commentaar van de Wagening-
sche Courant op deze ongelukkige situatie: 'op één
punt van de algemene gezondheidstoestand vol-
doen de hutten wel: lucht en licht kunnen aan alle
zijden vrijelijk naar binnen treden'.

Nieuw onderdak?

Wie trekt zich uiteindelijk het lot van de hutbewoners
aan, die op het kiekje toch enigszins trots en keurig in
gelid voor de fotograaf lijken te poseren? De ge-
meente? De kerk? Particuliere instellingen van liefda-

Wij draaien iu eeu cirkelije rond, dat
ant beeft „ woningnood. "Eu uu

we ons al blind 8t*reti »p de QÜQ d er moedig-
heid ilier bcvuïking ea de runreele Jeuk. die
deze antoriteitsluil[> vermoed wordt te breugen
aan die braveu der uiurere bevolkiug ouder
ona, wieu liet 'n trotsch is, hoe kommervol
eorna maar toch met «ïgeti krocliteu, door
't Ie v ei) te komen, PCD andere weg urn aan
den déplorablen ntaa.t te ontkomen ia niet
wel mogolijk. Moet df1 autoriteit ingrijpen,
dati is r,ij nit't verantwoord door die meusehen
maar op te bergen iu de een of aiuipro schuur.

Wij juïchtMi de rortuiug v»u eeu wuuiug-
eomiiHSöie tuet ten breed werkplan ten zeerste
loe. Üat hare arbeid duo wjrOedig aan van ge,
waut er 7.ijn vel»* misstauden op te heffen.

digheid? Het duurt meer dan een halfjaar voor het
gemeentebestuur met een adequaat voorstel komt.
Met behulp van rijkssubsidie - een resultaat van de
sinds 1901 in het leven geroepen Woningwet - nieu-
we deugdelijke arbeiderswoningen neerzetten. De
locatie is ook al gevonden: De Melm, een stukje land-
bouwgrond in De Eng. Daar waar tegenwoordig
Korfbalvereniging Vada haar onderkomen heeft. Tot
de panden gerealiseerd zijn, worden de gezinnen in
leegstaande panden ondergebracht. Na vele maan-
den van bakkeleien in de raad en het om die reden
steeds uitstellen van een besluit in de huisvestings-
kwestie komt er als vanzelf een eind aan de netelige
situatie. De krant van 25 juli 1906 meldt dat er twee
gezinnen vertrokken zijn en drie hebben alsnog zelf
een onderkomen gevonden binnen Wageningen. De

Melm blijft onbebouwd en het Rijk trekt
zodoende de aangevraagde subsidie in.tot

Wie nu langs de locatie van de voormalige
krotwoningen loopt - tegenwoordig het
leegstaande pand van de naar elders ver-
huisde ijzerhandel Gij - heeft geen weet
van deze vroegere noodlijdende bewo-
ners. Zo is een verwijzing naar de Ruwen-
hof, de basis voor de naam Rouwenhof-
weg, al ruim een halve eeuw hier niet
meer aanwezig. (De Ruwenhof was een
boerderij waar de vertegenwoordiger van
de landsheer grondrente of cijns ontving
in ruil voor het gebruik van een stuk
grond). Een verdwenen volksbuurtje in
een eveneens verdwenen Wageningse
wijk: de Rouwenhof.

Uit: De Wageningsche Courant, lóaugustus 1905
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, d Middendorp)

"In mei 2008 kon ik vanuit de Kolkakkerweg verhuizen naar de Oranjelaan. Typisch was dat mensen op dat bericht
steevast reageerden met de vraag: Waar is dat ook al weer? Na mijn uitleg was even steevast de reactie: Oh, dat is
goed wonen daar! Waarna er zich meestal een gesprekje ontspon over de herkomst van de wijk en de kwaliteit van
de huizen. Uiteraard wist ik daar even weinig van als mijn gesprekspartners, dus heb ik me op een dag bij het archief
vervoegd om een en ander uit te zoeken. En toen ik eenmaal goed op gang was, wist ik ook hoe ik verder kon gra-
ven."
Met die introductie kwam Kees Merkx bij de redactie binnen. Zijn 'verder graven' heeft een welhaast uitputtend
verhaal opgeleverd over een stukje Wageningen dat bij weinigen bekend is. Wij zullen het in afleveringen publice-
ren.

DeeM:

Bouwplaats met complexe historie

Door Kees Merkx

Zoals door velen al uitgebreid beschreven is, was in
mei 1945 het grootste deel van Wageningen bescha-
digd tot volledig vernield. En dat niet alleen: veel
goederen waren gewoon verdwenen. Dat maakte
herstel ook erg lastig: alle werkplaatsen van bijv. ge-
meentewerken, de nutsbedrijven en gewone bedrij-
ven waren tot de laatste schroef leeggehaald.
Een van de maatregelen die het Rijk nam was het toe-
delen van noodwoningen aan gemeenten die meer
dan 20% van hun woningen kwijt waren. Het Rijk zou
de bouw betalen en daarna 90 % van de exploitatie-
tekorten op zich nemen. Wageningen vroeg meteen
om mee te mogen doen, wat naar men zegt in eerste
instantie geweigerd werd door de Provinciaal Inspec-
teur van het Ministerie met als argument dat het in
Wageningen niet zo erg was. Vanuit Arnhem bezien
is dat misschien waar geweest, maar korte tijd later
kwam het Utrechtse bedrijf Bredero's Bouwbedrijf
(BBB) in opdracht van de minister met een quotum
van 50 noodwoningen naar Wageningen. Wagenin-

gen zou de grond bouwrijp maken, BBB zou de wo-
ningen bouwen, het Rijk zou betalen.
Een van de eisen was dat het een samenhangend
complex moest worden, maar Wageningen wilde het
aantal splitsen: 26 woningen voor arbeiders en 24
voor middenstanders. Voor de arbeiders lag de plaats
voor de hand: in de arbeidersbuurt het Rode Dorp
lag een stuk braak als gevolg van de ramp aan de
Beekstraat van 1943. De woningen voor de midden-
standers konden eigenlijk alleen op de Wageningse
Berg neergezet worden, want daar had de gemeente
een paar stukken grond rechts van de Rijksstraatweg
van Wageningen naar Arnhem: het bosterrein Kor-
tenburg.

Kortenburg

Dat dit terrein Kortenburg heette is op zichzelf een
beetje vreemd. Oorspronkelijk was onder de naam
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Kortenburg (of Cortenbergh) het landgoed ten noor-
den van de Rijksstraatweg bekend. Volgens een be-
schrijving van 1792 is de zuidgrens hiervan de
Utrechtse weg, maar blijkbaar wordt het bezit uitge-
breid, want op de eerste kadastrale kaarten van 1832
staat de naam Kortenburg op kaarten van zowel het
gebied ten noorden als van het deel ten zuiden van
de Rijksstraatweg. In 1843 wordt het gehele bezit in
Wageningen en Renkum door de erven van het echt-
paar Koop mans-Va n d er geveild. Bij de beschrijving
wordt het deel ten noorden van de Rijksstraatweg
aangeduid met Kortenburg en het deel ten zuiden
van die weg met Wageningsche Berg. Daarnaast wor-
den erandere percelen onderscheiden in Renkum en
Wageningen, samen ter grootte van bijna 254 ha. De
nieuwe eigenaar, Reinhart Crommelin, heeft kenne-
lijk als hobby het kopen van land, want bij zijn dood
in 1871 is het bezit 460 ha groot. De kern hiervan,
Kortenburg genoemd, wordt in 1872 verkocht aan
Godard Willem graaf van Rechteren van Appeltern,
door hem herdoopt in Grunsfoort en in 1881 ver-
kocht aan Willem III, die het goed Oranje Nassau's
Oord noemt. Om die kern heen ligt een serie gron-
den, variërend van 26 are tot 29
ha, met namen als de Kleine Wei-
den, het Rot, Kleikamp, Dorsch-
kamp etc., die in 1872 simultaan
openbaar geveild worden. De
gronden tussen de Rijksstraatweg
van Wageningen naar Arnhem en
deWeg van Wageningen naar Arn-
hem (nu resp. Prof. Ritzema Bos-
weg en Onderlangs) worden aan-
geduid als Wageningsche Berg. Dit
deel, ten oosten van het landgoed
Belmonte, wordt gekocht door
twee partijen: een Naamloze Ven-
nootschap Wageningsche Berg en
Claude August Crommelin. De
laatste overlijdt al in 1874 en zijn
deel van de Berg, bijna 13 ha vanaf
het huidige stadion tot en met het
pompstation, komt door vererving
in handen van de familie Tutein
Nolthenius. Van dit deel wordt in 1898 een oostelijk
puntje aan de gemeente Wageningen verkocht ten
behoeve van een pompstation voor de nieuwe wa-
terleiding. Op de rest wordt een erfdienstbaarheid
gevestigd voor het slaan en hebben van putten en
het aanleggen en onderhouden van leidingen ten
behoeve van de waterwinning. De kaart van Hemmo
Bos uit 1891 geeft aan dat het hele terrein voorname-
lijk eikenhakhout is. Het huidige stadion is dan bouw-
land.

Merkwaardig is dat rond 1900 de naam Kortenburg -
die immers door de hernoemingen in Grunsfoort en
Oranje Nassau's Oord verdwenen was - opeens weer
opduikt, maar nu voor het gebied dat eerder Wage-
ningsche Berg heette. Niet alleen voor het deel van
Tutein Nolthenius, maar ook voor het deel van de NV
Wageningsche Berg.

Veiling

In oktober 1920 wordt bij een veiling ten behoeve
van Jan Rudolf Tutein Nolthenius een strook uit zijn
bezit verkocht aan Johannes van Gulden. De andere
drie stukken die ter veiling aangeboden zijn, worden
door de eigenaar teruggehaald. De verkochte strook
is 150 m breed en wordt begrensd door twee rechte
lijnen, haaks op de Rijksstraatweg en lopende van die
weg tot aan de Weg van Wageningen naar Arnhem,
ook wel Veerweg en later Onderlangs geheten. In
1923 laat Van Gulden een villa bouwen aan de Berg-
rand die hij'Klein Kortenburg'noemt.

Kadastrale indeling na verkoop van de strook grond aan Van Gulden. Per-
ceel 2332 in het verre oos-ten is het pompstation van de Gemeentelijke Wa-
terleiding. Perceel 2863 en 2864 zijn verkocht aan Van Gulden, de percelen
T534,1535, T536 (smalle strook), 1537,2861 en 2862 blijven van Tutein Nol-
thenius en zulten verkocht worden aan Wirix. Perceel 2865 blijft van Tutein
Nolthenius.
Het gebied ten westen hiervan is deels van de NV Wageningsche Berg en
deels van de gemeente.

Het deel ten westen van Johannes van Gulden wordt
in 1921 verkocht aan Franciscus Johannes Wirix. Wirix
was administrateur van een suikerfabriek te Djatisato
in Nederlands-lndië en heeft daar goed verdiend.
Een maand later koopt hij nog grond bij van de
Naamloze Vennootschap. Zijn huwelijk wordt in 1923
ontbonden en Franciscus krijgt de grond op de Wa-
geningse Berg: de grond vanaf Van Gulden tot en
met een blok achter het stadion. In oktober 1925
mag mej. Johanna van Lonkhuizen uit Ermelo op
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1500 m2 in de noordoostelijke hoek hiervan aan de
Rijksstraatweg een rusthuis bouwen; het perceel
wordt in 1926 aan haar verkocht. Zij overlijdt in mei
1933 en het huis wordt overgedaan aan haar schoon-
zus, wed. Tjitske van Lonkhuijzen - de Vries. Die
noemt het huis 'Hendilibonco', naar de namen van
haar vijf dochters.
In oktober 1926 schenkt Franciscus Wirix de grond
tussen de renbaan enerzijds en Lonkhuizen en Van
Gulden anderzijds aan de Stichting 'Ziekenzorg'.
Daarnaast schenkt hij ƒ 40.000 op voorwaarde dat de
Stichting dat bedrag binnen driejaar uit andere vrij-
willige bijdragen kan verdubbelen om een nieuw zie-
kenhuis te bouwen. De Stichting laat in februari 1928
weten, dat dat haar niet gelukt is. In maart 1928 over-
lijdt de heer Wirix in Malang en de grond wordt ge-
ërfd door zijn drie dochters. In augustus 1928 hou-
den zij een veiling, waarbij slechts een strook van 100
m breed verkocht wordt aan Pieter Jacob van Beest.
Een strook van 150 m tussen Van Beest en Van Gul-
den, 3 ha 35 a, en een blok naast en achter het sport-
terrein, 6 ha 14 a, blijven eigendom van de gezusters
Wirix. In juni 1939 worden deze gronden door hen
opnieuw ter veiling aangeboden. Tijdens deze vei-
ling wordt door Johannes van Gulden nog op de aan-
grenzende strook geboden, maar de gemeente biedt
hoger en verkrijgt beide percelen in eigendom. Het is
de strook van 150 m breed tussen Van Gulden in het
oosten en Van Beest in het westen waar later de
noodwoningen gebouwd zullen worden.

Zo is dus de situatie op de oostflank van de Wage-
ningsche Berg aan de vooravond van en tijdens de
Tweede Wereldoorlog zoals aangegeven in de figuur
onder aan deze pagina.

De gemeente heeft uiteraard de percelen van de ge-
meentelijke waterleiding (pompstation en waterto-
ren met toebehoren} en het stadion van de voetbal-
vereniging Wageningen met toebehoren in
eigendom. Daarnaast een blok achter en naast het
stadion en een strook van 150 m breed meer oostelijk
op de berg. Bijzonderheden zijn de erfdienstbaar-
heid ten behoeve van de drinkwaterwinning en het
onderhoud van het Bergpad, dat wel openbare weg
is, maar onderhouden moet worden door de grond-
eigenaar.

Kadastrale indeling na de veiling van T 939. Het perceel met de aanduiding
KOR en het perceel met BURG zijn nu eigendom van de gemeente. Het per-
ceel met TE en de halve N is van Van Beest. Tussen de G en het pompstation
zien we eerst de villa en het bosterrein van Van Gulden en dan het boster-
rein van Tutein Notthenius. Verder herkennen we het pompstation met ma-
chinistenwoning in het oosten en de watertoren met reinwaterkelder en het
stadion met dienstwoning in het westen. En in de noordoosthoek van het
perceel met BURG de villa „Hendilibonco". Voor de detaillisten: van het ter-
rein van het pompstation is het transformatorhuisje van de P.G.E.M. afge-
zonderd.
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Luchtfoto van 6 september 1944 van het bedoelde ter-
rein. De witte vlekken zijn wolken.

Op internet is een luchtfoto te vin-
den van 6 september 1944, een
week voor het bombardement op
de Sahara.
Volgens het Uitbreidingsplan van
1938 heeft het gebied bestem-
ming B: op bouwkavels van mini-
maal 7500 m2 mogen villa's of
landhuizen gebouwd worden van
minimaal 90 m2 oppervlakte, met
een afstand van voorgevel tot
voorgrens van minimaal 8 m, af-
standen aan de zijkant van mini-
maal 50 m en een afstand van ach-
tergevel tot achtergrens van
minimaal 25 m.

Loopgraven

Zeven maanden later, op 8 april
1945, ziet het gebied er heel an-
ders uit.



Luchtfoto van 8 april 1945 met
daarop ingetekend de loopgra-
ven en de kadastrale grenzen.

Dat is niet alleen doordat de bomen kaal zijn, maar
ook doordat het terrein doorgraven is met loopgra-
ven, soldatenverblijven en geschutstellingen. Voor
ongetrainde ogen zijn loopgraven niet altijd te her-
kennen, zodat de figuur maar een benadering is.
Vooral richting het stadion en het hotel laten andere
foto's meer aanduidingen zien. Ook lijkt er nog een
derde loopgraaf tussen beide villa's te zijn, maar dat
kan ook een natuurlijke laagte zijn. Op een militaire
kaart zijn pijlen getekend uitgaande van de berg-
rand, maar geschutsstellingen kon ik niet herkennen.
Van de villa aan de Rijksstraatweg zijn de zolder en de
eerste verdieping vernield. De villa aan de bergrand
is volledig vernield: alleen het schuurtje staat er nog.
Volgens een mondelinge mededeling van de klein-
dochter van Van Gulden is de villa in november 1944
door de Duitsers opgeblazen met de inboedel er nog
in. Maar op een luchtfoto van 24 december 1944 lijkt
de villa nog intact.
Via via hoorde ik de opmerking, dat er op die plaats
'heul zwaor geschut' stond, waarmee Nijmegen be-
schoten kon worden. Het een sluit het ander niet uit:
wat voor Van Gulden een vrij uitzicht over de Betuwe
was, was voor de Duitsers een vrij schootsveld.

Redelijk normaal

Na de terugkeer van de bevolking worden onder an-
dere de loopgraven, bunkers en stellingen op de
berg ontmanteld en dichtgegooid. Uit een totaal van
5 km loopgraaf en 46 bunkers wordt ca 500 m3 hout
gehaald, goed voor 4 maanden herstellingen. Na
schoonmaken, dat wel. Ook worden mijnenvelden
geruimd, onder andere door Duitse soldaten, die ze
immers zelf gelegd hadden. Wel onder geallieerd

toezicht, uiteraard. Op 22 juli wordt gemeld dat de
officiële mijnenvelden geruimd zijn, maar er worden
nog lange tijd af en toe explosieven gevonden. Op-
pervlakkig gezien zal het terrein er na de zomer van
1945 weer redelijk normaal uitgezien hebben, zij het
dat er wel veel bomen gesneuveld waren.

Dat laatste wordt ook als weerwoord gebruikt, als op
de allereerste gemeenteraadsvergadering op 28 no-
vember 1945 bedenkingen tegen de noodwoningen
worden geuit over de aantasting van het natuur-
schoon: dat is toch al vernield. Ook aantasting van de
drinkwaterputten door bijvoorbeeld beerputten
wordt weersproken: de afstand is voldoende groot.
B&W denken dat het een mooie, goed onderhouden
wijk kan worden, mede gezien de mensen die daar
komen te wonen en afgaande op de woningen die
door BBB in 's Hertogenbosch gebouwd zijn.
Merkwaardig genoeg wordt er niet gesproken over
het bestemmingsplan en het feit dat de noodwonin-
gen bepaald geen villa's van 90 m2 zijn!

Bronnen
Uit het Secretariearchief:
inv.nr. 553, 554 en 559 (koopcontracten);
inv.nr. 2212 (besprekingen na 1945);
inv.nr. 2217 (verslagen diensten na 1945);
inv.nr. 2221 (herbouw en herstel);
inv.nr 3037 (Oranjelaan);
inv.nr. 3145 (mijnopruiming)

Kadastrale leggers en kaarten
Notariële akten aangaande de diverse veilingen en verkopen
Luchtfoto's van Wageningen UR, speciale collecties
Diverse publicaties over Oranje Nassau's Oord, Ziekenzorg, Wage-
ningse Berg
Gesprekken met de kleindochter van Johannes van Gulden
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Rikje Nijhof (1873-1965)

Het archiefje
van zomaar
een Wageningse

Door Bob Kernkamp

In de geschiedschrijving komen de 'belangrijke' mensen vaak beter voor het voetlicht dan de gewone men-
sen. Dat is niet onlogisch, want politici hebben doorgaans een grotere invloed op wat er in het land gebeurt
dan de gemiddelde kiezer. In de archieven vind je dan ook makkelijker de bestuurders terug dan de bestuur-
den. Ook al waren, en zijn, er veel meer van die laatste groep. Maar soms vind je toch iets in de archieven over
een gewoon iemand. Onlangs is bij het gemeentearchief het kleine archiefje van Rikje van Amersfoort-Nijhof
geïnventariseerd. Er zitten niet heel veel stukken indat archief, maar toch verschaffen ze ons een inkijkjein het
leven van deze vrouw.

Rikje Nijhof werd op 19 juli 1873 geboren in Lunteren
als dochter van de arbeider Reinder Nijhof en Wijm-
pje van de Burgt. Toen ze 4 was, overleed haar vader,
en 8 jaar later hertrouwde haar moeder met de bos-
wachter Dirk van Geutselaar. Uit dat huwelijk kwa-
men een dochter en drie zoons, die dus halfzus en
halfbroers waren van Rikje. Met hen zou ze altijd
goed contact houden.

Dienstbaar

In 1893 kwam Rijkje Nijhof naar Wageningen, waar ze
als dienstbode werkte. Eerst in de Hoogstraat, later
bij de weduwe Van Gortel in de Bergstraat. Maar liefst
28 jaar lang werkte Rikje voor verschillende werk-
geefsters in een dienstbaar bestaan. Het was natuur-
lijk geen vetpot, maar het werk bood behalve een
vast inkomen ook onderdak en goed eten. Pas op
haar 48e trouwde Rikje, met de Wageningse sigaren-
maker Cornelis van Amersfoort. Hij was twee jaar
ouder, maar ook hij was nog niet eerder getrouwd. Er
is een foto (hiernaast) van Rikje van vlak voor haar hu-
welijk, in de achtertuin van een woning, samen met
een kind dat waarschijnlijk een dochter of kleindoch-
ter is van Rikjes laatste 'mevrouw'.

Rikje en Cornelis woonden in de Veerstraat, op num-
mer 98, een eenvoudige arbeiderswoning. Ze kregen
geen kinderen, maar ze hadden kennelijk wel een
goede band met Dirk van Geutselaar, de zoon van
Rikjes halfzus Gijsbertha van Geutselaar. In het ar-
chiefje bevindt zich onder andere een spaarbank-
boekje van Dirk, maar er zijn ook wat stukken over
het overlijden van deze neef op de veel te jonge leef-
tijd van 20 jaar.

Rikje Nijhof kort voor haar huwelijk, 48 jaar oud
(collectie CAW).
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De begrafenis met militaire eer van Riekjes neef Dirk van Geutselaar, Grote Straat, Ede (collectie GAW).

Dirk van Geutselaar was als sergeant gelegerd in Ede,
en kwam regelmatig in Wageningen, om uit te gaan,
maar ook om zijn tante en oom te bezoeken. Officieel
woonde hij zelfs in 'Oud Wageningen'; ik vermoed bij
Rikje en Cornelis. Misschien beschouwden zij Dirk
ook wel een beetje als hun 'pleegzoon'. Op zaterdag
26 september 1925 was Dirk met wat vrienden naar
een feest in Wageningen geweest. Het was laat ge-
worden en Dirk had behoorlijk gedronken. Hij had
moeite om op de terugweg naar de kazerne de ande-
ren op de fiets bij te houden en was op een gegeven
moment alleen op de Bovenweg in Bennekom aan-
gekomen, toen hij zich onwel voelde. Hij moest over-
geven, en daarna was hij zo beroerd, dat hij even was
gaan liggen. Helaas deed hij dat midden op de weg,
waar hij omstreeks half vier in de nacht werd overre-
den en vermoedelijk direct overleed. De auto reed
door, en pas om 5 uur werd Dirks lijk gevonden.

In Rikjes archief vinden we twee foto's van de uitvaart
in Ede met militaire eer, en een uit een krant overge-
schreven verslag van de uitvaart. Ik heb wat aanvul-
lend speurwerk op internet verricht, en kan vertellen
dat de persoon die over Dirk was heengereden, bin-
nen een week in de kraag werd gevat. Het was een
achttienjarige jongen uit Ede, die met een vriend en
drie vriendinnen met een gehuurde auto was uitge-
weest in Amsterdam. De carbidlichten van de auto
waren slecht geweest en ze hadden te laat gezien dat
er iemand op de weg had gelegen. De chauffeur had
nog wel even de gastoevoer afgesloten, maar was di-
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rect daarop toch doorgereden. Hij werd in november
veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf, niet we-
gens dood door schuld of doorrijden na een ongeluk,
maar voor roekeloos rijden. Het moet een drama zijn
geweest voor de familie. Vooral voor Dirks moeder
natuurlijk, maar ongetwijfeld ook voor Rikje en Cor-
nelis.

't Hemeldal

In 1952 overleed Cornelis. Rikje bleef in de Veerstraat
wonen tot ze in 1963 verhuisde naar Oosterbeek. Ze
was toen al bijna 90 jaar. De sociale dienst van de ge-
meente Wageningen had ervoor gezorgd dat ze kon
worden opgenomen in 't Hemeldal, een instelling
voor dementerende bejaarden. Daar overleed Rikje
op 31 maart 1965, ruim 91 jaar oud. Haar persoonlijke
papieren waren in 1963 door de sociale dienst van
Wageningen meegenomen, waarschijnlijk om de ad-
ministratie te kunnen afronden, maar ik denk dat ze
de papieren ook aan de familie van Rikje wilden
geven. Tussen de weinige spullen zitten onder meer
de laatste brieven die Rikje van familie heeft ontvan-
gen. De familie heeft de papieren echter nooit opge-
haald, en daarom zijn ze later overgedragen aan het
gemeentearchief. Daar zijn ze nu in te zien, behalve
die brieven. Die zijn persoonlijk en pas vanaf 2038
openbaar, 75 jaar na het overlijden van Rikje van
Amersfoort-N ij hof, een gewoon iemand, maar met
haar eigen verhaal.
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Oud-Wageninger in Gouda geëerd

Een JStolpersteinJ voor
Henrij Sanders
Door A. G. Steenbergen

In juni 2011 begon de Stichting Joods Erfgoed Wageningen met het plaatsen van een aantal Herinnerings-
stenen. Deze granieten stoeptegels met tekst liggen op plaatsen in Wageningen waar Joodse burgers ge-
woond hebben. Deze tegels dienen niet verward te worden met Stolpersteine, een project op initiatief van de
Keulse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is een gedreven mens, die in heel Europa de herinnering levend wil
houden door'struikelstenen'te plaatsen in het trottoir voor de woningen van hen die in de Tweede Wereldoor-
log door de Nazi's zijn verdreven, gedeporteerd en vermoord.
Het toeval wil dat de Historische Vereniging Oud-Bennekom van plan is in Bennekom zo'n twintig van die
struikelstenen te plaatsen'.

Gouda

Sinds een paar jaar ligt er in Gouda een Stolperstein
voor Henrij Sanders, die van 1885-1941 in Wagenin-
gen woonde en werkte. Hij werd geboren op 26 de-
cember 1861 in Gouda als zoon van Marcus Jacob en
Leentje van Danzig. Sanders was aanvankelijk schrijn-
werker-meubelmaker2. Vanaf 1922 woonde het gezin
- Henrij was inmiddels getrouwd met een niet-Jood-
se vrouw - in de Kapelstraat 15, hoek Nieuwstraat, nu
Salverdaplein. Ook Sanders, sinds 1932 weduwnaar,
evacueerde in mei 1940. Bij zijn terugkeer vond hij
zijn eigendom voor een deel zwaar beschadigd
terug. In juli 1941 vond herstel plaats. Het pand was
intussen onteigend voor het ANBO (Algemeen Ne-
derlandsch Beheer Onroerende Goederen), afd. Arn-
hem en verhuurd aan B. Wegh, meubelmaker. Henrij
Sanders, die zich in Wageningen na 10 januari 1941
als Jood liet registreren, vertrok op last van de bezet-
ter op 22 januari 1941 naar zijn geboorteplaats
Gouda. Zijn dochter Leentje, getrouwd met de her-
bergierszoon Albert van Kraaikamp en wonend in
Dodewaard, vroeg haar vader naar hen te komen.
Daar was het veiliger dan in de stad, maar dat wilde
hij niet.

Henrij trok in Gouda in bij zijn jongste zuster Roosje,
geboren 12 juni 1873. Zij woonde in de Agatha De-
kenstraat 4. Op de foto uit 2010 vindt u het huis met
de witte deur rechts.
Er was nog een broer, Leo, geboren 3 mei 1864. Deze
was 58 jaar werkzaam geweest in de tabakszaak Van

Het pand Kapelstraat 15 hoek Nieuwstraat in
Wageningen, na de artilleriebeschieting in mei 1940
(Collectie A.G. Steenbergen).

Vreumingen in Gouda. In juni 1940 nam hij afscheid,
waarbij o.a. Henrij en Roosje aanwezig waren. Leo
overleed op 6 februari 1942, 77 jaar oud. Van hem is
een foto bekend, van Henrij nog steeds niet...

Westerbork

Er zijn enkele bijzonderheden bekend over het ver-
trek van Henrij en Roosje naar Westerbork. Negentien
Joodse personen in Gouda werden op last van de Si-
cherheitspolizei te Rotterdam op 21 oktober 1942
aangehouden, waaronder Henrij en Roosje. Ze wer-
den naar Amsterdam gebracht en vandaar richting
Westerbork vervoerd. Henrij hoefde volgens de toen-
malige regels niet mee: hij was met een niet-Joodse
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Her woonhuis van Henrij Sanders aan de Agatha
Dekenstraat 4 - met de witte deur - in Gouda, gezien in
de richting naar de Tweede Kade (Foto I.C. Rauws).

vrouw getrouwd geweest. Maar Henrij, 80 jaar oud,
wilde zijn 69 jaar oude zus Roosje niet in de steek
laten. Hij ging met haar mee, én naar Westerbork én
naar Auschwitz. Hun beider levens eindigden op 5
november 1942.

De bewoonster van Agatha Dekenstraat 4 vertelde
de maker van de foto dat op de zolder in de tussen-
wand een gat zat, waarin persoonlijke bezittingen
(servies, albums) bewaard waren. Op huisnummer 3,
de familie Boer, werden de spullen na de oorlog te-
ruggegeven aan dochter Keetje.

Indrukwekkend

In de periode 1940-1945 zijn 326 Joden uit Gouda
omgekomen. Indrukwekkend is hoe de bevolking
van Gouda haar Joodse stadgenoten niet wilde ver-
geten, door de plaatsing van een Stolperstein voor
elk huis waar één of meer Joodse inwoners niet meer
teruggekeerd waren. Vanaf ca. 2010 is men zeer actief
geweest.
De plaatsing van drie Stolpersteine in de Agatha De-
kenstraat voor nr. 4 vond op 30 augustus 2012 plaats.
Loet van Vreumingen begon zijn toespraak3 met "Wij
zijn hier bijeen ter nagedachtenis van Henrij en Roos-
je Sanders en Golda Zwiefach". Uitvoerig vertelde hij
over Henrij, Roosje en Golda. "Voor de woning nr. 4
liggen nu drie Stolpersteine. Op deze manier verge-
ten wij hen niet".

Hun broer Leo, gestorven in 1942, ligt niet meer be-
graven in Gouda, maar sinds 1976 op de Nieuwe
Joodse begraafplaats aan de Oude Diedenweg in Wa-
geningen. De begraafplaats in Gouda moest ver-
plaatst worden omdat de graven in het water kwa-
men te liggen.

De auteur betuigt zijn dank aan Sjaak Rauws, Zoeter-
meer, voor de foto's die hij maakte en voor het doorge-
ven van enkele gegevens over Agatha Dekenstraat 4 te
Gouda.
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AUSCHWITZ AUSCHWITZ De Stolpersteine voor
Henrij en Roosje Sanders
voor Agatha Dekenstraat
4 te Gouda, 20 november
2012 (Foto I.C. Rauws}.

1 De Stad Wageningen, 19februari 2014
J Zie voor een uitvoerige beschrijving'Een portret van Henrij Sanders', Oud-Wageningen 33 (februari 2005) 1:22-24.
3 Plaatsing van de Stolpersteine op 30 augustus 2012 bij de Agatha Dekenstraat 4 te Gouda.
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De geschiedenissen van plaatselijke hotels en pensions

'Te gast in Wageningen1

Het comité Open Monumentendag Wageningen
heeft zijn serie monografietjes over onze plaatselijke
monumenten opnieuw verrijkt met een fraai boekje,
deze keer gaat het over hotels en logementen in de
stad.'Te gast in Wageningen'heet het.

Het nationale thema voor Open Monumentendag
2014, Op Reis, inspireerde het Wageningse comité tot
een reeks boeiende verhalen over maar liefst twintig
logeeradressen: hotels en pensions, logementen, een
café en een camping. Waar legden reizigers hun
moede hoofd ter ruste als zij een eeuw of langer ge-
leden per paardenomnibus of stoomboot Wagenin-
gen hadden bereikt? Wat was er allemaal te doen in
de Wageningse hotels? Welke mensen bevolkten de
talrijke pensions? Waar is het merendeel van al deze
logeergelegenheden gebleven?
Dat waren de vragen die het comité zich stelde. Het
heeft ze met vlotte verhalen en bijzonder fraaie illu-
straties weten te beantwoorden.

In een boeiende inleiding schetst Kees Gast het ont-
staan van het vroege toerisme naar de heuvelrug
langs de Rijn en dus ook naar Wageningen. De stad
was al vroeg behoorlijk ontsloten, waardoor hotels
als Nol in't Bosch, de Wageningsche Berg en het daar
vlakbij gelegen Belvédère konden floreren, naast de
al oudere hotels bij de toegangspoorten tot de stad
- De Wereld en Hof van Gelderland. Ook in de bin-
nenstad ontstond een keur aan hotels, alleen al in de
Hoogstraat had je de Kroon, de Roos, het Oranjeho-
tel en Wentholt.
De Tweede Wereldoorlog decimeerde het Wage-
ningse hotelwezen. Aanvankelijk zag het ernaar uit

dat de bedrijfstak zich weer ging herstellen, maar de
snelle economische groei van herrijzend Nederland
deed uiteindelijk de meeste hotels de das om. De
welvaart nam zo sterk toe dat een auto voor bijna ie-
dereen binnen bereik kwam. Het weekje naar de Ve-
luwezoom raakte uit de mode. Men maakte voortaan
tochten met de eigen auto naar verre oorden of nam
het vliegtuig naar Spanje. Alleen hotels die accom-
modatie en voorzieningen boden voor congressen
en symposia redden het in Wageningen.
De evolutie van het reizen en overnachten heeft ons
allerlei gebouwen opgeleverd, waarvan er, althans in
Wageningen, maar betrekkelijk weinig bewaard zijn
gebleven. 'Te gast in Wageningen' laat die historie
boeiend herleven. - Piet Aben

Hotel Belvédère op de Wageningse berg (collectie
Gemeentearchief Wageningen)

Na 20 november
Gemeentearchief in Stadskantoor

Eind november verhuist de studiezaal van het Ge-
meentearchief naar het Stadskantoor aan het Olym-
piaplein. Daar blijft het archief tot het Stadhuis, dat
wordt verbouwd, weer zal worden geopend; naar
verwachting wordt dat zomer 2016.
In het Stadskantoor zullen de voorzieningen voor de
raadpleging van de archieven niet optimaal zijn. Be-
zoek is dan uitsluitend op afspraak mogelijk en stuk-

ken moeten van tevoren worden aangevraagd, aan-
gezien de archieven zelf in de geklimatiseerde
bewaarplaats in de kelder van het Stadhuis zullen
blijven.
Het zal een beetje kamperen worden, ook voor de
bezoekers, maar we zullen de dienstverlening zo
goed mogelijk voortzetten.
Wie na 20 november onderzoek wil doen bij het Ge-
meentearchief, kan een telefonische afspraak maken:
(0317) 492 631 of 492 911, minimaal 3 werkdagen
van tevoren.
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Uit het leven van de vereniging
Mededelingen van het bestuur

Beëindiging werkzaamheden vrijwilligers biblio-
theek, documentatie en fotoarchief
Tussen februari en april 2014 hebben Jan van den
Burg, Ton Steenbergen en Willem Ruisch besloten
hun werkzaamheden voor respectievelijk biblio-
theek, documentatie en fotoarchief te beëindigen.
Tot dit besluit zijn zij mede gekomen door de in hun
ogen moeizame gang van zaken bij het gebruik van
de JJ de Goedezaal in het Museum voor de dinsdag-
morgenactiviteiten. Het bestuur had daarover inmid-
dels wel nieuwe afspraken gemaakt.Tijdens de Alge-
mene Vergadering van 24 april 2014 wilden wij als
Vereniging afscheid van hen nemen. Helaas is dat
niet gebeurd wegens hun afwezigheid.
De Vereniging is hen onnoemlijk veel dank verschul-
digd voor het vele werk dat zij voor haar verricht heb-
ben. Ze laten een behoorlijk inhoudelijk gat na in het
vrijwilligersbestand.
Gelukkig slagen we er langzamerhand in dat gat op
te vullen met nieuwe medewerkers. Voor het opscho-
nen en opnieuw inrichten van de bibliotheek zijn Ans
Lijftogt en Jan van Orden hard aan het werk. Arie de
Koning, Dick de Wit en Dick Melkert houden zich
bezig met het uitzoeken van de aangeboden foto's
en Jan van Aarst met de documentatie. Ook voor het
recenseren van nieuwe aanwinsten lijkt het ontstane
gat gevuld. De ploeg is nu met nieuw elan bezig
onder leiding van Hans van der Beek.

Verslag Beraad 2 oktober 2014
Beraad over de toekomst van de Historische Vereni-
ging Oud Wageningen, gehouden op donderdag 2
oktober 2014 in het Schip van Blaauw. Gespreksleider
was Jelle de Gruyter.
Ongeveer 25 genodigden namen deel aan de bijeen-
komst.

Onderwerpen:
1. Positie en rol Oud Wageningen
2. Wat doet Oud Wageningen
3. Vrijwilligers werven
4. Leden werven

Discussiepunten:
Samenwerken
Wat kan Oud Wageningen doen
Wat willen ze
Hoe leden werven

Bij punt J valt te denken aan samenwerking met bij-
voorbeeld:
Wageningen Monumentaal - Archief gemeente Wa-
geningen - Archeologische Werkgroep - Museurn De
Casteelse Poort - Comité Open Monumentendag -
Platform Stadsgracht - Beeldbank - Monumenten-
ambtenaar - Gilde / Rondleidingen

De voorzitter geeft in zijn inleiding doel en verloop
van de avond aan. Daarnaast merkt hij op dat er een
grote mate van vanzelfsprekendheid binnen de ver-
eniging heerst. De vereniging zou herkenbaarder en
meer samenwerkend met andere Wageningse orga-
nisaties moeten zijn.
Door het aanwezige publiek werd in eerste instantie
gedacht aan een vereniging die zich meer kritisch
opstelt ten opzichte van de gemeente over bv. het
behoud van monumenten.
Anderzijds is de HVOW daar niet op ingericht. Een
dergelijk beleid houdt ook in dat men juridisch zaken
moet aanvechten en meer politiek bezig moet zijn,
wat niet als hoofdtaak van de HVOW wordt gezien.
De HVOW zou een studieclub moeten zijn die zich
bezighoudt met de historie van de stad. Feitelijk zou-
den de disciplines van de overige organisaties voor
vrijwilligers mogelijkheden bieden om bezig te zijn
op een gebied waarvoor men belangstelling heeft. In
een grootschalig samengaan schuilt het gevaar dat
er toch niet meer activiteiten ontplooid worden.
Door de HVOW worden momenteel contacten on-
derhouden met het Archief van de gemeente Wage-
ningen. Op de Beeldbank zijn collecties te zien van
de Gemeente Wageningen, Museum De Casteelse
Poort en de Historische Vereniging Oud Wageningen.
Leden van Oud Wageningen zijn ook betrokken bij
het Comité Open Monumentendag, de tentoonstel-
lingscommissie van Museum De Casteelse Poort en
Gilde / Rondleidingen.
Verder vindt in regionaal verband eenmaal per jaar
overleg plaats tussen oudheidkundige verenigingen
van Bennekom, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Kes-
teren, Veenendaal en Rhenen.
De HVOW geeft viermaal per jaar een contactblad uit
met artikelen over de geschiedenis van Wageningen
en haar bewoners, organiseert viermaal per jaar een
lezing en geeft in de Historische Reeks boeken uit, bij
voorkeur één uitgave in de twee jaar. Dit laatste lukt
niet altijd. Verder beschikt de HVOW over een uitge-
breide bibliotheek, documentatiecentrum en grote
fotocollectie.
Suggesties worden gedaan, o.a. het publiceren van
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de inhoud van de lezingen, opnemen van artikelen
van andere Wageningse organisaties in het contact-
blad. Meer met Facebook doen.
Naar aanleiding van de vraag of gedrukte informatie
nog van deze tijd is komt men tot de conclusie dat
zowel gedrukt als digitaal voorlopig de meest aange-
wezen weg is.
Voor wat betreft het werven van leden en vrijwilligers
wordt het standpunt gedeeld dat zoveel mogelijk de
publiciteit zoeken de kansen hierop vergroot.

Hef bestuur is ingenomen met de uit het beraad blijken-
de betrokkenheid van de aanwezigen. In besluitvor-
ming en verdere voortgang van het bestuurswerk hou-
den we zeker rekening met de gemaakte opmerkingen
en gedane suggesties. Daarbij zijn we ons bewust van
de beperkte mogelijkheden waarover we - in tijd en geld
uitgedrukt - beschikken: niet alles kan en niet alles kan
op korte termijn aangepakt worden. Maar we hebben
het beraad als een stimulans ervaren om met positieve
instelling voort te gaan!

Mol en ma r kt
Tijdens de Molenmarkt op zaterdag 13 september jl.
hebben wij veel belangstellenden bij onze kraam
gehad. De tweedehands boeken vonden gretig af-
trek. Vier nieuwe leden hebben zich opgegeven. Al
met al een geslaagde Molenmarktdag met ook nog
eens prachtig weer.

Aftredende bestuursleden 2015
Per l mei 2015 eindigt de zittingstermijn van twee-
maal driejaar voor Ottolien Haze en Ditta 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 vinden
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.

Ledenmutaties
Nieuwe leden
Dhr G. van Hiele
DhrJ.H. Klaassen
Mw P. Leenknegt
Dhr J.G.B. Mars
Dhr D. Melkert
Mw J. Reitsma-Jonker
DhrP.Wessels
Dhr A.B.C, van Wijk

Overleden
Dhr H. Knoop
Mw G. ter Steeg-van Brake

'Geteisterd Wageningen'

Op een rommelmarkt dook onlangs een ons onbekende medaille op die direct na de verwoestende meida-
gen van 1940 geslagen moet zijn. Maar in opdracht van wie - Gemeente Wageningen? Particulier initiatief?
Aan de voorzijde is het stadswapen van Wageningen afgebeeld, aan de achterzijde valt te lezen: Geteisterd
Wageningen 1940.
Wie kan ons over deze intrigerende medaille meer vertellen? Reacties aan dinsdagmorgen@oudwageningen.
nl t.a.v. Dick de Wit of tel. 0317 414352.
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Mededelingen van de dinsdagmorgengroep

Bibliotheek
Onze bibliotheek is in de afgelopen maanden gereor-
ganiseerd. Alle boektitels zijn gecontroleerd met als
stelregel 'één titel is te weinig, twee titels is geweldig
en meer exemplaren zijn te veel'.
Ook is duidelijk geworden welke boeken er ontbre-
ken en er wordt actief gewerkt om deze boeken
terug te krijgen voor onze bibliotheek.
Onze nieuwe aanwinsten hebben een plekje gekre-
gen en zijn digitaal ingevoerd.
De gemeente heeft een nieuw beleid voor wat be-
treft de kantoorhuisvesting van haar ambtenaren. De
kastruimte wordt beperkt, en om deze reden moch-
ten we van dhr. M. van den Wijngaart een groot aan-
tal boeken ontvangen betreffende de monumenten-
zorg van Wageningen. Daarvoor onze dank.

Website
Op de website www.oudwageningen.nl zijn nu digi-
taal de jaargangen van het contactblad vanaf 1973
tot en met 2011 te raadplegen. De inhoudsopgaven
zijn bijgewerkt tot 2014. De website wordt verder
aangepast. Alle berichten worden getoond in een
paar regels; het bericht kan geopend worden om ver-
der te kunnen lezen.
Ook wordt maandelijks een prent geplaatst waar we
weinig of niets van weten. Dit zoekplaatje is te vin-
den onder activiteiten > nieuwe fotoaanwinst. Als u
weet waar de prent is genomen gaarne uw reactie
naar de dinsdagmorgen@oudwageningen.nl of kom
het ons op een dinsdagmorgen, onder het genot van
een kop koffie, in de Jan J. de Goedezaal vertellen.
Wij nodigen u van harte uit een bezoekje aan onze

website te brengen. Ook het bekijken van de Beeld-
bank Wageningen www.beeldbankwageningen.nl is
zeker de moeite waard.

Foto en prentenkabinet
Gestaag wordt het beeldmateriaal in zuurvrije map-
pen gestoken en in cassettes, die op hun beurt weer
in de brandvertragende kast zijn opgeborgen. Om u
een indruk te geven: er staat nu een rij van l ,5 meter
met A4 mappen.
De scans van de fotocollectie van P. Abrahamsz zijn
geselecteerd en worden voorbereid om digitaal inge-
voegd te worden in onze bestanden. We schatten dat
deze collectie ongeveer 500 foto's zal gaan bevatten.
Een ander team is bezig om de fotocollectie van Sjaak
Rauws te completeren en de laatste 200 beelden met
tekst toe te voegen aan de digitale bestanden.

Buiten onze deuren
Er is een verzoek van een drukkerij om teksten te le-
veren bij 35 foto's die net na de beschietingen van
mei 1940 gemaakt zijn. Het boekwerk wordt uitgege-
ven in het kader van de herdenking van 75 jaar Slag
om de Grebbe.
Een selectie van het fotomateriaal van P. Abrahamsz
wordt in de bibliotheek tentoongesteld. We dagen
de bezoekers uit om te reageren op dit werk, zodat
we meer informatie van de foto kunnen invoeren in
onze fotobestanden. Het is zeer waarschijnlijk dat in
de komende 6 maanden er thema's uit deze collectie
aangeboden worden. Bijvoorbeeld een rondje Hoog-
straat, interieurs van winkels, voetbal etc.

Raad de prent
In ons kleine maar mooie stadje is veel veranderd in de
loop van de jaren. In deze nieuwe rubriek 'Raad de
prent'wil de Dinsdagmorgengroep u verrassen met
beelden die nog niet eens zo lang geleden gemaakt
zijn. We willen graag van u horen waar deze foto's ge-
maakt zijn en in welk jaar.
Reacties kunnen gestuurd worden naar dindagmor-
gen@oudwageningen.nl / telefoon: 0317 411 974 of
mondeling op dinsdagmorgen in de Jan J. de Goede-
zaal van het museum, Bowlespark 1 a. De eerste twee
goede inzenders ontvangen van ons een afdruk van
deze unieke prent. Volgende keer melden we de uit-
slag en komen we weer met een nieuwe 'Raad de
prent'.
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Duitse manschappen bij hun stuk
geschut, 12 mei 1940,
locatie: hoek Englaan/Belmontelaan

Museum De Casteelse Poort
AGENDA VOOR DE WINTERMAANDEN

Actuele museumactiviteiten op www.casteelsepoort.nl

Exposities in het museum

Nog te zien t/m 16 november 2014
Achter ons roffelt de oorlogstrom - Wageningen tijdens de Grote Oorlog

1 november 2014 t/m l O mei 2015
75 jaar Slag om de Grebbeberg
Deze mini-expositie richt zich op de gebeurtenissen in en rond
Wageningen, als onderdeel van de Slag om de Grebbeberg: Mobili-
satie - evacuatie - verwoesting
De presentatie begint bij de mobilisatie in augustus 1939, waarbij
Wageningse openbare gebouwen werden gevorderd om 800 Ne-
derlandse soldaten onder te brengen. Vervolgens staat de evacu-
atie van de bevolking op 10 mei 1940 centraal. Ook is er aandacht
voor de aankomst van de eerste gemotoriseerde Duitse eenheden
op de avond van diezelfde dag, waarna door beschietingen van het
Nederlandse leger een groot deel van het centrum van Wageningen
werd verwoest.
De presentatie omvat de vertoning van uniek foto- en filmmateriaal
in de videokamer terwijl in een vitrine voorwerpen te zien die betrekking hebben op de allereerste oorlogs-
handelingen in Wageningen.

1 december 2014 t/m 6 april 2015
Kunstagenda in beeld
De Kunstagenda, een jaarlijkse uitgave van Marlou Kursten Kunstbemid-
deling, is inmiddels aan haar 18e editie toe. De tentoonstelling geeft
een overzicht van de ontwikkeling van de Kunstagenda, welbekend in
de regio onder liefhebbers van moderne kunst.
Wie de vele illustraties van kunstwerken van lokale kunstenaars in deze
lange agendareeks bekijkt, kan zich een uit stekend beeld vormen van
de ontwikkeling van de beeldende kunst in Wageningen en regio. Ter
gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe editie 2015 toont het
museum de kunstwerken die zijn afgebeeld in deze nieuwe Kunstagen-

da. Evenals in vorige edities zijn de deelnemende kunstenaars afkomstig uit Wageningen en omgeving.
Kunstagenda in Beeld: Twan de Vos-beelden; Nikolaj Dielemans-schilderijen; Ingeborg Leeftink- schilde-
rijen; Pieter Vermeulen - schilderijen; Bart Ensing - beelden; André Schoots - schilderijen; Josien Plomp -
schilderijen; Henny van Daalen - schilderijen; Ineke Snoek - beelden; Piet Zegveld - schilderijen; Gerard
Rouwen - schilderijen; Marion Steur - gedichten en Frida Stad - schilderijen

Kunst in het Koetshuis

23 november t/m 11 januari 2015
Wil Lof, schilderijen, uit Leersum; Bart Ensing, houten beelden, uit Culemborg;
Indiva, Astrid Hut, sieraden, uit Heelsum
Foto: schilderij Wil Lof


