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CO LO FO N

De doelstelling van Oud Wageningen, neergelegd in de statuten van de vereniging, is het bevorderen van 
de kennis van de geschiedenis van Wageningen en haar bevolking. Dat gezegd zijnde kun je je afvragen – 
en daar geven de statuten geen antwoord op – wat het nut is van die kennis. Sinds enige tijd is de belang-
stelling voor geschiedenis enorm gegroeid, ook die voor de eigen stad en streek. Zelfs in de supermarkt-
schappen met populaire tijdschriften tref je een handvol historische bladen aan. Wat is er aan de hand?  
De redenering luidt dat wij in deze tijd van mondialisering en individualisering houvast zoeken in de  
verbondenheid met de eigen gemeenschap en identiteit. Kennis van de geschiedenis is daarbij enorm 
behulpzaam. Mensen die de geschiedenis kennen van hun plek op aarde, gaan daar meer voor voelen.  
Ze zullen geneigd zijn te behouden wat hun vreugde geeft en de minder fraaie trekken te verbeteren. 
Althans bij de meeste mensen werkt dat zo. 

Door het verleden tot leven te wekken, krijgt het heden een diepere betekenis. Zo bekeken is Oud 
Wageningen zeker zo veel met het heden bezig als met het verleden. 
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de meeste orchideeën aan (brede orchis, vleeskleurige 

orchis, harlekijn, welriekende nacht orchis en grote 

muggen orchis), daar zien de velden vaak wit van wol-

legras en paars van moeraskartelblad.

Waar onze schoenen ‘sopperen’ bij het loopen, en de 

grond bedenkelijk meegeeft, vinden we tusschen het 

gras vele exemplaren van geelhartje, en plaatselijk 

klokjes gentiaan in massa. Ook veel veenmos, Spaanse 

ruiter, zonnedauw en vetblad. Waar men de veenlaag 

tot turf heeft verstoken, zijn de zoo ontstane vierhoe-

kige vijvers opgevuld met vele interessante waterplan-

ten, waartusschen ook Utricularia, het bekende blaas-

jeskruid. (De Levende Natuur, 1931).

Een eeuw geleden kende ons land 300.000 hectare 
blauwgrasland, maar halverwege de vorige eeuw 
zijn ze bij ruilverkavelingen grotendeels omgevormd 
tot hoogproductieve weidegebieden, dooraderd met 
een stelsel van afwaterende sloten. Veel planten-
soorten verdwenen. Op dit moment is er nog maar 
30 hectare – onder ecologen ook nog als ‘gedege-
nereerd’ beschouwd – blauwgrasland, verspreid 
over het land. De Bennekomse Meent in het noorde-
lijke Binnenveld is zo’n restje.

Volkomen nieuw
In 2013 daagde de provincie Gelderland als verant-
woordelijke overheid iedereen uit met plannen te 
komen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in 
het Binnenveld, dat deel uitmaakt van het Gelderse 
Natuurnetwerk. Wie deze handschoen oppakte kon 
provinciegrond kopen om daarop zijn plannen te 
verwezenlijken. De boeren, verenigd in de Agrarische 
Natuurvereniging Binnenveld, meldden zich met een 
plan om 50 hectare aan te kopen. Daarop wilden zij 
agrarisch natuurbeheer realiseren, wat betekende 
maatregelen nemen tot behoud van de bijzondere 
planten en dieren op hun graslanden. De natuur-
beschermers van Mooi Wageningen wilden veel 
verder gaan, zij wilden het oude beeld van het 
Binnenveld herstellen. Op een ledenvergadering 
kwam de gedachte op om zelf grond aan te kopen en 
een eigen plan te ontwikkelen. Er werd een nieuwe 
stichting opgericht, Mooi Binnenveld. Als de stichting 
ook wou uitkomen op aankoop van 50 hectare zou 
dat vijf ton gaan kosten, een bedrag zo hoog dat het 
haast onhaalbaar leek. Maar met een formidabele 
crowd funding onder vooral de Wageningse burgerij 
bleek dat bedrag in de loop van 2018 toch bijeenge-
bracht.

Alleen stokoude Wageningers weten misschien nog 
hoe mooi het Binnenveld eens was. Blauwgras landen 
vol orchideeën, dotterbloemen, klokjesgentianen 
– we kunnen het ons niet meer voorstellen. Maar 
ze komen terug, de natte graslanden met een hele 
stoet bijzondere planten en dieren. Het Binnenveld 
gaat weer lijken op zichzelf zoals het er eeuwenlang 
heeft bijgelegen. Begin dit jaar is het gebied op de 
schop gegaan. Door samenwerking van de plaatse-
lijke boeren, de vereniging Mooi Wageningen en 
Staatsbosbeheer komt bijna driehonderd hectare 
nieuwe natuur tot stand. Een unieke prestatie, waar 
eerder hebben boeren en natuurclubs eendrachtig 
zoiets klaargespeeld?

Historie
Het Binnenveld werd eeuwenlang door de boeren 
van de Wageningse brinken – zoals Brakel, Leeuwen, 
Dolder – als hooiland gebruikt. Het grootste deel 
van het jaar was het veel te nat; ‘s winters kon je 
van Wageningen naar Veenendaal schaatsen, zo wil 
het verhaal. Alleen in de zomer kon er gemaaid en 
gehooid worden. Dankzij het ijzer- en kalkhoudende 
kwelwater, afkomstig van Veluwemassief en 
Utrechtse Heuvelrug, ontstonden hier uitgestrekte 
blauwgraslanden met een grote rijkdom aan planten, 
de meeste tegenwoordig uiterst zeldzaam.  
Lees hoe de Wageningse vegetatiekundige Kees 
Bijhouwer daarvan genoot: 

In den voorzomer spreidt het Binnenveld een bloe-

menweelde ten toon, zooals men die op niet veel 

plaatsen in Nederland zal aantreffen. ... Daar treft men 

Niemand weet meer hoe mooi het Binnenveld ooit was...

Blauwgraslanden, trilveen en 
dotterbloemhooilanden keren terug
Door Piet Aben

3

Zo gaan de Binnenveldse 
Hooilanden eruitzien ten 
zuiden van de Werftweg. 
De herontdekte Kromme 
Eem slingert zich langs de 
Grift. Over de herstelde 
Eemwal loopt een wandel
pad, waarvandaan het niet 
toegankelijke blauwgras
land te bewonderen is. 
Het pad voert via een 
bruggetje over de Eem  
en via een trekpontje 
over de Grift.
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Dat boeren en burgers met plannen kwamen voor 
het inrichten van nieuwe natuur was voor ons land 
volkomen nieuw. De provincie zag kansen, maar 
dan moesten de twee groepen wel met één plan 
komen én samen optrekken met Staatsbosbeheer, 
dat al omvangrijke natuurterreinen in het Binnen-
veld beheerde. Dat bleek niet eenvoudig. Tussen 
boeren en natuurgroepen zit letterlijk een water-
scheiding in de weg: boeren hebben voor hun 
bedrijfsvoering een lage grondwaterstand nodig, 
terwijl de nieuwe natte natuur alleen zou gedijen bij 
een hoge. Die scheiding moest blijven, anders zou-
den de boeren niet langer kunnen boeren en ging 
de samenwerking sowieso niet door. Dat erkend 
zijnde bleken boeren en burgers in het Binnenveld 
plezierig op te kunnen schieten en in staat te zijn 
het indrukwekkende project ‘Binnen veldse 
Hooilanden’ van 280 hectare in elkaar te steken.

Mozaïek
Het ontwerp Binnenveldse Hooilanden is een aan-
eenschakeling van verschillende vormen van 
natuur. Het vormt een mozaïek van natte schraal-
graslanden, waaronder blauwgraslanden, afgewis-
seld met bijzondere moerassen en ondiepe, natuur-
lijk ingerichte waterlopen. Delen van het huidige 
landschap blijven behouden, terwijl elders wordt 
terugge grepen op oudere historie van het gebied. 
Dat laatste wordt zichtbaar in het herstellen van de 
Kromme Eem, een riviertje dat zorgde voor de 
afwatering van het Binnenveld voordat de Grift 
werd aangelegd. In de vorige eeuw viel het ten 
offer aan de ruilverkaveling. Herstel maakt de ver-
eiste waterscheiding mogelijk. Straks zal het 
natuurgebied afwateren op de Kromme Eem met 
een hogere waterstand, terwijl het agrarische land 
zijn overtollige water blijft lozen op de Grift met een 
lagere waterstand. 
Ook de oeverwallen langs de Kromme Eem worden 
hersteld, zodat er hoogteverschillen van droog naar 
nat ontstaan. Waar vroeger geen oeverwallen 
waren, wordt een lage kade aangelegd. In het ter-

rein kwamen op enkele plaatsen veenstroompjes 
voor. Deze zijn in het verleden gedempt, maar wor-
den nu weer opengegraven. Het worden zijarmen 
van de Kromme Eem. De huidige rechte brede slo-
ten worden daarentegen weer gedempt. Om de 
afwatering van het agrarische achterland niet te 
belemmeren wordt er één sloot gehandhaafd en 
worden twee nieuwe sloten gegraven, haaks op het 
natuurgebied. Deze drie sloten komen rechtstreeks 
uit in de Grift. Door het gebied loopt een afgegraven 
middeleeuwse wal, de Eemwal. Deze diende ooit 
als dijkje om overstromingen tegen te gaan. In het 
huidige landschap is de wal niet meer te zien. Door 
op de plek van de voormalige wal de grond niet af 
te graven en de gebieden eromheen wel, wordt de 
verdwenen wal zichtbaar gemaakt. 

Dit alles legt de basis voor de beoogde nieuwe 
natuur. Grofweg zullen op de drogere gronden 
bloemrijke graslanden ontstaan en op de nattere 
blauwgrasland en dotterbloemhooiland. Op de nat-
ste delen vormt zich trilveen, een zeer zeldzaam 
geworden bodemtype dat bestaat uit zegge- en 
graswortels die op het water drijven. Deze bonte 
variatie aan natuur- en landschapstypen zal een bij-
zondere rijkdom aan dierlijk leven opleveren. 
Uiteindelijk zullen wulp, roerdomp, blauwborst, 
kemphaan, otter, ringslang, de kleine groene poel-
kikker en de grote modderkruiper hier gedijen. 
Vlinders zullen zich er thuis voelen.

Nog jaren
De Binnenveldse Hooilanden sluiten aan de noord-
kant aan bij drie bestaande natuurgebieden: de 
Bennekomse Meent, de Bennekomse Hooilanden 
en de Groene Grens. Tevens wordt een natuurter-
rein geïncorporeerd, dat eigendom is van de 
Wageningse universiteit. Als de Binnenveldse 
Hooilanden ooit zuidwaarts aansluiten bij natuur-
reservaat de Blauwe Kamer, is een langgekoesterde 
Gelderse wens – een doorgaande corridor van 
natuur ten oosten van de Grift totaan de Rijn – 
vervuld. Om de Binnenveldse Hooilanden te realise-
ren zijn omvangrijke grondafgravingen en -verplaat-
singen nodig. Het uitgraven van de Kromme Eem 
vormt het meest spectaculaire onderdeel, maar 
zeker zo ingrijpend is het afgraven van de agrari-
sche bovenlaag met gemiddeld 25 cm. Win-win: de 
zo verkregen grond wordt grotendeels gebruikt om 
de boerenpercelen buiten het natuurterrein op te 
hogen. Wandelaars en fietsers die dezer dagen hun 
geliefde Binnenveld doorkruisen, zullen verbazing 
en wellicht verbijstering niet kunnen onderdrukken. 
Graafmachines en vrachtwagens domineren het 
gebied. Afgegraven gronden liggen er kaal en ont-
luisterd bij. De Binnenveldse Hooilanden verande-
ren niet onmiddellijk in de hooilanden die ze ooit 
waren. Daar gaan nog jaren overheen.

Door het weggraven  
van een dam ging het 
riviertje de Kromme  
Eem weer stromen in  
het Binnenveld. Deze 
gezamenlijke inspanning 
van burgers, boswachters 
en bestuurders, op  
28 februari 2019, geldt als 
de officiële openings
handeling van het project. 

Foto: Jaap Mons.
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Plannen genoeg
Mijn naam is Petra Kloosterman en ik ben sinds anderhalf jaar regio-archeoloog voor o.a. 
Wageningen. Ik zal eerst eens even iets over mijzelf vertellen. Ik woon in het historische 
Delft, ben 40 jaar oud, ben getrouwd en heb twee zoons van vier en zeven. Oorspronkelijk 
kom ik uit het noorden van het land, geboren in Groningen en opgegroeid in Friesland.

Ik heb archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik mij heb gespecia-
liseerd in de vroege middeleeuwen en de beleidskant van de archeologie. In tegenstelling  
tot wat mijn ouders dachten, werd ik na mijn afstuderen gelukkig niet werkloos. De eerste 
paar jaar heb ik voor verschillende archeologische bedrijven gewerkt, voornamelijk als 
archeologisch adviseur. Vervolgens ben ik in ‘gemeenteland’ terechtgekomen. Zo heb ik 
voor de gemeenten Westland, Delft, Lansingerland en ook Ede gewerkt. Ik was dus niet 
geheel vreemd in deze regio.

Gezien mijn interesse voor de vroege middeleeuwen was ik blij verrast dat in de gemeente 
Wageningen één van de grootste grafvelden uit de Merovingische tijd (vijfde tot achtste 
eeuw na Chr.) is opgegraven. Dit grafveld lag aan de Diedenweg en is in de jaren 70 en 80  
van de vorige eeuw opgegraven. Er werd hier gedurende zo’n 400 jaar begraven en een 
groot deel van de doden kreeg bijgiften mee, zoals wapens en sieraden. Helaas is het  
onderzoek nooit gepubliceerd. Ik hoop dat nog eens voor elkaar te krijgen.

Ook de Westberg is een prachtige en bijzondere plek met een lange historie. Hier heeft vanaf 
de tiende of elfde eeuw tot de dertiende eeuw een kerkje of kapel gestaan. Toen werd in het 
centrum van het nieuwe Wageningen een kerk gebouwd en verloor de kapel op de Westberg 
zijn functie. Op de Westberg is helaas geen informatie over deze bijzondere geschiedenis te 
vinden. Een informatiebord aldaar staat ook op mijn verlanglijstje.

Vooralsnog ben ik vooral bezig om voor de gemeente een nieuwe archeologische waarden- 
en verwachtingenkaart te maken. De huidige kaart dateert uit 2008 en is na ongeveer tien jaar 
aan herziening toe. De kaart is een onderlegger voor bestemmingsplannen en vergunningen. 
Op basis hiervan kan er archeologisch onderzoek worden vereist als er (bouw)plannen zijn. 
Ik las dat de gemeente Wageningen de eerste beleidskaart al in 2004 heeft laten maken.  
Dit zal waarschijnlijk één van de eerste gemeentelijke kaarten in Nederland zijn geweest.  
De gemeente besteedt dus al vrij lang aandacht aan de archeologische waarden in 
Wageningen.

Wat Wageningen natuurlijk ook bijzonder maakt is haar rol in de Tweede Wereldoorlog. De 
laatste jaren is er in de archeologie steeds meer aandacht voor archeologische resten uit deze 
periode. Nu er weinig mensen meer zijn die er ooggetuige van waren, vormen opgegraven 
resten een tastbaar bewijs van deze periode. Ik wil eens gaan kijken of het mogelijk is een 
inventarisatie van (mogelijke) archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog te laten 
maken.

U ziet het: genoeg ambitieuze plannen voor de komende jaren!

CO LU M N

Door Petra  
Kloosterman

Petra Kloosterman is regio- 

archeoloog voor de 

gemeenten Barneveld, 

Scherpenzeel en 

Wageningen.
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en het zuidelijke deel van Harten zijn niet nagezocht. 
Maar de indruk in het veld duidde op de aanwezig-
heid van zeer weinig scherven.
Op de kaart staan de deelgebieden ingedeeld naar 
de hoeveelheid scherven die gedateerd zijn vóór 
1400. De kaart laat op één plek een duidelijke 
schervenconcentratie zien. Derhalve zouden we 
voorzichtig kunnen stellen dat er voor 1400 sprake 
lijkt te zijn van een concentratie van bewoning. 
Ook de opgravingen van Braat en Huisman vonden 
hier plaats. Merkwaardig is dat juist op de plek van 
de opgraving van Braat nu weinig scherven zijn 
gevonden. Heeft hij ze allemaal meegenomen?
De hoeveelheid scherven ouder dan de tiende eeuw 
laat niet toe uitspraken te doen over een concentratie 
van bewoning in de vroege middeleeuwen of de 
Romeinse tijd. Ze sluit dit echter ook niet uit.

Het centrum van Harten vóór 1400
Een eigenaardige heuvel vormt een van de grote 
mysteries van het vroegere Harten. De heuvel ligt in 
het laagste deel van het dal en heeft een diameter 
van circa twintig meter en een hoogte van circa 
anderhalve meter. Lang werd gedacht dat het een 
grafheuvel was; hij staat als zodanig aangeduid op 
de topografische kaart. Klok (1979) nam op basis van 
een suggestie van de bodemkundige Oosting (1936) 
aan dat het om een middeleeuwse kerkheuvel ging. 
Als zodanig werd de heuvel aangewezen als rijks-
monument. Op grond van de nauwkeurige kaart van 
Van Call uit 1656 (zie 47-1) kwam ik erachter dat de 
kapel meer zuidelijk gelegen moet hebben. Dat heeft 
ertoe geleid dat de heuvel in 2008 van de lijst van 
rijksmonumenten is afgevoerd, omdat de omschrij-
ving ‘middeleeuwse kerkheuvel’ niet meer klopte.

Archeologische aanwijzingen voor 
laatmiddeleeuwse bewoning
Omdat schriftelijke bronnen over Harten schaars 
zijn, bieden archeologische vondsten welkome 
aanvullende informatie over de periode vóór 1400. 
In Harten liggen de aanwijzingen voor middeleeuwse 
bewoning letterlijk voor het oprapen. De weilanden 
in het noordelijk deel liggen bezaaid met scherven. 
Er is meermaals archeologisch onderzoek gedaan 
naar bewoningssporen. Braat (1940) vond resten 
van een groep houten huizen gescheiden door 
palissaderingen of heggen. Door de vondst van de 
oudste scherven (onder in paalgaten) en de aard 
van de grondsporen kwam hij tot de hypothese dat 
sprake was van vroegmiddeleeuwse (negende en 
tiende eeuw) en laatmiddeleeuwse (dertiende tot 
en met vijftiende eeuw) bewoning. Ook Huisman 
(1978) kwam tot dergelijke conclusies.
Met medewerking van de Archeologische Werk-
gemeenschap Nederland was het mogelijk te 
onderzoeken of er voor 1400 sprake was van 
bewoningsconcentratie of dat de middeleeuwse 
Hartenaren verspreid over het dal woonden, zoals 
in later tijd. We maakten daarvoor gebruik van  
de overvloedig aanwezige molshopen, waaruit 
gemakkelijk de aanwezige scherven konden worden 
verzameld. Uiteraard zijn er kanttekeningen bij deze 
methode te plaatsen. Door plaggenbemesting of 
door bezanding van natte grond is het mogelijk dat 
de middeleeuwse bodem niet meer aan de opper-
vlakte ligt of is verplaatst. Bovendien waren de 
mollen niet in alle percelen even actief. Om deze 
reden en vanwege de toegankelijkheid zijn niet 
alle percelen doorzocht. Ook de akkerblokken 
meer westelijk, die met gewassen begroeid waren, 

Op historische kaarten staat vanaf de zestiende eeuw tussen Wageningen en Renkum de aanduiding 
van de buurschap Harten. Het gebied staat nu bekend als het Renkums Beekdal. Wat is hier gebeurd? 
In een tweedelige serie onderzoekt Jan Neefjes de historie van Harten. In deel 1 (zie nummer 47-1)  
is teruggezocht tot omstreeks 1400. Harten bleek in de middeleeuwen in grootte vergelijkbaar met 
dorpen als Renkum, Bennekom of Ede. In dit tweede deel zien we dat er (onzekere) aanwijzingen 
zijn voor een negende-eeuwse nederzetting met een kerk en een hof. 

Harten, een ‘verdwenen’ buurschap (2)

In vroege middeleeuwen wellicht  
al bewoningskern Harten

Door  
Jan Neefjes

Jan Neefjes studeerde 

bodemkunde in 

Wageningen. Hij werkt 

als historisch geograaf 

en is mede-eigenaar van 

Bureau Overland, dat 

adviseert op het gebied 

van ruimte, erfgoed en 

water.
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Wat is de heuvel dan wel geweest? Op grond van 
eigen booronderzoek (1992) en op basis van gege-
vens uit booronderzoek en proefsleuvenonderzoek 
(2003 en 2004) kom ik tot het volgende beeld. Ooit, 
niet helemaal duidelijk is wanneer, heeft men zich 
ingespannen om aan de rand van een laag, nat en 
toen nog buitengewoon onbegaanbaar deel van het 
dal een heuvel op te werpen. Vervolgens (of pas 
later?) werd deze omgracht en werd er een stenen 
gebouw op geplaatst. Baksteenafmetingen van een 
stuk muurwerk wijzen op aanleg in de tweede helft 
van de veertiende eeuw, mogelijk iets later. De 
heuvel zou een kleine toren of mottekasteeltje – 
een (meestal houten) burcht of toren op een aarden 
heuvel – kunnen hebben gedragen. De Engelse 
historisch-geograaf Brian Roberts, die hier eens 
wandelde, herkende er direct een kasteelheuvel in. 
Hoogleraar Erfgoedstudies Hans Renes wees op 
publicaties over vergelijkbare mini-kastelen in 
Holland. De Archeologische Monumenten commissie 
wijst dit idee af op grond van de aangetroffen  

fundering en doet zelf de suggestie van een belt 
van een korenmolentje. Dat lijkt mij gezien de  
ligging onwaarschijnlijk. Waarom een molenbelt 
bouwen op slap veen, als er twintig meter verderop 
stevige grond is? En waarom in het laagste deel  
van het landschap? Voorlopig blijft de heuvel een 
mysterie.

Vroegmiddeleeuwse en prehistorische 
bewoning
De archeologische vondsten van Braat en Huisman 
duiden weliswaar op bewoning in de vroege middel-
eeuwen maar we kunnen er niet uit afleiden hoe 
deze gespreid was over het beekdal. Om toch een 
beeld te geven van de bewoning vóór de tiende 
eeuw maak ik gebruik van resultaten van het West-
Veluweonderzoek, waarin ik, begeleid door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie 
Gelderland, onderzoek deed naar bewoningsvoor-
keuren in prehistorie en middeleeuwen. Op basis 
hiervan lijkt Veluwse bewoning vóór de achtste tot 

De schervenkaart toont de concentratie per hectare 
aan gevonden scherven van voor 1400.

Hoogtebeeld (bewerking) van de omgeving van de schervenconcentratie. Een aantal 
opmerkelijke verschijnselen kan licht werpen op het middeleeuwse Harten. Op de 
kaart zijn verschillende gebieden aangegeven met de letters AE. 
A: De (later iets naar het noorden verplaatste) boerderij ‘Harte of Breunis Erve’ op  
de kaart van 1712 (zie 471). De naam Harte voor dit erf is een aanwijzing dat hier de 
voorloper van de huidige buurschap lag. 
B: Hier is nog een duidelijke steilrand zichtbaar, maar de laagte van de dalbodem 
moet ooit veel markanter zijn geweest. De veenondergrond is, waarschijnlijk om 
deze beter begaanbaar te maken, opgehoogd met zand. Op de kaart van 1712 is te 
zien dat bij B een weg het dal kruist, ongeveer op de plek van een dalver smalling, 
waar nu nog een voetpad loopt. Deze weg was in 1712 niet belangrijk, maar kan uit 
een oudere periode stammen. 
C: In de dalwand aan de oostkant vormt dit pad nu een holle weg. In het bouwland 
ten oosten van het dal, de vroegere Renkumse heide, is op oude luchtfoto’s het 
spoor van een oude weg te zien. 
D: Aan de bovenkant van de flank van het dal liggen vier grafheuvels. Blijkbaar was dit al 
in de prehistorie een markante plek, mogelijk omdat hier toen al een route het dal kruiste.  
E: In dit gebied ligt een eigenaardige heuvel die bekend staat als grafheuvel of 
kerkheuvel, maar waarvan de vroegere functie onduidelijk is.

A

E

D
C

B



tiende eeuw niet per se gebonden aan beekdalen 
of overgangen naar lagere gronden.
Vanaf de late middeleeuwen was dat wel het geval. 
Een conclusie in dit onderzoek was dat er vanaf  
het laat-neolithicum een uitgesproken bewonings-
voorkeur bestond voor de Veluwse stuwwallen en 
dan met name die met relatief rijk gestuwd rivier-
zand van Rijn en Maas. Op deze hoge plekken, 
soms tientallen meters boven de grondwater-
spiegel, kon worden gewoond doordat plaatselijk 
grondwater bleef staan op klei- en leemlagen in  
de ondergrond. De aanwezigheid van grafheuvels 
en uitgestrekte Celtic fields zijn belangrijke aan-
wijzingen dat ook hoog op deze stuwwal werd 
gewoond en geakkerd.
In het latere Harten reikten de favoriete zandgronden 
tot aan de natte gronden van het beekdal met veel 
beschikbaar water, een zeer gunstige situatie die 

op de Veluwe tamelijk zeldzaam was. Bewoning 
dicht bij de beek lijkt logisch, maar ook hoger op 
de stuwwal kon worden gewoond.
Aan de oostkant van het beekdal was de situatie 
anders. Hier lag een vlakker gebied met smeltwater-
afzettingen waarin veel armere gronden voorkwa-
men. We nemen aan dat deze al vanaf het laat- 
neolithicum door ontbossing extreem zijn verarmd. 
Hier lagen onbewoonde schrale droge graslanden 
en heidegebieden met hier en daar opslag van 
eiken-berkenbos.
Ook uit de historische periode hebben we aan-
wijzingen voor de bewoningsvoorkeur voor 
gestuwde rivierzanden. Oostelijk van Ede ligt  
de archeologische site Bunschoten/Op den Berg 
(30 meter boven N.A.P.), waar bewoning werd  
aangetoond in de midden-bronstijd en vanaf  
eind tweede eeuw tot in de vierde eeuw. De eerste 
kerk van Wageningen lag hoog op de Westberg.

De Veluwse bewoningsvoorkeur voor de gestuwde 
rivierzanden duurde tot in de achtste tot tiende 
eeuw. Na die tijd werden steeds meer vochtige en 
natte gronden op de lage randen van de Veluwe 
ontgonnen en bewoond. Niet alleen waren dit, 
eenmaal ontwaterd, uitstekende landbouwgronden 
met hogere opbrengsten, maar ze moeten ook 
producten hebben geleverd waar, ook op Europese 
schaal, meer vraag naar ontstond. Zo nam (vooral 
vanaf 1300) de vraag naar slachtvee (vetweiderij), 
veevoer (haver) en mout (gerst) toe. Dit zijn typisch 
producten van de natte gronden. 
Op de hogere, vanouds bewoonde gronden stag-

8

Schematische doorsnede door de heuvel en directe omgeving. De bodemlagen  
zijn gebaseerd op grondboringen, de kasteelaanduiding is een suggestie over  
de vroegere functie.

De heuvel is gelegen in het laagste deel van het beekdal. Foto auteur.
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Het behoudende beleid van het klooster, dat geen 
boerderijsplitsingen toestond, is een tweede reden 
voor de stagnatie van de groei van Harten.
De Hartense erven kwamen tijdens de reformatie in 
particuliere handen en werden onderdeel van land-
goederen. Aantal, ligging en omvang van de boer-
derijen bleef gelijk, maar toch verloor Harten zijn 
identiteit. De buurschap bleef klein, terwijl nabu-
rige dorpen zoals Renkum groeiden.
De eigen kapel verdween. In de loop van de zeven-
tiende eeuw werd bovendien een stelsel van nieuwe 
beken en molens aangelegd die met hun activiteit 
de oude boerderijen gingen overschaduwen. De 
kaart van 1712 spreekt nog van de buurschap Harten, 
maar van een zelfstandige organisatie van naburen 
is dan al geen sprake meer. Op latere kaarten is de 
naam Harten als aanduiding van een buurschap dan 
ook verdwenen, hoewel Harten als veldnaam bleef 
voortbestaan.
Het gegeven dat de groei van Harten al in de middel-
eeuwen stagneerde en het uiteindelijke verdwijnen 
van Harten als buurschap heeft ervoor gezorgd dat 
het landschap in hoge mate het middeleeuwse 
karakter heeft behouden. Er zijn enkele ‘nieuwe’ 
elementen, zoals het stelsel van sprengenbeken  
en de voorname landhuizen uit de tijd van de land-
goederen. Maar de kaart van 1712 laat in grote lijnen 
de trekken van het landschap van de vijftiende 
eeuw zien, en nog altijd is dat landschap te herken-
nen. De natte beekdalbodem met grasland, met 
daarlangs de verspreide boerderijen, bestaat nog, 
net als de stroken met hakhout (nu opgaande 
eiken) en de karakteristieke blokken met akker-
land, hoger op de flanken van het dal. Dankzij het 
uitblijven van groei werd een middeleeuws land-
schap gefossiliseerd.

neerde de bevolkingsgroei of liep die zelfs terug. 
We zien dit beeld ook aan de westkant van de 
stuwwal Wageningen-Ede. De hoge delen raakten 
in de loop van de middeleeuwen onbewoond  
terwijl de lager gelegen buurschappen van Wage nin-
gen, Bennekom en Ede sterk groeiden. Drijven de 
kracht achter deze verschuiving moeten de grote 
arealen lage natte grond in de Gelderse Vallei/het 
Binnenveld zijn geweest. Sluitstuk van dit proces 
was de verplaatsing van de Wageningse parochie-
kerk van de Westberg naar de nieuwe vestingstad 
onder aan de berg in de dertiende eeuw. 
Ook aan de oostzijde, aan de Hartense kant van de 
stuwwal, moet de verplaatsing naar beneden zich 
hebben voorgedaan. Hieruit ontstond uiteindelijk 
de buurschap Harten aan het beekdal. Ook de 
Hartense boerderijen hadden de beschikking over 
lage broekgronden in het beekdal, maar het areaal 
was onvergelijkbaar kleiner dan dat van de dorpen 
en buurschappen aan de westzijde.

Harten gemarginaliseerd
De geschiedenis van de buurschap Harten laat zien 
dat het steeds marginaler worden van Harten als 
buurschap te maken heeft met veranderingen in de 
vestigingsvoorkeur en met het beleid van de 
grondbezitters.
Vanaf het laat-neolithicum bestonden in het beek-
dal voor de Veluwe ideale vestigingsvoorwaarden. 
Het lag aan de voet van een stuwwal bestaande uit 
gestuwde rivierafzettingen en in het beekdal was 
veel water beschikbaar. Aan de Veluwse bewonings-
voorkeur voor gestuwde rivierafzettingen kwam 
vanaf de achtste tot de tiende eeuw een eind. 
Mogelijk vond vanaf deze periode meer geconcen-
treerde bewoning langs het beekdal plaats. Een 
schervenconcentratie (met vooral scherven vanaf 
1000) wijst op een bewoningskern. Wellicht lag hier 
het in 838 vermelde Herodna, waar volgens  
de beschrijving een hof en een gewijde kerk lagen. 
Waarschijnlijk in de veertiende eeuw werd een  
stenen gebouw geplaatst op een al bestaande of 
net opgeworpen heuvel in de moerassige laagte.
Als bewoningskern werd Harten in de veertiende 
eeuw voorbijgestreefd door de zich uitbreidende 
buurschappen van Wageningen, Bennekom, Ede 
en Renkum, gelegen aan de buitenranden van het 
Veluwemassief die beschikking hadden over grote 
arealen vochtige zand-, veen- of kleigronden. Het 
geringe areaal groenlanden in het beekdal moet  
de fundamentele oorzaak zijn geweest waardoor 
Harten niet verder kon groeien.

In het begin van de vijftiende eeuw bestond de 
buurschap uit een aantal over het dal verspreide 
boerderijen die in handen kwamen van het pas 
gestichte Onze Lieve Vrouweklooster in Renkum. 
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Bronnen

Bij dit artikel is een  

uitgebreide literatuurlijst 

beschikbaar. Deze kunt u 

opvragen door een mailtje 

te sturen naar redactie@

oudwageningen.nl.

Celtic fields op de stuwwal WageningenEde ten westen van Bennekom, zichtbaar 
gemaakt met hoogtebeelden.
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Anneke Pannekoek kwam in 1970 naar 
Wageningen en was er actief in politiek en vereni-
gingsleven. De naam Pannekoek was vroeger langs 
de Veluwse beken te vinden waar de familie actief 
was in de papierfabricage: ‘geschept papier’ van 
Pannekoek had grote faam, ook buiten de grenzen, 
voor het drukken van documenten of eerste edities 
van boeken.
Anneke werd geboren in Haarlem. Haar ouders 
verhuisden in 1938 naar Almelo en in 1946 naar 
Deventer, waar zij de middelbare school bezocht. 
Zij studeerde enkele jaren rechten in Utrecht, waar 
zij haar man ontmoette. Hij wilde kinderarts wor-
den, maar na een paar jaar praktijk ging hij als voe-
dingsarts werken bij het Nederlands Instituut voor 
Zuivel-onderzoek (NIZO) in Ede. Het paar ging 
wonen in Wageningen; ‘een plaats waar onze drie 
kinderen veilig naar een (openbare!) school en 
vrijetijds bezigheden konden fietsen…. en ik geen 
taxi diensten hoefde te doen’.
Anneke was jarenlang werkzaam in de kinder-
bescherming, als gezinsvoogd maar vooral ook 
bestuurlijk. Zij zat in het bestuur van Pro Juventute 
in Arnhem. Vanuit Pro Juventute werd de befaam-
de kindervakantieweek op het Hondenveldje 
ondersteund waartoe korpschef Jongboer van de 
gemeentelijke politie het initiatief had genomen.

Megalomane plannen
Anneke was eind jaren ’60 lid geworden van D66. 
Het was de tijd van de ‘megalomane plannen’. 
Deventer moest uitgroeien tot regionale metropool 

I N  GE S PR EK  M E T  A N N EK E  PA N N EKO EK

en Wageningen kreeg zijn Uiterwaardenplan, dat 
mede door verzet van D66 niet doorging. Anneke 
zat jaren in het Wageningse afdelingsbestuur en 
was plaatsvervangend commissielid voordat zij in 
1986 in de Gemeenteraad werd gekozen. In haar 
eerste termijn telde de D66-fractie twee leden. 
Toen Henk van Alderwegen wethouder werd, was 
Anneke automatisch fractievoorzitter, wat zij tot 
haar aftreden in 1998 bleef. ‘Ik zat daardoor in alle 
raadscommissies en omdat ik overal doorheen 
fietste, had ik een aardig overzicht.’ Toen de fractie 
daarna groeide naar vier leden, kon zij bij de ver-
deling van de portefeuilles behalve haar kennis ook 
haar voorkeuren – openbare werken, volkshuisves-
ting en welzijn – inzetten.

In die periode speelden veel geruchtmakende 
zaken als de toekomst van Junushoff (‘het eeuwige 
zorgenkind’), de kraakbeweging, het faillissement 
van FC Wageningen (D66 was een van de partijen 
die niet voelden voor ‘subsidiëring tot in het on--
eindige, ook al ging het toen in vergelijking met de 
tegenwoordige verhoudingen in het profvoetbal 
om een schertsbedrag’), het plan voor een kunstijs-
baan en de fusie van de ziekenhuizen. Ook pro-
beerde de gemeente in het reine te komen met  
de ‘nalatenschap’ van het Uiterwaardenplan waar-
bij ten behoeve van de vereiste ‘doorbraken’ veel 
vernield was. ‘Het vertrek van de meubelfabriek 
aan de Heeren straat opende de weg voor her-
bestemming, renovatie en nieuwbouw rond het 
Salverdaplein.’

Door Toon Jansen



‘Omdat ik overal doorheen 
fietste had ik een aardig 
overzicht’
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Toen de heer Duiveman de exploitatie van Junus-
hoff niet langer rond kreeg, stond de gemeente 
voor de vraag ‘wat nu?’ Een extern adviseur kwam 
met een rapport met drie varianten. De raad koos 
‘Buurthuis Plus’. Die variant voorzag in een laag-
drempelige toegang voor amateurgroepen ‘en dat 
heeft heel goed uitgewerkt’. Hiermee werd in zeke-
re zin terug gegrepen naar vroeger, toen Junushoff 
behalve een concertzaal ook een kegelbaan en later 
een bioscoop omvatte. ‘Wij vonden dat Junushoff 
van Wageningen moest blijven; geen concertge-
bouw met allemaal pluche en roze traplopers en 
champagne in de foyer.’
Na het faillissement van de voetbalclub en het afbla-
zen van de kunstijsbaan (‘wij zagen die eerder in de 
buurt van station Veenendaal-De Klomp’) werd met 
steun van D66 wel gekozen voor een nieuw zwem-
bad. ‘Wethouder Blankestijn was zeer doortastend: 
hij nam de raadsleden – mét hun zwemspullen – 
mee naar een aantal moderne zwembaden.’ Terug 
bij het oude zwembad op Rustenburg ‘leken we wel 
weer het Oostblok in te stappen’. Het was zowel 
financiëel als bouwkundig niet te handhaven. 
Alleen al de situering van het overdekte bad op de 
eerste etage betekende voortdurende lekkage.

De kraakbeweging ‘was vooral het onderwerp  
van Klein Links, wij hadden er wel begrip voor 
gezien de heersende woningnood onder studen-
ten. Maar het kraken en het verhinderen van de 
sloop van gebouwen wekten in de stad  veel weer-
stand; er was ook bij anderen vraag naar woon-
ruimte.’ D66 en de gemeente stonden – met subsi-
die – achter de plannen van Woningbouw vereniging 
Gelderland met het scholencomplex aan de 
Heerenstraat (nu zetel van Emmaus en de Wilde 
Wereld). ‘We stonden ook achter een startsubsidie 
voor de renovatie van steenfabriek De Bovenste 
Polder; architect Pieter Roza heeft daar prachtig 
werk gedaan.’

Machtsfactor
Intussen vormde de naar Wageningen Universiteit 
evoluerende Landbouwhogeschool een grote 
machtsfactor, met name toen deze alle gebouwen 
en terreinen die voorheen van het ministerie waren, 
in eigendom kreeg. Vanwege deze ‘almacht op de 
grondmarkt’ waren de tegenstellingen tussen 
gemeente en universiteit groot, enerzijds omdat de 
woningmarkt ’jarenlang op slot zat’, maar ook 
omdat de plannen van de universiteit om de stad uit 
te gaan tot een absolute scheiding tussen stad en 
universiteit leken te leiden, terwijl daarvóór veel 
meer van verwevenheid sprake was. ‘De universi-
teit ging actief de markt op’ en er kwamen plannen 
voor acht verdiepingen hoge flats op toplocaties als 
De Dreijen (inclusief het arboretum). ‘Gelukkig stak 
Loek Dijkman (de stichter van Het Depot) daar een 
stokje voor.’ De commissie ruimtelijke ordening uit 
de Raad kreeg begin jaren 90 in een donker zaaltje 

een voorproefje van de toekomstige campus door 
de presentatie van een artist impression. ‘Mij zijn 
vooral de lange bomenlanen bijgebleven, nogal 
een contrast met wat het uiteindelijk geworden is.’

Naast haar politieke werk was Anneke actief op 
muzikaal gebied; zij speelde fagot. Na haar raadspe-
riode werd zij voorzitter van symfonieorkest 
Sonante, dat ze in 1984 mee opgericht had. ‘Bij D66 
vonden wij het niet juist dat raadsleden in besturen 
van subsidie-ontvangende verenigingen zaten.’ Het 
bleek voor Sonante – en dat probleem speelde bij 
meer verenigingen – moeilijk geschikte repetitie-
ruimte (en opslag voor grote instrumenten als de 
pauken) te vinden. Jarenlang zwierf het orkest door 
de stad, te beginnen bij de Van Uvenzaal in het 
voormalige hoofdgebouw, om via onder andere de 
Pomhorst (‘waar we op vrijdag soms repeteerden 
tussen de kramen van de een dag later te houden 
Zwarte Markt’), de Bevrijdingskerk en De Brink in 
Bennekom een hopelijk stabiele basis te vinden in 
Ons Huis aan de Harnjesweg. Anneke kan geen 
fagot meer bespelen, maar zingt nog bij het 
Pluskoor Gelderse Vallei.

Toen de Universiteit in zee leek te willen gaan met 
een ondernemer die in arboretum Belmonte een 
theehuis (met een groot parkeerterrein) wilde bou-
wen, startte Anneke een actie onder de Vrienden 
van Belmonte die leidde tot 1500 bezwaarschriften. 
‘Meerdere plannen à la het Theehuis zijn uiteindelijk 
bij de Raad van State gesneuveld. De vraag hoe 
men van een prachtige publieke plek met een 
wetenschappelijke plantencollectie een verdienmo-
del kan maken is nog altijd niet tot volle tevreden-
heid beantwoord.’ Anneke is van tijd tot tijd vrijwil-
liger in het Koetshuis.

Huishouden
Jarenlang heeft Anneke met een ‘reünistenclubje’ 
geroeid bij Argo; ‘als gymnasiast was ik eind jaren 
’40 afgeroeid bij Daventria in Deventer’. Toen Vada 
zich aansloot bij het initiatief Fifty Fit van de 
Nederlandse Roeibond – een programma waarbij 
50-plussers werden aangemoedigd te gaan roeien 
– stapte het clubje over naar Vada. Fifty-Fit was een 
groot succes en voor veel roeiverenigingen een uit-
komst (meer leden, meer contributies). Vada ‘paste 
zich aan door een botenhijskraan te installeren waar-
mee het langs de trappen naar het water slepen van 
boten vermeden kon worden’. Anneke heeft tot haar 
vijfentachtigste geroeid; nu sport zij niet meer, maar 
‘huishouden is de beste vorm van fitness!’
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Soms loopt een leven anders dan gepland. Als 
Jozef Ferdinand (Eppo) Doeve in 1927 neerstrijkt in 
Wageningen, is het zijn bedoeling om Nederland 
binnen een paar jaar weer te verlaten. De student 
Koloniale Landbouw wil als ingenieur terugkeren 
naar zijn geboortestad Bandoeng in Nederlands-
Indië ‘Theeplanter wilde ik worden, ergens in de 
buurt van Garoet, er is niets heerlijkers denkbaar, 
nietwaar?’, zei Doeve in 1960 tegen de Margriet. 
Het liep anders. Het zou bijna een halve eeuw 
duren voordat hij Java weer zou bezoeken. Niet als 
landbouwkundige, maar als gevierd tekenaar, die 
als een soort reisleider mensen vermaakte tijdens 
een cruise door de Gordel van Smaragd. 
Eppo Doeve was een Bekende Nederlander in een 
tijdperk dat die er nog nauwelijks waren. Iedereen 
kende in de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn 

bankbiljetten, affiches en boekomslagen. Zijn 
spotprenten en illustraties waren alom tegen-
woordig. Daarnaast kwam hij regelmatig op  
televisie, wat in een tijd met slechts twee Neder-
landse netten heel wat naamsbekendheid gaf. In 
de tentoonstelling is een selectie van dit bekende 
werk te zien. 
Er is echter ook een andere kant, die niet vaak 
belicht is. Eppo Doeve was een mediamaker, zoals 
we die tegenwoordig veel in de rijke collectie van 
Beeld en Geluid tegenkomen. Hij werkte cross-
mediaal (pers, film, televisie, toneel, literatuur) en 
voor een uiteenlopende reeks opdrachtgevers; van 
de grootste bedrijven en instanties tot aan kleine 
gezelschappen en goede doelen. Als je een expositie 
maakt over Doeve heb je een bepaalde insteek 
nodig, anders verzuip je. In Wageningen kiezen we 

De nog altijd geliefde tekenaar Eppo Doeve (1907-1981) woonde tussen 1927 en 1932 in Wageningen. 
Vijf jaar die doorslaggevend waren voor de rest van zijn leven. Zijn Wageningse tijd is niettemin 
vrij onbekend. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en museum De Casteelse Poort 
brengen daar dit jaar verandering in met de expositie ‘Eppo Doeve. Terug in Wageningen’. 

De tekenaar die ooit  
theeplanter wilde worden

Door  
Jop Euwijk 

Jop Euwijk is werkzaam 

bij het Nederlands 

Instituut voor Beeld en 

Geluid. Hij geldt als een 

groot Doeve-kenner. 

Alle illustraties zijn aan-

geleverd door de auteur.

Advertentie voor de laatste reis van Doeve naar 
Indonesië, in Elsevier van 15 februari 1975.

Portret van Eppo Doeve direct na zijn aankomst in 
Wageningen in 1927 vanuit Bandoeng. Gemaakt bij 
fotohuis ’t Prentenatelier in Wageningen.
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ervoor dicht bij Doeve zelf te blijven en te focussen 
op een breekpunt in zijn leven. Zijn transformatie 
van Indische landbouwstudent naar Nederlandse 
tekenaar voltrok zich immers op deze plek. Hier 
kwam hij tot een ander idee over zichzelf, hier ont-
look zijn identiteit. 

Ontluikende talenten
Als Doeve zich in september 1927 aanmeldt als  
kandidaat-lid van het Wageningsch Studentencorps 
(WSC), wordt hij samen met eenenvijftig andere 
jongens ontgroend. Ze moeten gekostumeerd 
voetballen, worden met bier gewassen en bekogeld 
met rotte tomaten en eieren. Ook worden ze  
beledigd, zelfs door de senaat. Zo schrijft secretaris 
J.F. Dekker in het corpsblad Ceres: ‘Dit uitermate 
gedachteloze volk verschaft den leden wel eens een 
enkel grappig moment, maar over het algemeen 
vergen deze jongelieden slechts toewijding en aan-
dacht, omdat ze tot dusverre elke mogelijkheid tot 
ontwikkeling hebben genegeerd.’
Geen warm welkom, maar Doeve vindt snel zijn 
draai in het corps. De spaarzame foto’s van zijn ont-
groening tonen een keurig geklede jongeman, die 
soms in een timide en dan weer in een uitgelaten 
stemming verkeert. Op een van deze afbeeldingen 
staat hij gebroederlijk naast André Eschauzier 
(1906-1997), een iets oudere jongen die al twee jaar 
lid is en in een paar commissies zit. De norm mag 
misschien dicteren dat een gerespecteerd corpslid 
ver verheven is boven een ‘klooi’, maar op de foto 
slaat Doeve joviaal zijn arm om Eschauzier heen. 
Een handeling die vriendschap verraadt. Het zou er 
een voor het leven worden.
Eschauzier neemt Doeve mee naar twee onder-
verenigingen waarvoor hij commissiewerk doet: de 
Wageningsche Studenten Tooneel Vereniging 
(WSTV) en de Ceresband. Beide kampen met een 
gebrek aan leden, dus de nieuwe rekruut kan er 
meteen een belangrijke plaats innemen. Deze clubs 
hebben een specifiek modern karakter. Onder leiding 
van regisseur Hooykaas werkt de WSTV aan 
expressionistische toneelstukken, die allemaal 
recent zijn geschreven, zoals De Man Zonder Lijf 
(1925) van Herman Teirlinck en Methusalem (1922) 
van Yvan Goll. Doeve mag de decors ontwerpen.
Bij de Ceresband speelt Doeve op allerlei instru-
menten. Hij is de zogenaamde ‘gatstopper’. Het 
ensemble bekwaamt zich uitsluitend in jazz, een 
muzieksoort die net is ontdekt door Nederlandse 
jongeren uit de betere milieus. Zij hebben geld en 
tijd voor concertbezoek en kunnen zich een radio, 
grammofoon of partituur veroorloven. Daarbij delen 
zij vaak niet de in sommige gevestigde kringen 
heersende opvatting dat jazz een perverse uitings-
vorm van zwarte Amerikanen is, met alle racistische 
denkbeelden van dien.

De vernieuwings- en onderscheidingsdrang op 
toneel en podium uiten zich zowel bij de WSTV als 
bij de Ceresband in een lichte geringschatting van 
het (normale) publiek. In het maandblad en de 
almanak wordt geregeld geklaagd dat toeschouwers 
hun kunsten niet waarderen, omdat zij niet in staat 
zijn ze te begrijpen. In het maandblad Ceres ver-
schijnen pogingen om de medeleden te informeren 
over jazz en met name toneel. Een nieuw spel kan 
niet worden opgevoerd voordat een lezing over  
de diepere lagen van het stuk is gehouden.
Ook andere actuele tendensen worden bij het WSC 
nauwlettend in de gaten gehouden. Terwijl het 
grootste gedeelte van Nederland zich verplaatst 
per fiets, tram, trein of bus, richten corpsleden in 
december 1929 een motorclub op. Eschauzier en 
Doeve sluiten zich aan bij deze groep die het op 
avontuur gaan met auto’s en motoren wil bevorderen 
in ‘deze eeuw van techniek’. Eerder is op de sociëteit 

Doeve (links op de treeplank) poseert met zijn kameraden rond een fraaie automobiel.

De Ceresband met rechts staand Doeve en voor hem zittend zijn vriend Eschauzier.
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al een speciale radiokamer ingericht, waarbij alleen 
enkele experts dit nieuwe apparaat mogen bedienen. 
Ook wordt er aandacht besteed aan het maken van 
film, een ander relatief nieuw medium.
Het WSC biedt Doeve dus veel culturele stimulans. 
Dat is nergens zo zichtbaar als in de almanak en het 
maandblad van de vereniging. Zijn tekentalent ont-
luikt volledig in Wageningen. ‘Dacht men aan het 
maandblad, dan dacht men aan Doeve’, schrijft 
medestudent A.J. van Heusden in 1933. Hij roemt 
zijn omslagen, titelvignetten, kijkprenten en de 
‘1000 andere grappige en nuttige zaken.’ De fraaie 
omslagen dienen volgens hem soms zelfs om het 
gebrek aan inhoud te maskeren.
Ook het bekende Propria Cures is deze mening  
toegedaan. Als Ceres in januari 1930 een prijsvraag 
uitschrijft voor nieuwe vignetten, vraagt het 
Amsterdamse studentenblad zich af hoe dit moge-
lijk is, aangezien de vignetten en de overige illus-
traties ‘toch stellig ’t beste van de inhoud’ zijn. De 
prijsvraag loopt overigens op niets uit en de vig-
netten van Doeve worden nog jaren na zijn vertrek 
uit Wageningen gebruikt. 
Doeve zou later werkzaam zijn als ontwerper en 
tekenaar bij zowel de radio als de (reclame)film en 
televisie. De ervaringen uit Wageningen neemt hij 
allemaal mee. Hetzelfde geldt voor de bagage van 
de WSTV en de Ceresband. ‘Er zit een kleine onder-
toon van deze twee dingen [in mijn werk als tekenaar] 
en dat heeft me altijd begeleid,’ zegt Doeve in 1975. 

De omslag
Doeve moet als lid van de WSTV en als muzikant 
overuren hebben gedraaid tijdens galadiners, bier-

estafettes en gemaskerde bals. Dat hij de kunst 
van het genieten verstaat, blijkt wel als hij en 
Eschauzier in de zomer van 1929 naar Londen gaan 
om de jazzmuzikant Adrian Rollini te zien spelen. 
Ze slagen erin met hem in contact te komen. 
Gezien de bij gehouden rekeningen inspireert de 
Amerikaanse saxofonist hen niet alleen muzikaal, 
maar ook qua levensstijl. Sigaretten, eten en drank, 
luxe uitstapjes naar het Russisch ballet, concerten 
in het Savoy Hotel en de London Astoria doen de 
kosten hoog oplopen. In een week tijd gooien ze 
zeshonderd gulden over de balk. Een gigantisch 
bedrag in vergelijking met hun collegegeld van 
driehonderd gulden. Het jaarinkomen van de 
meeste werkende Nederlanders schommelt in die 
tijd tussen de acht- en veertienhonderd gulden.
Bij Doeve maakt het een hoop los. In een interview 
in de Radiobode uit december 1941 antwoordt hij 
op de vraag hoe hij tekenaar is geworden: ‘Hoe 
gaat dat, je komt op een goeien dag van vacantie 
[sic] terug uit Londen en merkt dat je collegegeld 
aan den anderen kant van de Noordzee is geble-
ven... Toen zocht ik contact met een advertentiebu-
reau en dat was het begin.’
Dat reclamebureau was het Amsterdamse delaMar, 
waar studiochef Cees Slewe hem enthousiast bin-
nenhaalt. Niet alleen zijn hij en zijn collega’s erg 
ingenomen met Doeves werk, ook heeft delaMar 
grote plannen in Azië, een Indische-Nederlander is 
zeer welkom. Daarnaast is Doeve katholiek, net als 
een belangrijk deel van het bedrijf.
DelaMar opent deuren naar een groot netwerk van 
personen en instanties die elkaar professioneel en 
persoonlijk op de hoogte houden. Zo krijgt Doeve 

Tekeningen die laten zien hoe de studie en het tekentalent van Eppo Doeve steeds meer in strijd raakten. Tekeningetjes tussen de scheikundige 
formules en Doeve doorboord door examenvakken.
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Doeve in de NCRV-gids in 1977
‘Het ideaal om planter te worden in die theecultuur, die lokkende 
verte van die bergen, dat is allemaal vervaagd. Ik ben verwikkeld 
geraakt in een soort magisch stadsleven met al zijn aantrekkelijke  
en onaantrekkelijke spanningen. Een breuk met het verleden heeft 
zich voltrokken. Maar het is toch alsof de zoon van een ambtenaar  
uit Bandoeng, die op zijn negentiende naar Nederland kwam, nu na 
vijftig jaar tekenen vanaf een hoge berg de weg bekijkt die hij ook 
had kunnen gaan. Dan was het een administratieve weg geworden, 
die mijn brein waarschijnlijk toch niet had aangekund.’

Voorpagina van Elsevier uit 
1953. Links is minister Van 
Thiel afgebeeld, die destijds 
deel uitmaakte van het 
kabinet Drees II. 

de beschikking over korte lijntjes met mensen uit de 
journalistiek, kunst, uitgeverswereld, reclame en 
het bedrijfsleven. Het zal hem veel werk opleveren 
en daarnaast ook een aantal vriendschappen.
Doeve probeert zijn studie nog wel af te maken en 
blijft in Wageningen wonen. Het duurt twee à drie 
jaar voordat hij er echt de brui aan geeft en naar 
Amsterdam vertrekt. Tot het allerlaatste moment 
probeert hij examens af te leggen. Op de expositie 
zijn studieschriften te zien waarin de wetenschap-
pelijke formules langzaam plaatsmaken voor  
getekende poppetjes. 

Doeve in 1977: ‘Mijn eigen vader was ambtenaar. 
Op latere leeftijd kreeg hij er genoeg van en ging 
hij in de bergen van de Preanger bloemen kweken, 
samen met mijn moeder. Ik heb die gespletenheid, 
geloof ik, ook altijd gehad. Aan de ene kant dat 
gezagsgetrouwe, ambtelijke, aan de andere kant 
dat artistieke en vrijbuiterige. Het kan met het Indo- 
Europese bloed te maken hebben.’ De ‘vrijbuiterige’ 
Doeve verbraste dan wel zijn geld in Londen, de 
‘ambtelijke’ Doeve probeert zijn studie nog af te 
maken. Daar komt een einde aan als een bestaan 
als kunstenaar aantrekkelijker wordt dan een 
bestaan als landbouwkundige. Wereldwijd gaat het 
zo slecht met de theemarkt dat begin jaren dertig 
internationale afspraken worden gemaakt om de 
theeproductie te beperken. In Indië verdampen de 
winsten.
‘De berichten waren allerminst hoopgevend’, schrijft 
Doeve op een later moment over het instorten van 
de agrarische sector in Indië. Maar er is nog een 
reden om terugkeer naar Indië te heroverwegen: 
zijn vriendin Tinnie. ‘[Ik was] verloofd met een 
meisje dat niet naar Indië mocht. Voor mezelf heb 
ik dan ook een hele tijd gezocht naar een uitweg 
waardoor ik in Nederland kon blijven. Die uitweg 
vond ik in het tekenen.’

Carrière maken
Via de reclame stroomt Doeve moeiteloos door 
naar allerlei vaktijdschriften, opiniebladen en 
omroepen. Vanaf 1932 maakt hij illustraties en spot-
prenten voor De Groene Amsterdammer, drie jaar 
later stapt hij over naar het grotere Haagsche Post. 
In dat jaar start hij ook bij de Radiobode van de 
AVRO, die dan zo’n 200.000 lezers heeft. Doeve is 
dan echt doorgebroken. De tentoonstelling laat een 
aantal werken zien uit deze eerste gouden periode, 
die wordt gedwarsboomd door de Tweede 
Wereldoorlog. De eerste jaren gaan nog redelijk, 
maar dan drogen de opdrachten uit de journalistiek 
en reclame echt op.
Weer moet Doeve een uitweg vinden. Weer speelt 
Wageningen een rol. Via zijn studievriend André 
Eschauzier, inmiddels ingenieur, kan hij onderduiken 

bij een agrarisch bedrijf in Vlijmen, Noord-Brabant. 
Hij portretteert er diverse familieleden en enkele 
werknemers. Ook in zijn officiële woonplaats 
Blaricum, waar zijn vrouw Tin verblijft, kan hij nog 
enige inkomsten genereren. Complete boeren-
families vereeuwigt hij in olieverf.

Na de oorlog pakt hij zijn oude stiel weer op en 
maakt ontelbare reclamecampagnes, spotprenten 
en illustraties. De eeuw van de techniek raast ver-
der. Nadat hij voor de AVRO duizenden illustraties 
over de radio heeft gemaakt, verschijnt hij zelf op 
de televisie. Voor Televizier bericht hij in de jaren 
zeventig zelfs over opkomende technologieën als 
videobellen en de voorlopers van internet. Toch 
blijft ook de natuur inspireren. Doeves reportages, 
boekillustraties en zelfs zijn spotprenten zijn vaak 
versierd met bloemen, bomen en planten. Zijn 
kracht schuilt in dit soort details.

Ook ‘Indië’ blijft een grote rol spelen. De situatie 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zet definitief 
een streep door zijn oorspronkelijke plan om er 
terug te keren. Zijn zussen en broer en hun families 
repatriëren allemaal. Het is geen wonder dat hij bij 
het pas opgerichte Elseviers Weekblad gaat werken. 
De redactie is er even fel gekant tegen de dekoloni-
satie als hij. Jarenlang staan er harde spotprenten 
over de Indonesië-politiek op de voorpagina van 
het populaire opinieblad. Doeve zal er 35 jaar aan 
verbonden blijven.

Het tekenaarsbestaan geeft Doeve de mogelijkheid 
het leven te blijven leiden dat hij ook als student al 
leidde: interessante mensen ontmoeten aan wie je 
je kunt optrekken, met wie je kunt doorzakken – 
bijvoorbeeld in journalistencafés of op kunstenaars-
societeïten – en met wie je mooie reizen kunt maken. 
De wortels van dit leven en het succes liggen in 
Wageningen. Het had ook heel anders kunnen lopen.
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De aanzet tot de oprichting van een oude mannen- 
en vrouwenhuis is opmerkelijk genoeg de viering 
van de opstand tegen de Spaanse overheerser op  
1 april 1572 (de inname van Den Briel). Dit heuglijke 
feit werd, 300 jaar na dato, volgens de Wageningsche 
Courant begin april 1872 ook in Wageningen groots 
gevierd. De feestcommissie wilde graag op die dag 
ook een inzameling houden voor de oprichting van 
een Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Een ouden 
van dagenhuis dat voor een ieder toegankelijk was, 
dus ongeacht kerkelijke gezindte, als aanvulling op 
het al bestaande Algemene Ziekenhuis (1866-1909) 
aan de Molenstraat. Dit algemene tehuis zou echter 
niet van de grond komen, ondanks een startkapitaal 
in de vorm van een fonds. Wel kwam zo’n vijftien 
jaar later het eerste kerkelijke initiatief tot stand: 
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Grind- 
weg (later Churchillweg). Het stond aan de west-

zijde van deze weg, bij de splitsing met de toen-
malige Tramweg, globaal daar waar nu de Albert 
Heijn is gevestigd.

Monument van weldadigheidszin
In mei 1889 maakt de Courant melding van de 
betrekking van ‘Vader en Moeder’ voor een te 
stichten Nederlands hervormd tehuis. Deze surro-
gaatouders moeten het gesticht gaan bestieren. 
De kerkenraad van de hervormde gemeente zoekt 
een hervormd echtpaar met onberispelijk blazoen 
en zonder ‘de last van kinderen’. Dit smetteloze 
echtpaar is korte tijd daarna gevonden en geïnstal-
leerd want op 24 juli, zo’n twee maanden later, 
vindt de openingsplechtigheid van de instelling 
plaats. Dominee Hoogenraad bedankt er stads-
architect S. Bitters en bouwmeester J. Goossen 
hartelijk voor de oplevering van het fraaie functio-
nele gebouw. Hij spreekt de hoop uit dat het een 
blijvend monument mag zijn van de weldadig-
heidszin van de hervormde gemeente en een waar 
toevluchtsoord voor ouden van dagen. De eerste 
zeventien hervormde bewoners hebben er dan 
inmiddels hun intrek genomen.
Een van die bewoners van het eerste uur was Elsje 
van Aggelen-ten Hondijk, toentertijd 95 jaar oud. 
Deze bekende Wageningse marketentster had de 
slag bij Waterloo (1815) nog meegemaakt. Zij kreeg 
een jaar na de opening, tijdens de viering van 75 jaar 
onafhankelijkheid van de Fransen op 18 juni 1890, 
een serenade door het Wageningsch Fanfare-
gezelschap. Burgemeester H.J. Wunder wenste haar 
nog vele fijne jaren toe in het rusthuis waar ‘zulke 
goede bestuurders het bewind voeren’. Dit bleek 
slechts anderhalf jaar, want op 10 februari 1892 
werd zij onder begeleiding van dezelfde fanfare 
naar haar laatste rustplaats begeleid.

Een waar toevluchtsoord voor  
oude mannen en vrouwen

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

De imposante hoogbouw van bejaardenhuis Rustenburg is alweer een aantal jaren uit ons 
straatbeeld verdwenen, maar staat velen van ons nog helder op het netvlies gebrand. Wat 
wellicht minder mensen weten is dat ook aan het begin van de huidige Churchillweg een tehuis 
voor ouden van dagen heeft gestaan: het Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de hervormde 
gemeente. Veel bescheidener van omvang en ruim een halve eeuw geleden al gesloopt.  
Een korte terugblik op het eerste initiatief tot bejaardenopvang binnen onze stadsgrenzen.

WAGEN I N GEN  EEN  EEU W  GELED EN

Vooraanzicht van het gebouw met bewoners ervoor. Naar schatting begin twintigste 
eeuw. Foto: J. van Staveren. Beeldbank Wageningen, collectie Oud Wageningen.
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Vader en Moeder
Verpleegden moesten, zoals te verwachten was, 
Nederlands hervormd zijn en woonachtig – liefst 
ook geboren – in Wageningen. Uit de instructie 
voor de Vader en Moeder valt op te maken dat zij 
zich ernstig doch vriendelijk naar de verpleegden 
moesten gedragen. Ze moesten toezien dat de 
mannen en vrouwen strikt gescheiden bleven.  
Om die reden diende te allen tijde een van hen aan-
wezig te zijn. Verder mochten zij niet straffen dan 
na overleg met de huismeester: de dienstdoende 
diaken. Straffen die door Vader en Moeder konden 
worden opgelegd waren onder meer verbod van 
uitgaan en kamerarrest. De verpleegden op hun 
beurt hadden zich ook aan strikte regels te houden. 
Ze mochten niet spuwen in de zalen, moesten proper 
aan tafel verschijnen. Drank mis bruik, bezoek aan 
tapperijen en bedelen waren ten strengste verboden. 
Op aanhoudend wangedrag kon zelfs verwijdering 
uit het tehuis volgen. 

Aparte zijvleugels
Om een idee te krijgen van het gebouw moeten we 
naar begin vorige eeuw teruggaan. Oorspronkelijke 
bouwtekeningen zijn namelijk niet bewaard gebleven, 
maar wel verbouwtekeningen uit 1925, 1930 en 1934. 
Deze verbouwingen vonden steeds plaats onder 
leiding van architect L. Vonk. Uit de tekeningen en 
het bestek valt wel het een en ander op te maken. 

Zo is het duidelijk dat de mannen en vrouwen hun 
eigen vleugel hadden, met een eigen gezelschaps-
kamer. 
De behoefte aan bejaardenopvang nam met de jaren 
blijkbaar toe. In 1934 werd een extra verdieping op 
de linkerzijvleugel geplaatst. Naast meer ruimte 
kwam er ook een personenlift in het pand, besteld 
bij J.C. Van Straaten’s Liften- en Machinefabriek in 
Den Haag voor de som van 1800 gulden. Het bedrijf 
Zeegers Installateurs uit de Stationsstraat legde 
voor 3480 gulden een centrale verwarmingsinstal-
latie aan met welgeteld 48 radiatoren. Opgaande 
buitenmuren moesten overeenkomen met de al 
bestaande steen: miskleurige hardgrauwe steen. 
De dakvlakken werden, net als de overige daken, 
bedekt met blauwe Hollandse pannen. 
Bovenpanelen van binnendeuren kregen lichtkleurig 
‘cathedraalglas’ (glas-in-lood). In de gangen lag een 
terrazzovloer en alle ramen werden volgens het 
bestek voorzien van half-wit dubbeldik Frans glas.

Sloop en hoogbouw
In 1968 is het pand gesloopt, in de Nude is dan al een 
protestants-christelijk bejaardentehuis in gebruik 
genomen. In datzelfde jaar zou overigens ook een 
imposant algemeen bejaardentehuis op de hoek 
van Veerstraat en Rustenburg (toentertijd nog 
Gasfabriekstraat) zijn plek krijgen, bestaande uit 
hoog- en laagbouw. Bijna een eeuw na de eerste 
aanzet tot een algemeen bejaardencentrum. 
Tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar kleinscha-
liger woonvormen voor ouderen en zo lang moge-
lijk zelfstandig wonen. Met behulp van mantelzorg, 
wezenlijk zoals het een eeuw geleden ook was. Tot 
de last voor de familie te groot wordt en opname in 
een knusse opvanglocatie met de omvang van het 
voormalige Oude Mannen-en Vrouwenhuis, ook in 
deze tijd niet zou misstaan.

Voor deze serie maakt 

Petra Leenknegt vooral 

gebruik van de Beeldbank 

Wageningen, een  

samenwerkingsproject 

van Gemeente archief, 

museum De Casteelse 

Poort en Oud Wageningen.  

De beeldbank omvat  

vele duizenden foto’s  

en de vrijwel complete 

Wageningsche Courant  

van 1855 tot 1947. Zie 

beeldbankwageningen.nl

Marketentster Elsje van AggelenHondijk, naar een 
pentekening van Jan Hoynck van Papendrecht. Deze 
werd in 1890 gemaakt voor en gepubliceerd in het 
tijdschrift Eigen Haard. Collectie Gemeentearchief.

Luchtopname van de Grindweg (Churchillweg); in het midden de splitsing van de 
Grindweg en de Tramweg. Precies op de splitsing staat het Oude Mannen en 
Vrouwenhuis aan de westzijde. Collectie Oud Wageningen, datering rond 1930.
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heer. Het sluitstuk van een brief kon zijn: ‘Ik heb 
d’Eer mij met alle hoogachting te noemen’ en werd 
ondertekend met UEDW Dienaar (=Uwe Edele 
Dienst Willige Dienaar). Het klinkt nu hoogdravend 
en ouderwets, maar in die tijd was het gebruikelijk. 
Bovendien behoorden de bestuursleden vrijwel 
zonder uitzondering tot de notabelen der stad en 
werd alles uit de kast getrokken om een brief zo 
zorgvuldig mogelijk op te stellen. De afzenders van 
brieven aan het Departement hoorden meestal 
ook bij de beter gesitueerden. In die tijd konden 
veel Wageningers niet lezen of schrijven. 

Uit mijn oude Nutsarchief (1)

Door  
Paul Zaal

18

De eerste vergadering van Het Wageningsche 
Departement der Maatschappij tot Nut van  
‘t Algemeen werd gehouden op ‘maandag den  
13 den van Wijnmaand 1800 en zeven’ ten huize 
van kastelein G. Gerritsen. Zo staat het in de 
Handelingen (=notulenboek), die vanaf die datum 
werden bijgehouden. Maanden werden in die tijd 
aangeduid als louwmaand, sprokkelmaand, lente-
maand of grasmaand. Alle notulen en brieven  
werden nog met naamvallen en met -sch in een 
meestal prachtig handschrift geschreven, de aan-
hef luidde vaak medeleden, vrienden of weledele 

In 2015 schreef Leo Eppink voor Oud Wageningen over het Weldadige werk van ‘t Wagenings Nut 
sinds 1807. Gemeentearchivaris Bob Kernkamp hield er twee lezingen over. Huisvesting, financiële 
activiteiten, verzekerings- en ondersteuningsfondsen, onderwijs en volksontwikkeling kwamen 
aan de orde. Vanwege het opduiken van nieuwe bronnen besteden we opnieuw aandacht aan  
’t Nut. Puttend uit zijn privé-archief brengt Paul Zaal nadere bijzonderheden. Hij werkte bijna  
30 jaar bij de Nutsspaarbank Wageningen en haar rechtsopvolgers. Toen het oude Nutsgebouw 
in 1967 moest plaatsmaken voor nieuwbouw werden niet alleen het oude meubilair, maar ook 
paperassen en boeken verdeeld onder het personeel. Het historisch besef was destijds vrijwel nihil. 
Zaal beschikt o.a. over honderden brieven, spaarbankboekjes, oude Russische aandelen, stukken 
van de Duitse bezetter en vele foto’s. Voor ons Tijdschrift schrijft hij enkele artikelen over deze 
collectie, waarin zich stukken bevinden waar men bij het Wageningse Gemeentearchief jaloers 
naar kijkt.

De Stationsstraat, gezien vanuit het Zuiden, rond 1930. Links het Nutsgebouw, waarin  
o.a. de Nutsspaarbank gevestigd was. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Paul Zaal is lid van Oud 
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Hoewel de oprichting van het allereerste Departe-
ment reeds in 1784 te Edam had plaatsgevonden – 
door de Doopsgezinde predikant Jan van 
Nieuwenhuizen –, was het nieuwe Wageningsche 
Departement in 1807 na Zutphen pas het tweede in 
Gelderland. Zelfs steden als Arnhem en Nijmegen 
hadden nog geen eigen Nutsdepartement.
Aanvankelijk werd er elke twee weken vergaderd, 
later elke maand. Het notulenboek werd bijgehou-
den van ‘den 13 den van Wijnmaand 1800 en zeven 
tot en met den 5 van Louwmaand 1813’. Misschien 
brak toen een rustige periode aan, want pas op  
30 juni 1835 verschenen er weer notulen.
In de eerste Wageningse vergadering werd uit de 
leden een bestuur samengesteld. Met de benoeming 
van Mr. G. Ockerse (richter der stad), Mr. Peel Beek 
(gemeentesecretaris), Mr. H.B. Van Daalen (practise-
rend advocaat) en H. Wubbels (rector der Latijnsche 
school) vulde het Wageningsche Departement haar 
eerste bestuur met notabelen.
Hun allereerste besluit was om de Magistraat van 
Wageningen op de hoogte te brengen van ‘de daar-
stelling van het Wageningsche Departement’ en 
tevens te verzoeken een kamer ten Raadhuize voor 
het houden van vergaderingen af te staan. Dit ver-
zoek werd ingewilligd, zodat men niet meer in  
een kroeg hoefde te vergaderen. Bovendien werd 
besloten de leden van de Magistraat het lidmaat-
schap van het Departement aan te bieden. Twee 
vliegen in één klap dus. De ontworpen wetten –  
die zouden we tegenwoordig Statuten noemen – 
waarvoor men putte uit de ervaring van andere Nuts- 
departementen, werden in de tweede vergadering 
goedgekeurd en in een oplage van 200 exemplaren 
in octaaf formaat gedrukt en gedistribueerd.

Landelijke vergadering te Amsterdam
Nu in Wageningen een Nutsdepartement was 
opgericht kreeg men een uitnodiging voor de alge-
mene vergadering van alle Nutsdepartementen in 
Amsterdam, waar ook het hoofdbestuur zetelde. 
Deze werd gehouden ‘op den 9 en 10 van oogst-
maand 1808’ in de Luthersche Oude Kerk en bij-
gewoond door bestuursafgevaardigden van alle 
Nutsdistricten. Voor Wageningen woonden Mr. G. 
Ockerse en Mr. H.B. van Daalen, respectievelijk  
eerste voorzitter en secretaris, deze bij. Liefst twee 
dagen werden ervoor uitgetrokken en alleen de 
heen- en terugreis zullen al een belevenis zijn 
geweest. Ongetwijfeld reisde men per koets,  
treinen of auto’s bestonden nog niet. De speciale 
notulen die werden gemaakt en door beide heren 
ondertekend, besloegen twintig vellen en waren 
bedoeld om de eigen bestuursleden en gewone 
leden ruimschoots te informeren. Uitgebreid werden 
de wetten of daaruit vloeiende bepalingen bespro-
ken. Zo mocht er in elke stad of plaats slechts één 
Nutsdepartement worden opgericht ‘ten ware het 

getal der leden zoodanig toenam dat de oprigting 
van een tweede of van meer noodzakelijk wierde’, 
en waren acht leden reeds toereikend tot ‘het daar-
stellen van een Departement’. In de ‘gedachtengang 
van de zalighen geest’ van oprichter Jan van Nieu-
wen huizen kon ‘elk, van wat rang in de burgerlijke 
maatschappij, of tot welk Christelijk Kerkgenootschap 
hij behoore, tot Gewoon Lid van een Departement 
der Maatschappij worden aangenomen’.

De vergadering werd geopend met de ‘tegenwoor-
digheid van zijn Excellentie den Burgemeester der 
stad Amsterdam, commissie met heren wethouders 
en schepenen nevens den Heere Hoofdofficier’. De 
aanwezigheid van deze hooggeplaatsten gaf cachet. 
Er werd kond gedaan van de oprichting van meer-
dere nieuwe departementen en enkele ‘menschen 
die zig door het bedrijven van Edelmoedige daden 
bij openbare erkentenis dezer Maatschappij hadden 
waardig gemaakt’ werden in het zonnetje gezet. 
Speciale aandacht was er voor de vraag of het 
departement Vlissingen kon blijven bestaan ‘omdat 
Vlissingen thans onder het Frans Keizerrijk behoorde’.
(Her)benoemingen van leden van het hoofdbestuur, 
ingekomen stukken van allerlei departementen en 
artikelen van het hoofdreglement hielden de aan-
wezigen bezig. Hoewel bestuurslidmaatschap van 
een departement onbezoldigd was, gold dit niet voor 
het hoofdbestuur en met name voor de algemeen 
secretaris. In 1809 werd voorgesteld diens honora-
rium van f 1000,- te verhogen naar f 1500,- per jaar. 
Alle 75 departementen waren aangeschreven en met 
ruime meerderheid werd het nieuwe honorarium 
goedgekeurd. Een vorstelijk jaarinkomen voor die 
tijd; arbeiders moesten het doen met een weekloon 
van zeven of acht gulden.

Oprichting leesboekerij
Op ‘den 3 van wijnmaand 1809’ werd een plan 
besproken om voor Nutsdepartement Wageningen 
een leesboekerij op te richten. Dit werd algemeen 
aanvaard en bekrachtigd op ‘7 van slagtmaand 
1809’, waarbij een ‘beright aan het publiek nevens 
de voorwaarden van lezing der boeken’ werd 
goedgekeurd. De oprichting van wat later de 
Nutsbibliotheek zou heten, was een feit. De leden 
werden aangemaand ‘om ook het hunne tot ver-
meerdering en uitbreiding der leesboekerij toe te 
brengen’. Enkele boeken zijn bewaard gebleven, 
zoals De Nederlanden (twee delen; 1776 en 1777), 
beoefening der Godgeleerdheid (uit het Hoogduitsch), 
nieuwe letteroefeningen voor meergevorderden 
ten aanzien der spelling, Eelhart de Menschen-
vriend, prijsverhandelingen voor de zedelijke 
opvoeding der kinderen (1795) en het handboek 
voor Gevangenen (1808). Voor elk wat wils dus. 
Boeken werden niet alleen (gratis) verkregen  
van leden maar ook nieuw aangekocht, zodat de 
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Voorzijde van het 
Handelingenboek.  
Collectie auteur.



leesboekerij spoedig over een uitgebreide collectie 
beschikte.

Oorspronkelijk was de leesbibliotheek gevestigd  
in het Stads Nederduitsch-schoolgebouw, later in 
het Waaggebouw en vanaf 1894 in het nieuwe 
Nutsgebouw. Volgens het reglement voor uitlening 
konden inwoners van Wageningen elke veertien 
dagen gratis een boek lenen en moesten het veer-
tien dagen later weer inleveren. Bij niet tijdig terug-
bezorgen moest men een boete van vijf cent voldoen 
aan de departementsbode. Die kon daardoor zijn 
week salaris van zeven gulden enigszins aanvullen. 
Wie te goeder naam en faam bekend stond, kon 
om de veertien dagen op donderdagavond tussen 
zeven en acht uur terecht. Er was één beperking: 
de leesbibliotheek was slechts geopend in de 
maanden oktober t/m maart.

Buitengewone Vergadering 
Nutsdepartement Wageningen
Op ‘den 16 van slagtmaand 1809’ begon ‘s ochtends 
om negen uur een buitengewone vergadering. Het 
was de dag waarop het 25-jarig bestaan der lande-
lijke ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ werd 
gevierd. Na de gebruikelijke afhandeling der inge-
brachte stukken werd uitgebreid stilgestaan bij  
dit jubileum. De maatschappij groeide als kool  
en bestond reeds uit 98 departementen met een 
gezamenlijk ledenbestand ‘van zeven duizend  
ruim vierhonderd leden’.
Speciale hulde werd gebracht aan secretaris Van 
Daalen. Voor zijn belangeloos werken vanaf de 
oprichting kreeg hij ‘een plaak verbeeldende het 
25-jarig bestaan der Maatschappij met lijst en glas’. 
In een speciale rede kregen ‘den oorsprong, het 
doel, de verrigtingen en de reeds bewezen diensten 
dezer Maatschappij’ uitgebreid aandacht. De hele 
dag werd er feestgevierd waarbij ‘de zangers door 

2020

bestuurderen en zangeressen door derzelves vrou-
wen in het Departementslokaal werden ontvangen 
en het feest werd besloten in het logement het 
Hoff van Gelderland met een vriendbroederlijke 
maaltijd’. 

Voortkabbelen
Het is frappant dat het notulenboek na de oprichting 
slechts is bijgehouden tot in 1813 en dat pas in 1835 
weer notulen verschenen (noot van de redactie: 
ook in de stukken in het Gemeentearchief blijkt dit 
‘gat’ zich voor te doen). In het nieuwe bestuur zien 
we Mr. van Daalen terug, een van de oprichters en 
vanaf 1807 secretaris. Nu is hij gepromoveerd tot 
voorzitter. De notulen van de één na laatste verga-
dering, in 1812, wezen al uit dat er ‘niets ingekomen 
of eenige stukken ter behandeling waren’. 
Omdat in Gelderland diverse nieuwe Nutsdepar te-
menten waren opgericht, was het ledenbestand in 
Wageningen sterk gekrompen en dat zette zich na 
1813 voort. Het lijkt erop, dat veel leden een financi-
ele reden hadden voor hun opzegging, maar het 
ledental voldeed nog net aan de minimumeisen 
voor voortbestaan. Zelfs enkele bestuursleden 
zeiden hun lidmaatschap op, voor Bob Kernkamp 
aanleiding om in zijn lezing enigszins te speculeren 
over persoonlijke redenen of onverenigbaarheid 
van karakters.
Vanaf 1835 groeide het ledental weer dusdanig, dat 
het nuttig was om als bestuur regelmatig bijeen te 
komen. Daarna brak er een lange actieve periode 
aan. Tot die tijd had men ‘op de winkel gepast’ en 
slechts de noodzakelijke handelingen verricht. Dat 
het Departement Wageningen het financieel moei-
lijk had, blijkt uit een ingekomen brief van 17 febru-
ari 1831 waarin wordt geschreven: ‘ (...) kan ik mij niet 
ontslaan van de gedachten dat het niet aanzuiveren 
der toelage van uw Departement aan het besloten 
geweest zijnde water of eenige andere toevallige 
omstandigheden is te wijten en deze aanzuivering 
spoedig zal plaats hebben vooral ook om voor te 
komen dat twee op handen zijnde verzendingen 
zouden moeten blijven liggen’. Zo stelde men in 
die tijd aanmaningen op. De geboden uitweg, het 
‘besloten zijnde water’, verwijst naar het dichtvrie-
zen van wateren, waardoor scheepvaart (en dus 
postverzending) niet mogelijk was.

In de jaren tot 1850 gonsde het van de activiteiten 
met de oprichting van een Genootschap voor 
behoeftige Kraamvrouwen, de Nutsspaarbank, 
Winterwerkvereniging, Volkszangschool,  
Volks voorlezingen, Begrafenisfonds en de Nuts-
ambachts school. Alle rekeningen die hierop 
betrekking hebben kwamen bij het Nuts departe-
ment binnen. Hierover meer in het volgende  
nummer.

Gedeelten van het reglement 
van de leesbibliotheek. 
Collectie auteur.

Enkele exemplaren uit de boekencollectie van de leesboekerij. Collectie auteur.



  

Lydia Nies 1895-1987
De protestantsche bewaarschool aan de Stations-
straat wordt opgericht op 5 juni 1848. Kinderen  
tussen drie en zes jaar kunnen er naar school van 
negen tot twaalf en van twee tot vier; overblijven  
is mogelijk.
Op 4 januari 1926 betrekt men ‘een prettig ruim 
gebouw met vier school- en twee speellokalen, alle 
volgens moderne eischen ingericht’ aan de Veluvia-
weg, ontworpen door architect Van Blitterswijk en 
gebouwd door aan nemer Van de Peppel. De school 
krijgt ontheffing voor het feit dat een gang twee 
centimeter te smal is. Het oude gebouw wordt  
verkocht aan G.J. van der Kolk ‘voor de oprichting 
eener autogarage’.
Het Reglement voor de Protestantsche Bewaar school 
(1901) vermeldt: ‘Aan het hoofd der school is eene 
hoofdonderwijzeres geplaatst (...), in hare werk-
zaamheden bijgestaan door hulponderwijzeressen 
en helpsters.’ In juni 1935 wordt mejuffrouw L. Nies 
benoemd tot hoofdonderwijzeres. Wie is zij?

Lydia Nies is van Duitse afkomst. Zij komt op 18 sep-
tember 1895 in het stadje Banfe (Noordrijn-Westfalen) 
ter wereld als dochter van evangelist Heinrich 
Christian Nies en zijn vrouw Emilie Schoeler. Als ze 
achttien is reist ze naar Nederlands-Indië, waar haar 
veel oudere zus Emilie met haar Nederlandse man 
Carel van Engelen werkt als zendeling. Zeven jaar 
later, in juli 1920, vertrekt Lydia naar Nederland en 
gaat naar de kweekschool in Arnhem. Ze behaalt 
de akte van bekwaamheid voor het lager onderwijs 
(1925), de akte voor Bewaarschoolonderwijs (1927) 
en de hoofdakte (1929). Ze is dan volgens de 
Vereeniging van Christelijke Bewaarschoolonder-
wijzeressen ‘geschikt en bekwaam bevonden om 
aan het hoofd te staan eener Christelijke bewaar-
school’.
Lydia voelt zich thuis in Nederland, spreekt de taal 
vloeiend en verkrijgt in 1936 het bewijs van Neder-
landerschap. Zij woont in pension De Bes in Casa 
Bacca (Rijksstraatweg 63) en een paar jaar op de 
Bosweg in Bennekom. Ze werkt dan in de gemeente 
Ede. Vanaf 1941 woont ze bij de familie Vrielink op 

Grindweg 61. Ze verhuist mee naar Ceresstraat 9, 
waar ze op de voorkamer boven woont. De laatste 
twee adressen liggen op een steenworp afstand 
van de kleuterschool. Dat komt goed uit, want ze 
staat elke ochtend om zeven uur op om de hoofd-
kachel aan te maken, opdat de kinderen in een 
warme klas komen. Op het adres aan de Grindweg 
staat eind 1937 ook haar Indische familie enige tijd 
ingeschreven; waarschijnlijk zijn zij in Nederland om 
huisvesting te regelen voor hun twee geestelijk niet 
volwaardige zoons Marius en Theo. Die gaan wonen 
in Heimer stein (Rhenen), waar Lydia hen vaak 
bezoekt en bijstaat als waren zij haar eigen kinde-
ren. De ouders gaan terug naar Java. Emilie over-
lijdt in 1945 in het Japanse vrouwenkamp 
Ambarawa. Carel komt na de oorlog ook naar 
Wageningen en overlijdt in 1949.
De oorlog is voor Lydia Nies als geboren Duitse  
een moeilijke periode. Het verhaal gaat dat ze haar 
moedertaal regelmatig gebruikt om de Duitse 
bezetters af te blaffen. Ook schijnt ze aan het eind 
van de oorlog gedropte Engelse parachutisten 
onderdak te hebben geboden op de zolder van 
haar school, totdat zij verder in veiligheid konden 
worden gebracht.

Begin 1960 wordt in Ons Huis met passende 
geschenken – een pick-up, een album met grammo-
foonplaten, een electrische naaimachine en een 
gouden horloge – feestelijk afscheid genomen van 
Juffrouw Nies als hoofdleidster van de Protestantse 
Kleuterschool. Zij heeft de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt. De kleuters voeren schetsjes op en 
vormen door een bepaalde opstelling de woorden 
‘Hartelijk dank’.

Pas na haar pensioen gaat Lydia Nies weer zelfstan-
dig wonen, op Floralaan 40. Haar laatste levensjaren 
slijt zij in Rustenburg, waar ze enorm geniet van de 
diverse activiteiten. Juffrouw Nies, die volgens haar 
opvolgster ‘rookte als een schoorsteen’, sterft in 
1987 op 92-jarige leeftijd. Zij wordt begraven bij 
haar zwager op de Leeuwerenk. 
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Opgedolven

In deze rubriek verschijnt 
steeds een kort verhaal 
over een bijzonder graf 
op begraafplaats De  
Leeuwerenk. Of eigenlijk 
over degene die in dat 
graf begraven ligt. 
De bedoeling is relatief 
onbekende mensen voor 
het voetlicht te halen over 
wie een boeiend en voor 
Wageningen betekenis vol 
verhaal te vertellen valt. 

Door  
Carleen van den Anker
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Wageningse wielerbaan het best 
bewaard  

‘Hier lag ooit een wielerbaan’ is een pas ver-

schenen boek van de Amsterdamse fotograaf 

Robert van Willigenburg. Ooit waren er wel twee - 

honderd wielerbanen in Nederland; volgens Van 

Willigenburg is het Wageningse exemplaar het 

best bewaard gebleven. Dit was ook nog eens 

de eerste betonnen baan, extra reden voor de 

fotograaf om laaiend enthousiast te raken.

De baan is in 1934 aangelegd door de onder-

nemende broers Westland, die in de stad ook 

twee bioscopen en een hotel exploiteerden.  

In de jaren ‘30 en ‘40 was baanrennen bijzonder 

populair, vanaf de jaren ‘50 liep de belangstel-

ling weer snel terug. Op de Wageningse baan 

werd in 1967 de laatste race verreden. Eind 

jaren ‘50 waren de Westlands al binnen de 

baan-ellips en eromheen een kampeercentrum 

met speeltuin begonnen. In 1986 liet de nieuwe 

eigenaar Evert Peerbolte een deel slopen om 

plaats te maken voor een overdekt zwembad, 

restaurant en recreatieruimte. Op dit moment 

vormt ‘Recreatiepark De Wielerbaan’ een 

onderdeel van de groep Topparken. PA

Plekken van plezier
Open Monumentendag 2019 heeft als thema 

‘Plekken van plezier’. Het zal dit jaar gaan over 

plekken waar mensen voor hun plezier en mét 

plezier naartoe gingen en gaan. Of dat nu het 

theater, de dierentuin, het museum, een park, 

een sportclub of een hotel is, het barst in ons 

land van de monumenten van ontspanning, 

vermaak, plezier en vrije tijd. De landelijke OMD 

onderscheidt vijf categorieën: podiumkunsten, 

musea, sport en spel, horeca en recreatie. Het 

Wageningse Comité Open Monumentendag is 

hard aan de slag om het thema een passende 

invulling te geven. CvdA

Wageningen aan de limes
De interpretatie van de limes blijft de gemoe-

deren bezighouden. In het vorige nummer van 

Oud Wageningen werd – n.a.v. weer een eerder 

stukje – een ruimere interpretatie van de limes 

beschreven dan alleen als ‘de grens van het 

Romeinse Rijk’, een fysieke grens met forten 

en wachttorens (zie 47-1, pag. 22). Deze gedachte 

wordt ook uitgewerkt in twee recente boeken: 

De grens van het Romeinse Rijk. De limes in 

Gelderland door Paul van der Heijden (een  

uitgave van Matrijs) en Gelderland grensland. 

2000 jaar verdeeld en verbonden door Dolly 

Verhoeven e.a. (uitgeverij Vantilt). De vele ver-

halen over de Romeinen in Wageningen geven 

aan dat ook Wageningen in de limes als grens-

zone lag. CvdA (met dank aan Freerk Wiersum)

Gedenkteken 17 september 1944 
in de Sahara?

Enkele particulieren hebben het initiatief 

ge nomen voor een bescheiden monument in 

de Sahara, ter herdenking van het geallieerde 

bombardement op 17 september 1944 waarbij 

39 of 40 Wageningers omkwamen. In septem-

ber zal dat precies 75 jaar geleden zijn. Inmiddels 

is een comité opgericht, bestaande uit buurt-

bewoners en/of familieleden van slachtoffers. 

Zij komen graag in contact met nabestaanden; 

ook andere reacties zijn zeer welkom via 

herdenkingsahara1944@hotmail.com. CvdA

Maquette Theekoepel  

Hans van de Beek, die al maquettes maakte van 

o.a. de haven, het spooremplacement, het kas-

teel in 1520 en de synagoge, heeft een nieuw 

hoogstandje afgeleverd: een prachtig miniatuur 

van de 18e -eeuwse theekoepel aan het Wallen-

pad. Vijf jaar geleden bouwde hij een verkleinde 

versie van de Bergpoortbrug, om de actie 

voor herstel van de stadsgracht kracht bij te 

zetten. Ook nu is actie nodig. Oud Wageningen 

zet zich hiervoor in. 

De theekoepel is sinds 1989 eigendom van de 

gemeente Wageningen en is toen gerestaureerd. 

Sindsdien heeft het pandje grotendeels leeg 

gestaan en het verkeert in slechte staat. De 

gemeente heeft 144.000 euro gereserveerd 

voor een nieuwe restauratie. Of dat voldoende 

is is twijfelachtig, gezien de rapporten van 

BOEi. Binnenkort gaat de theekoepel in de 

openbare verkoop, met een biedboek. Wie het 

mooiste idee ervoor heeft mag hem kopen, 

mits het plan rendabel is. Dit hoeft niet per se 

de hoogste bieder te zijn. Een verkoopmethode 

waar Oud Wageningen niet blij mee is en die 

het risico in zich heeft dat de theekoepel nog 

jaren ongebruikt zal blijven en niet gerestau-

reerd wordt. De HVOW-voorzitter heeft hier  

al menig keer over geschreven in ‘Uit de  

vereniging, van de voorzitter’. Het op de foto 

afgebeelde schilderij is gemaakt door Ivanka 

de Ruiter. CvdA

Exit rijksmonument 

Leidde onwil tot de ondergang of moedwil, 

onmacht of overmacht? Wie het weet mag het 

zeggen, bij voorkeur in dit blad. Hoe dan ook, 

aan het begin van de lente kwam een eind  

aan het (in 2018 van de rijksmonumentenlijst 

geschrapte) pand Grebbedijk 6a. Een paar 

laastste duwtjes maakten er een schroothoop 

van. Grebbedijk 6a zou dateren uit 1825, maar 

mogelijk stamde het uit de tweede helft van 

de 18e eeuw. Het pand was aanvankelijk bezit 

van de gemeente Wageningen, die het in  

erfpacht gaf aan een zekere Arend Tobias.  

Hij exploiteerde een zeepziederij aan de andere 

kant van de Grebbedijk bij de haven. Halver-

wege vorige eeuw begon 6a een turbulent 

leven als studentenhuis. Begin deze eeuw 

kwam het weer in particuliere hand, zijn onder - 

gang tegemoet. Meer over dit monument in 

Oud Wageningen 2010, nr. 1. PA

Nieuwe site voor Beeldbank
Als alles goed verloopt, komen de Beeldbank 

Wageningen (waarin de beeldcollecties van 

het Gemeentearchief, Oud Wageningen en  

de Casteelse Poort te raadplegen zijn) en de 

online Wageningsche Courant per 1 juli samen 

in een nieuwe site. De site wordt gebouwd en 

onderhouden door een andere partij dan nu. 

Hopelijk gaat de overstap zonder grote proble-

men en werkt daarna alles beter dan de laatste 

tijd het geval is. Het webadres blijft waarschijn-

lijk hetzelfde, dus de Beeldbank blijft gewoon 

vindbaar. Mocht u Beeldbank of Courant niet 

meer kunnen vinden, probeer het dan via 

www.wageningen.nl/gemeentearchief. BK
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in koken, huishouden, waschbehandeling, knippen, 
naaien en verstellen’.
Op 21 mei 1927 riep het Comité van actie voor een 
vrouw in den Gemeenteraad huisvrouwen op te 
stemmen op de enige vrouwelijke kandidaat, 
mevrouw Van Baren-van de Weijer. ‘Denkt er aan, 
dat nog zoveel tot stand te brengen is, waar onze 
candidaat (...) voor strijden zal, n.l. Nijverheids-
onderwijs voor meisjes, Herhalingsonderwijs, 
Moederschapszorg.’
In 1932 probeerde de Vereeniging tot bevordering 
van Christelijk Onderwijs het initiatief te kapen. Zij 
verzocht de gemeenteraad vast te stellen dat een 
school voor Christelijk Huishoudonderwijs nodig 
werd geacht. De niet-confessionele partijen in de 
raad wilden echter geen ‘sekte-onderwijs’. Boven-
dien was vlak daarvoor een soortgelijk verzoek 
ingediend door de Vereeniging Nijverheidsschool 
voor meisjes, dezelfde club als in 1924.

Zoektocht
Het schoot allemaal niet erg op. Gedurende de  
oorlog stelde de raad enkele malen vast dat een 
huishoudschool nodig was en in februari 1942 volgde 
een raadsbesluit tot stichting. Vervolgens begon  
de zoektocht naar een geschikte locatie. In het 
gemeentearchief liggen plannen – met tekening  
en al – voor de verbouwing van drukkerij Vada aan 
het Delpad, maar eigenaar Zomer en Keuning zag 
af van verkoop. In 1946 deed het comité een nieuw 
verzoek om tot actie over te gaan. De gemeente 
deed vervolgens een poging om Huize Torck 
(Heerenstraat) aan te kopen. Ook voor de aanpas-
sing van dit pand waren de tekeningen al klaar, 
maar eigenaar Klay wilde niet verkopen. In april 
1946 besloot de raad opnieuw, dat ‘oprichting en 
instandhouding eener huishoudschool voor meisjes 
in deze gemeente noodig wordt geacht’. Voor steun 
bij de bekostiging werd bij het Rijk aangeklopt. Na 
een Koninklijk Besluit van 6 augustus 1946 ging het 
balletje rollen; per 1 september kon de huishoud-

Sinds 1850 werd in Wageningen technisch onder-
wijs gegeven. Dat jaar startte een wintercursus 
volksmeetkunde voor handwerklieden. Via allerlei 
uitbreidingen op diverse locaties – onder auspiciën 
van ’t Nut – leidde dit begin twintigste eeuw tot de 
Nutsambachtsschool aan de Stationsstraat. In 1919 
nam de gemeente de exploitatie over, maar de 
school bleef in het Nutsgebouw tot in 1933 een 
nieuw gebouw aan de Grindweg (nu Churchillweg) 
werd betrokken. 
Prima geregeld allemaal, maar het ging alleen over 
jongens. Meisjes konden vanaf 1892 twee keer per 
week terecht op de School voor Handenarbeid (later 
Huisvlijtschool), maar dit was geen volledig dag-
onderwijs en slechts bedoeld om ‘ledigen tijd op 
eene nuttige wijze te besteden’. Dit onderwijs stopte 
in 1940 en werd na de oorlog niet hervat. Daarnaast 
werden door ’t Nut enkele losse cursussen verzorgd, 
zoals een verstelcursus of een kookcursus.
Ruim voor de oorlog was al sprake van een Comité 
voor oprichting eener Huishoudschool te Wageningen. 
Via een advertentie in de Wageningsche Courant van 
10 december 1924 werd belangstellenden verzocht 
zich te melden, opdat ‘een raming gemaakt kan 
worden van leerlingen die een cursus willen volgen 
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In 1946 opende de Vereeniging tot bevordering van het Nijverheidsonderwijs aan meisjes  
voor Wageningen een huishoudschool. De regering had subsidie verleend, zodat de stichting 
eindelijk een feit was. Er startten vier klassen in lokalen van het Nutsgebouw aan de Stationsstraat. 
In oktober 1951 verhuisde de school naar nieuwbouw aan het Meidoornplantsoen. Kort daarop 
heette de school Christien Broekema-Bakkerschool. Hoe kwam de school tot stand en wie was 
de vrouw naar wie deze genoemd werd?

Hoe de Christien Broekema-
Bakkerschool aan haar naam kwam 
Door  
Carleen van den Anker

De ligging van de nieuw te bouwen school, volgens het ontwerp van Gerretsen en 
Cramer uit 1949. Gemeentearchief.
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uitgebreid. De schoolleiding, met directrice W.F. 
Sturing, had een goede neus voor opleidingen  
die maatschappelijk nuttig en nodig waren. Op ver-
zoek van de AKU (Arnhemse Kunstzijde Unie) kwam 
er een tweejarige cursus voor fabrieksmeisjes. 
Later maakten ook andere fabrieken gebruik van 
dit onderwijs, waaronder papierfabriek Van Gelder. 
Een vervolgopleiding voor hulp in de huishouding, 
een vervolgopleiding voor naaisters en een opleiding 
tot kinderverzorgster maakten in de jaren 50 het 
aanbod steeds completer. In 1960 werd gezinsvoor-
lichting opgepakt en in 1965 startte een opleiding 
tot bejaardenhelpster. Deze periode van groei en 
bloei leidde ertoe dat vanaf 1959 noodlokalen in 
andere scholen nodig waren. 

Zorgen
Eind jaren 70 was de rek eruit. De personeelsbezet-
ting was al jaren zorgelijk, maar erger was dat diverse 
opleidingen voor de school verloren gingen, vooral 
de lerarenopleidingen voor de N-akten (hbo) en de 
opleidingen voor kinder- en jeugdverzorging (mbo). 
Rond 1980 was sprake van een fusie met de Alfred 
Nobel Mavo. Voor de Huishoudschool zou dit een 
uitkomst betekend hebben, want het aantal leerlin-
gen begon flink te dalen door het verdwijnen van 
genoemde opleidingen. Er is serieus gesproken 
tussen de beide scholen, maar voor de Mavo kleef-
den er nogal wat rechtspositionele bezwaren aan 
een fusie. Ook het werken op twee locaties vond 
men niet aantrekkelijk. Vele overleggen en een 
jaar uitstel van de streefdatum leverden geen over-
eenstemming op. Intussen werd ook de LTS, die 
wellicht mee wilde doen, op de hoogte gehouden. 
Even was zelfs sprake van een fusie met de Rijks-
scholengemeenschap (nu Pantarijn), waardoor 
Wageningen toen al een scholengemeenschap op 
brede basis zou hebben gekregen. Dit liep echter 
stuk op de kwestie wie het bevoegd gezag zou 
gaan vormen. Het Rijk voelde er niets voor het 
gezag over de nieuwe school naar de gemeente 
over te doen, en vice versa. In maart 1982 was elke 
mogelijke fusie van de baan. Halverwege de jaren 
90 zouden alsnog grootschalige fusies plaatsvinden.
 
Christien BroekemaBakker
Vanaf 1952 heette de huishoudschool Christien 
Broekema-Bakkerschool. Wie was Christien Broekema- 
Bakker en waarom is zij op deze wijze geëerd? 
Sommige bronnen noemen haar ‘grondlegster van 
het huishoudonderwijs in Wageningen’. Het is niet 
helemaal duidelijk waarom. Zij was geen lid van 
eerdergenoemd comité, zat niet in de gemeente-
raad en heeft dus niet concreet bijgedragen aan  
de totstandkoming. Waarschijnlijker is dat men de 
school heeft willen vernoemen naar iemand die de 
belangen van meisjes en vrouwen een warm hart 
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school met regeringssubsidie starten in het Nuts-
gebouw, Stationsstraat 5.
De gemeente zocht verder naar een mogelijke 
locatie voor een eigen schoolgebouw. School 1 aan 
de Parkstraat (nu Niemeijerstraat) leek in 1947 een 
optie, maar deze plek werd ook overwogen voor 
vestiging van het Sportfondsenbad. In 1948 probeerde 
men gronden aan de Mennonietenweg te verwerven 
– er werd zelfs met onteigening gedreigd – , maar 
de provincie was het niet eens met de noodzakelijke 
bestemmingswijziging naar ‘onderwijs’, terwijl die 
volgens haar ‘agrarisch’ moest blijven.
In 1949 kwam een terrein aan het nog aan te leggen 
Meidoornplantsoen in beeld en daar werd op  
16 oktober 1951 dan eindelijk de nieuwe Huishoud- 
en Industrieschool geopend. De bouw, naar een 
ontwerp van Architectenbureau Gerretsen en 
Cramer uit Arnhem, kostte 230.000 gulden.
Vanaf de start in 1946 is het leerplan voortdurend 

Luchtfoto (uitsnede) uit 1978 van de Benedenbuurt, waarin de Christien BroekemaBakker
school aan het Meidoornplantsoen stond. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Een groep leerlingen met diverse schoonmaakattributen poseert voor de school in het 
schooljaar 19551956. Collectie Oud Wageningen.
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In 1923 werd haar man hoogleraar aan de Landbouw-
hogeschool en verhuisde de familie naar een tuin-
manshuis in Wageningen, dat later voor de aanleg 
van de Arboretumlaan afgebroken werd. Intussen 
werd hun huis aan de Englaan (2, later omgenummerd 
naar 14) gebouwd. Dit huis werd zwaar getroffen 
tijdens het bombardement van de Sahara op  
17 september 1944, maar de familie Broekema bleef 
gelukkig ongedeerd. Cornelis was vier jaar eerder 
al overleden, op 10 juni 1940. Weduwen van ambte-
naren kregen in die tijd allemaal hetzelfde niet zo 
hoge pensioen en Christien loste het financiële pro-
bleem op door studenten op kamers te nemen. Op 
de fundamenten van het huis werd na de oorlog een 
nieuw huis gebouwd, waar Christien alleen woon-
de tot zij in 1951 overleed ten gevolge van extreme 
botontkalking.

‘Moederschap in grooten stijl’
Ook in Wageningen toonde Christien zich betrokken 
bij maatschappelijke kwesties en organisaties. Zij 
was voorzitster van de plaatselijke afdeling van het 
Nederlandsche Meisjes Gilde (NMG, later Neder landse 
Padvindsters Gilde, NPG), in 1916 opgericht omdat de 
bestaande padvindersorganisatie alleen toeganke-
lijk was voor jongens. Ze was bij de opening van het 
nieuwe troepenhuis en bij de jaar feesten in Junus-
hoff. Verder was ze actief bij de Maatschappij tot Nut 
van’t Algemeen, gericht op het bevorderen van de 
(culturele) ontwikkeling van de mens. Haar grootste 
ambitie lijkt toch gelegen te hebben bij vrouwen-
belangen en -rechten en bij de bevordering van vrede. 
In 1931 was zij lid van het comité, dat namens de 
Vereniging voor Vrouwenbelangen een avond over 
vrede en rechtvaardigheid organiseerde. Zij was ook 
voorzitster van deze vereniging. Eén van de conclu-
sies die avond was: (...) omdat hier de taak ligt voor 
de vrouw – gehuwd of ongehuwd – : het ‘moeder-
schap in grooten stijl’, d. i. de wereld veiliger, rijker en 
gelukkiger te maken voor ons en onze kinderen.  
In 1932 was Christien bij de oprichting van de Afdeling 
Wageningen van de Vereniging voor Volkenbond 
en Vrede, waar zij eveneens voorzitster werd. 
Uitvloeisel van deze sociale betrokken heid was dat 
Christien ook politiek actief werd; toen in mei 1931 
de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkie-
zingen werden ingediend, stond zij nummer 6 op de 
lijst van de Vrijheidsbond. Zij werd niet verkozen.

Christien merkte al vroeg op dat de Wageningse 
meisjes vaak al op hun twaalfde, na de lagere 
school, als dienstmeisje bij de beter gesitueerden 
aan de slag gingen. Zij vond de oprichting van een 
huishoudschool belangrijk, omdat zodoende de 
meisjes nog een paar jaar opleiding werd gegund. 
Best begrijpelijk dat die school na haar dood naar 
deze bescheiden feministe werd genoemd.

toedroeg. De naam dook opvallend genoeg voor 
het eerst op in het jaarverslag 1952, ruim een jaar na 
het overlijden van Christien Broekema-Bakker op 15 
februari 1951. Volgens haar kleindochter was ze een 
zeer bescheiden vrouw. Wellicht wilde zij niet bij 
leven vernoemd worden? Of men kwam misschien 
pas na haar dood op het idee.

Christien (Dorothea Catharina Helena Christina) 
Bakker, geboren te Franeker op 5 juni 1882, was het 
jongste kind van Cornelis Bakker, doopsgezind 
dominee van Terschellinger afkomst en Marianne 
Lulofs, uit een welgestelde Zaanse fabrikanten-
familie. Op 12-jarige leeftijd werd Christien wees.  
Zij vond onderdak bij haar oudste zuster Marghareta, 
die in Haren bij Groningen een pensionaat dreef 
waar welgestelde boerendochters goede manieren 
konden leren. Na een paar jaar trouwde Marghareta 
en stopte met het pensionaat. Christien volgde de 
HBS in Groningen en wilde medicijnen studeren. 
Het liep echter anders: ze kreeg verkering met 
Cornelis Broekema, afkomstig uit Wageningen, 
waar zijn vader Luitje van 1885-1916 directeur was 
van de Rijkslandbouwschool. Ze trouwden in 1909, 
nadat Kees zijn studie had afgerond, en er kwamen 
snel twee kinderen: Marianne (1910) en Ludolf (1911). 
In 1921 volgde nog een nakomertje, Cees. Het gezin 
woonde achtereenvolgens in Leeuwarden, 
Scheveningen en Haren. Christien was gedurende 
die periode actief voorvechtster van vrouwenkies-
recht. Zij schreef een artikel over de kwestie en 
hield lezingen. 
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Bronnen

Mondelinge informatie  

van Kristien van Dobben 

(kleindochter)

Wageningsche Courant, 

diverse nummers

Stukken m.b.t. Alfred Nobel 

Mavo en Christien Broekema- 

Bakkerschool (Gemeente-

archief)

Portret van Christien Bakker op ongeveer achttien jarige 
leeftijd. Het is gemaakt door de Wageningse fotograaf 
J.H. van der Laag. Privé-collectie Kristien van Dobben.

Advertentie voor een lezing in 
Leeuwarden in 1915. Privé-
collectie Kristien van Dobben.
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Van de voorzitter
De Algemene ledenvergadering 
en de lezing over de 16 molens 
van Wageningen op 23 april 
jongstleden zijn wederom goed 
bezocht. Er komen nu gemiddeld 
honderd tot honderdtwintig 
bezoekers op onze lezingavonden. 
Een trend die stabiel lijkt te zijn. 
Een mooie trend, die ook in de 
groei van de vereniging zit. De 
afgelopen drie jaar is de vereni-
ging gegroeid met een kleine 
140 leden naar nu 660 leden en 
28 relatie-leden. Daarmee zit Oud 
Wageningen denk ik toch in de 
top 5 van grootste verenigingen 
van Wageningen. Voor een ver-
eniging als de onze, in een stad 
als Wageningen met zo’n grote 
groep jonge inwoners, is dat niet 
slecht. Als bestuur willen we die 
trend vast blijven houden.
Zonder ‘wetenschappelijke 
onderbouwing’ denk ik dat dit 
vooral komt doordat we meer en 
meer zichtbaar zijn. Dit tijdschrift 
draagt daar zeker aan bij en is 
wellicht de eerste pijler onder het 
zichtbaar zijn, maar er is meer. 
Voor een heel andere doelgroep 
zijn Facebook en Twitter de 
instrumenten om hen te bereiken 
en als Oud Wageningen zicht-
baar te zijn. Regelmatig word  
ik aangesproken op de leuke 
verhaaltjes en de foto’s.  
Zo herkenbaar! Tel daarbij op  
de lezingavonden, de website, 
ons Documentatiecentrum en 
Archeologische werkgroep en de 
artikeltjes in Stad Wageningen. 
Tevens onze samenwerking met 
derden zoals het museum De 
Casteelse Poort en Wageningen 
Monumentaal om het ‘drie-
dimensionale’ erfgoed in 
Wageningen te behouden. Soms 
succesvol en soms minder.
Dit doen we als bestuur gelukkig 
niet alleen. Een kleine 40 tot  
50 actieve en minder actieve vrij-
willigers zorgen voor deze zicht-
baarheid. Dank, heel veel dank 
hiervoor. Wel merken we dat we 
door deze zichtbaarheid steeds 
vaker worden gevraagd mee te 
doen of aan te schuiven. Zoals 
bijvoorbeeld bij de gemeente als 
het gaat om selectie en behoud 

van grafmonumenten op de 
begraafplaats de Leeuwerenk en 
hulp bij archeologiezaken in de 
stad. Door Stichting Grebbeberg 
om mee te denken bij activiteiten 
voor het herdenkingsjaar 80 jaar 
Slag om de Grebbeberg en de 
viering van 75 jaar vrijheid. Of de 
uitnodiging om mee te werken 
aan een gezamenlijke uitgave 
rond 75 jaar Vrijheid door de  
historische verenigingen Oud 
Bennekom, Oud Ede en Oud 
Wageningen. Leuke dingen waar 
we graag aan mee willen wer-
ken. U bespeurt het waarschijn-
lijk al, er is een maar. We willen 
en doen veel, maar dat kent  
zijn grenzen. Vaak de grens van 
menskracht, tijd en andere priori-
teiten. Zo komt op ons af de ver-
nieuwing van het beheersysteem 
– database en ICT – van onze 
collecties en beeldbank. Geen 
lichte opgaven. Ook ambities als 
de Canon van Wageningen en de 
wens leegstaande winkelpanden 
te gaan gebruiken als ‘pop-up 
vensters’ voor ons beeldmateriaal 
maakt dat we keuzes moeten 
maken. Gelijktijdig blijven we 
uitkijken naar extra menskracht 
en dankzij de grotere zichtbaar-
heid melden deze zich soms 
spontaan, heel fijn.
Er is nog iets wat mij zorgen baart. 
Er zijn heel veel organisaties in 
Wageningen actief op het gebied 
van groen, rood, plat en drie-
dimensionaal erfgoed. Vaak los 
van elkaar en soms in gelegen-
heidscoalities, en dat is ook 
meestal goed zo. Alleen er ont-
breekt afstemming en samen-
hang om net wat meer te maken 
van het Wageningse Erfgoed. De 
eerste gedachten over een vorm 
van afstemming en samenhang 
zijn er, in de vorm van een ‘alliantie 
erfgoed Wageningen’. Over het 
wat, wie en hoe is nog veel 
onduidelijk, maar er wordt over 
nagedacht en gesproken. Wat mij 
hierbij zorgen baart, is het gemis 
aan daadwerkelijke betrokken-
heid – niet de vluchtige betrok-
kenheid in de waan van de dag 
– van de gemeente Wageningen 
bij het erfgoed in haar stad. Het 
voelt nu aan als bijkomstig, 

U I T  D E  V ER EN I G I N G

ondergeschikt en wordt vaak 
afgedaan met ‘geen capaciteit en 
geen middelen’. Zelfs het willen 
verbinden of verbonden zijn – 
naar mijn mening een overheids-
taak – is er niet, waardoor het 
gevoel overheerst dat we er als 
erfgoedorganisaties vooral alleen 
voor staan. Jammer van al die 
betrokkenheid op het gebied van 
erfgoed in Wagenin gen. Over 
burgerparticipatie gesproken, 
een gemiste kans. En met de 
‘ombuigingsopgave’ van 4 miljoen 
euro structureel waar de gemeente 
nu voor staat, is mijn inschatting 
dat het de komende jaren er niet 
beter op zal worden. Ik wil voor-
al niet klagerig zijn, integendeel 
zelfs, en bedoel dit als een harte-
kreet om in verbondenheid 
samen actief te zijn voor het  
erfgoed in onze stad.

Nieuwe Leden
Dhr. B. Vromans
Mevr. R. Linsen
Dhr. L. de Vries
Dhr. T. Zwaagstra
Dhr. A.R. Theunissen
Dhr. C.A. Koedam
Mevr. C.B. de Jong
Dhr. F. Overdijk
Mevr. G. Wiesehahn
Dhr. J.H. du Marchie Sarvaas
Mevr. G. Bosch-Rijksen
Dhr. E. Querner
Mevr. S. Courbois
Mevr. M. Zwetsloot
Mevr. T. van der Haven
Fam. J. Herder
Mevr. M. van de Peppel
Dhr. P. Keuken
Dhr. H. van Veen
Mevr. T. van den Briel-van Ingen
Mevr. M. Webster
Dhr. H. Geenen
Mevr. A.Th. Karelsen-Bus

Opzeggingen
Mevr. A.C. Mulder
Mw. L. de Vries
Dhr. P. Schut
Dhr. H. Stegeman
Mw. W.J. Oudhof
Mevr. A.A. Aukema
Dhr. W.J.P. Steenbergen
Mw. A. Slingerland-Mol
Dhr. M. Adelmund
Mw. C.A.J. Mulder-Mulder
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Ledenaantal
Per 01-05-2019: 688 (660 betalende 
leden en 28 niet-betalende/ 
relatieleden).

Nieuw in het bestuur: 
Enrico van den Bogaard

‘Opgegroeid in het Brabantse, 
woon ik sinds 1976 in Wageningen. 
Ik kwam hier vanwege mijn  
studie aan de toenmalige Land-
bouwhogeschool. Ook mijn werk 
vond ik in eerste instantie in 
Wageningen. Mijn werkveld is 
steeds betrokken geweest op 
ruimte, water en bodem. De 
bodem is de drager van al onze 
activiteiten en daarmee een 
natuurlijk en historisch archief.  
Ik prijs me gelukkig dat ik mijn 
werk steeds dicht bij Wageningen 
heb kunnen vinden; daardoor 
was er nooit aanleiding om 
Wageningen als woonplaats 
vaarwel te zeggen. 
In de 42 jaar dat ik hier nu woon, 
ben ik me meer en meer betrok-
ken gaan voelen bij Wageningen 
en de directe leefomgeving. Dit 
kwam o.a. tot uiting in een jaren-
lang bestuurslidmaatschap van 
de Bewonersvereniging Noord -
west en van de Wijkpanels. Een 
‘Woageninger’ kan ik nooit wor-
den, maar ik voel me verbonden 
met deze gemeenschap. Vandaar 
dat ik meer belangstelling kreeg 
voor de activiteiten van Oud 
Wageningen. De bijeenkomsten 
die ik bezocht, spraken mij zeer 
aan. Nu ik meer tijd beschikbaar 
heb, wil ik mijn betrokkenheid en 
ervaring graag inzetten om HVOW 
te helpen door-ontwikkelen in 
de moderne tijdgeest. Dank u 
wel dat u mij dit toevertrouwt!’

Werkgroep Archeologie 
Wageningen (WAW) –  
stand van zaken april 2019
Van Renkum naar de WUR-campus 
wordt een ondergrondse elektri-
citeitskabel gelegd. Het grootste 
deel van het traject wordt profes-
sioneel archeologisch begeleid. 
Tussen Papenpad en Hollandse-
weg echter heeft de WAW waar-
nemingen kunnen doen en 
vondsten verzameld.
Bij grondwerkzaamheden aan de 
Haarwal werd 40 jaar geleden een 
stenen bijl gevonden. Deze is nu 
ter hand van Oud Wageningen 
gesteld. Het lijkt te gaan om een 
bijl uit het Neolithicum, maar het 
gesteente waaruit de bijl ver-
vaardigd is doet vermoeden dat 
het een bijzonder exemplaar zou 
kunnen zijn. Via regio-archeoloog 
Petra Kloosterman wordt onder-
zoek verricht bij het laboratorium 
van Naturalis.

Een hoeveelheid verkoolde gra-
nen en zaden, in 1949 gevonden 
aan de Veerweg, wordt opnieuw 
tegen het licht gehouden in het 
kader van het onderzoek naar  
de ontwikkelingsgeschiedenis 
op en onder aan de Wageningse 
Berg. Destijds is de vondst gede-
termineerd door de Universiteit 
van Kopenhagen; de correspon-
dentie is deels teruggevonden in 
het Gemeente archief. ‘Kopen-
hagen’ onderzoekt momenteel 
welke correspondentie dáár 
bewaard is gebleven. Via kadas-
traal onderzoek is de exacte 
vondstlocatie vastgesteld; het 
verzamelen van zoveel mogelijk 
gegevens over deze vondst leidt 
hopelijk tot het verrichten van 
een C14 datering, waarmee de 
ouderdom van deze bijzondere 
vondst eindelijk duidelijk kan 
worden.

Ook de Tweede Wereldoorlog valt 
tegenwoordig onder archeolo-
gisch onderzoek. De WAW houdt 
zich bezig met (bureau)onderzoek 
naar de voorposten en tankver-
sperring rond de Grebbedijk bij 
‘De Rijnschans’. Tevens wordt 
bekeken of elementen van deze 
belangrijke versperring bij de 
komende werkzaamheden aan 
de Grebbedijk opnieuw zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. Hiertoe 
zijn gesprekken met het Water-
schap gaande.
Aangaande werkzaamheden ten 
behoeve van Natuurontwikke lings-
project ‘Binnenveldse Hooilanden’ 
was er een overleg met het 
Waterschap Vallei en Veluwe.
Verdere bezigheden van de WAW 
behelzen inventarisatie en digita-
lisering van ons ‘archief’. Ook  
is een begin gemaakt met  
het inventariseren van ‘oude’ 
archeologische vondsten, zoals 
die bijvoorbeeld tot de jaren ’60 
aanwezig of bekend waren bij 
het Gemeentelijk Historisch 
Museum, destijds gevestigd in de 
Stationsstraat. Dit gebeurt onder 
andere door archiefonderzoek.

Lezing ‘Een bombardement 
dat nadreunt’
Op 17 september 1944 werd de 
woonwijk ‘de Sahara’ getroffen 
door een geallieerd bombarde-
ment. Op dinsdag 17 september 
a.s. zal Theo Guiking een lezing 
verzorgen over deze gebeurtenis. 
Hoe kon het gebeuren dat tijdens 
operatie Market Garden een 
geallieerd bombardement een 
hele woonwijk trof? Waar vielen 
de 40 slachtoffers? En wat kun-
nen we 75 jaar na dato nog met 
de antwoorden op deze vragen? 
Aanvang: 20.00 uur.  
Locatie: Bevrijdingskerk, Ritzema  
Bosweg 18, 6703 AX Wageningen.



 

Expositie Eppo Doeve – Terug in Wageningen
De bekende tekenaar Eppo Doeve studeerde en woonde van 1927-
1933 in Wageningen. Vooral deze periode wordt belicht in deze  
expositie. Zie pagina 12 e.v. van dit nummer.

Lezing Kastelen in de NederBetuwe
Spreekster Joke Honders belicht een aantal kastelen, voorafgaand 
aan de kastelenexpositie in het streekmuseum in juli. Aan bod 
komen o.a. Den Eng (Ommeren), Geldersweert en Blijwerve (beide 
Ingen), Den Oldenhof, Kernestein en de Tollenburg (alle Lienden). 
Over kasteel Ter Leede (Kesteren) zijn nieuwe feiten boven water 
gekomen.

Wandeling Tuin, Architectuur & Kunst
Tocht van anderhalf uur langs gebouwen, kunstwerken, bomen  
en tuinen in Groot Hinkeloord en De Dreijen. Organisatie Gilde 
Wageningen.

Tentoonstelling ‘Dorpspomp’
Elk jaar organiseert Historisch Genootschap Redichem een expositie 
over een historisch thema, dit jaar de aanleg van (water)leidingen  
in het dorp Renkum. Deze is tweemaal te zien: op 17 augustus in  
de kantine van de IJsbaan (hoek Onder de Bomen/Beukenlaan/
Kortenburg) en op 25 augustus in Everwijnsgoed, Bennekomse - 
weg 160, Renkum.

Vlegeldag Bennekom
Vlegeldag is een oogstfeest dat alles te maken heeft met het ver-
bouwen, oogsten en verwerken van graan. Diverse activiteiten, 
waaronder de openingsoptocht met tractoren en demonstraties  
van oude ambachten, handdorsen en machinedorsen.

Lezing ‘Een bombardement dat nadreunt’
Op 17 september 1944 werd de woonwijk ‘de Sahara’ getroffen door 
een geallieerd bombardement. Theo Guiking verzorgt een lezing 
over deze gebeurtenis. Zie pagina 27 van dit nummer.

AGEN DA  • WAGEN I N GS  ER FGO ED

Voor actuele Wagenings erfgoedinformatie
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.omdw.nl 
www.wageningen.nl/gemeentearchief
www.beeldbankwageningen.nl

t/m 20 oktober 2019
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

24 juni 2019
Streekmuseum  

Baron van Brakell
Provincialeweg 21

Ommeren
20.00 uur

7 juli en 4 augustus 2019
Hoek Arboretumlaan-
Generaal Foulkesweg

14.00 uur

17 en 25 augustus 2019
Renkum

21 augustus 2019
8-22 uur

17 september 2019
Bevrijdingskerk

Ritzema Bosweg
20.00 uur
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