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Verrassing
TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

U bent verrast door deze nieuwe editie van Oud-Wageningen. Het blad ziet er ineens totaal anders uit. 
De vereniging is bezig zich te verjongen en de nieuwe vormgeving van ons contactblad is daar een 
onderdeel van. In de laatste jaarvergadering heeft het bestuur u voorstellen gedaan – u kon die nog eens 
nalezen in ons septembernummer. Het gaat best goed met de vereniging, maar om dat zo te houden 
moeten we actie ondernemen. We zullen nieuwe leden moeten werven om het bestand op peil te 
houden. Nieuwe vrijwilligers moeten de langgedienden gaan aflossen. 
De belangstelling voor geschiedenis is alom groeiende. Wij willen daar graag op inspelen door de 
Wageningse historie met versterkt elan voor leden én niet-leden toegankelijk te maken. Het contactblad 
is daarvoor het middel bij uitstek. De redactie zet in op een aantrekkelijker vormgeving met behoud van 
de serieuze inhoud. De trouwe lezer wil graag zijn blad blijven herkennen, de beoogde nieuwe lezer 
moet verleid worden – een frisse lay-out trekt het altijd nieuwsgierige oog het blad in. Ook binnen in 
het blad zal aansluiting gezocht worden bij de voorkeur van de huidige lezer. Die wil geen droge stof tot 
zich nemen, maar levendige informatie, opgediend in een diversiteit aan verhalen, columns en berichten, 
geïllustreerd met sprekende beelden. 
Zo willen wij als vereniging en speciaal met ons contactblad de historische achtergrond blijven bieden bij 
de actuele ontwikkelingen in de Wageningse gemeenschap. 
Wij hopen dat u blij verrast bent door deze nieuwe editie van Oud-Wageningen.

Mink Reitsma, voorzitter en Piet Aben, eindredacteur
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Vrijwilligerswerk
De Unie is op 21 december 2013 opgericht met 
als doelstelling ‘het organiseren van activiteiten 
voor het in beeld brengen en publiceren van de 
familienaam Van Wageningen en het bijeenbren-
gen van familieleden en de stad Wageningen, 
alles in de ruimste zin des woords’. Het is allemaal 
vrijwilligers werk, moeten we van voorzitter Flo-
rent begrijpen, en dus is er na een jaar nog niet zo 
heel veel nieuws te melden. Maar die website staat 
in elk geval in de steigers en als die er eenmaal is 
komt er vanzelf leven in de brouwerij. 

Volgens de familienamenbank van het Meertens-
instituut komen binnen Nederland 843 Van Wage-

Door Piet Aben
Er namen zo’n honderdvijftig Van Wageningens 
deel aan de naamgenotendag op 13 juni 2013. 
Ze waren afkomstig uit het hele land, een paar 
uit Duitsland en zelfs iemand uit Kenia. Het 
enthousiasme was groot die dag en men vond 
al gauw dat het niet bij die ene keer mocht 
blijven. Over vijf jaar zou het eerste lustrum 
gevierd moeten worden en intussen moest het 
vuur brandend worden gehouden. Vandaar de 
gedachte aan een Unie van Wageningen. En 
natuurlijk moest er een website komen, daar zou 
de Unie mooi voor kunnen zorgen. 

Voortgekomen uit reünie 750-jaarfeest

Unie van Wageningen lanceert 
website voor naamgenoten 
Van Wageningen

Binnenkort is de lancering te verwachten van de website van de Unie van Wageningen en dat 
is tevens het eerste publieke optreden van de in 2013 tijdens Wageningen 750 opgerichte Unie. 
Voorzitter Florent van Wageningen wil nog geen datum noemen, maar kan wel verklappen 
dat software-matig alles in gereedheid is om het internet op te gaan. De website wordt een 
ontmoetingsplaats voor alle naamgenoten Van Wageningen, een genealogisch platform en 
een forum voor familiegeschiedenissen.

Voorzitter Florent van 
Wageningen
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Familiewapen van  
Florent van Wageningen

ningens voor (in 2007), met inbegrip van de vari-
anten Van Wageninge, Van Waegeningh, Van Driel 
van Wageningen en Van Wageningen Walstra. Wie 
het meest van al deze Van Wageningens weet is 
Dick van Wageningen uit Amersfoort, die al zo’n 
dertig jaar onderzoek doet naar zijn naamgenoten 
en samen met zijn broer Arie de resultaten daar-
van digitaal toegankelijk heeft gemaakt. Zo kon-
den zij tijdens de reünie alle aanwezigen verras-
sen met een uitgeprinte parenteel van hun eigen 
‘stam’. Zo’n parenteel biedt een overzicht van alle 
nakomelingen van een bepaald persoon of echt-
paar, dus in mannelijke én vrouwelijke lijn. 

Stammen
Volgens Dick van Wageningen zijn er wel tien ver-
schillende families of stammen Van Wageningen. 
Van één familie hebben ze helaas geen nako-
melingen kunnen vinden, ze zijn vermoord in de 
Tweede Wereldoorlog omdat ze joods waren. De 
rest is uitgewaaierd over heel de wereld. De oor-
sprong gaat soms terug tot de 18e, de 17e, maar 
soms ook tot de 16e eeuw en één familie heb-
ben Dick en Arie zelfs tot eind 15e eeuw kunnen 
volgen. De oudste gegevens zijn in de archieven 
van Dor drecht en Utrecht te vinden. In Dordrecht 
komt Van Wageningen al voor in de 13e eeuw en 
in Utrecht is er eind 14e eeuw een Jan Aerts van 
Wageningen. Maar in allebei de gevallen hebben 
de onderzoekers nog geen aansluiting kunnen 
vinden naar één van de huidige Van Wageningen-
families.
Zelf behoren de broers Dick en Arie van Wagenin-
gen tot de stam Amerongen; dáár hebben zij de 
oudste gegevens over hun voorouders gevonden, 
namelijk uit 1495. In volgorde van genealogische 
ouderdom onderscheiden zij verder de stam-
men van Dordrecht (1530), Den Bosch/Boxmeer 
(1575, Van Waegeningh), Almkerk (1630), Land van 

Heusden en Altena (1630), Brouwershaven (1640), 
Amersfoort (1675), Hattem (1675) en Laren (1750). 
Van al deze stammen kan alleen de familie Van 
Waegeningh exact de stamvader aantonen die uit 
Wageningen afkomstig was, aldus nog steeds Dick 
van Wageningen. De oudste stamvader van deze 
familie is Herman Henricx. Hij werd geboren ca. 
1575 en woonde in Wageningen. Op 19 december 
1623 wordt hij vermeld in een akte voor de schepe-
nen van Wageningen in verband met de verkoop 
van land. Dit wijst mogelijk op een verhuizing naar 
elders. Zijn zoon Gerrit Hermansz van Waegeningh 
woont in Boxmeer, zijn kleinzoon Henricus is chi-
rurgijn in die plaats. De zoon van deze laatste en 
zijn kleinzoon, resp. Joannis van Waegeningh en 
Joannes van Waegeningh zijn grafelijk chirurg te 
Boxmeer. 

‘Beetje verliefd’
Op dit moment wonen de meeste Van Wagenin-
gens in de twee grootste steden van ons land, 
Rotterdam (50) en Amsterdam (39), in Amersfoort 
wonen behalve Dick (broer Arie woont in IJssels-
tein) nog 20 naamgenoten. Dichtbij, in Ede/Ben-
nekom, telt het Meertensinstituut er 15; die zijn 
dus niet zo heel erg ver uitgevlogen, maar ook 
niet teruggekomen. Want in Wageningen zelf heet 
niemand Van Wageningen; noch Meertens noch 
de Telefoongids weet er een te vinden. Eenmaal 
weg uit Wageningen blijf je er weg. Maar warme 
gevoelens voor de stad kunnen zomaar weer 
opbloeien. Unie-voorzitter Florent van Wagenin-
gen kwam voor even terug, want hij heeft aan de 
Wageningen Universiteit gestudeerd en raakte 
toen ‘een beetje verliefd’ op onze stad. ‘En ons 
familiewapen met dat wagenwiel lijkt ook wel wat 
op dat van de gemeente. Dat blijkt toch een band 
te scheppen.’

Met dank aan Dick van Wageningen, Florent van 
Wageningen, Roeland Janssen (organisatie Wage-
ningen 750) en Gemeente Wageningen (foto’s).

Herkomstnaam

De naam Van Wageningen is een zogenaamde herkomstnaam. Als 
iemand eeuwen geleden naar een andere plaats verhuisde werd hij daar 
vaak naar zijn oude woonplaats vernoemd. Zo iemand kon in Wagenin-
gen Aart Jacobsen geheten hebben, dus Aart de zoon van Jacob, maar 
dat was op zijn nieuwe adres onvoldoende onderscheidend. Zo kwam 
‘van Wageningen’ erbij. Uiteraard werden nieuwkomers in Wageningen 
eveneens naar hun vroegere woonplaats genoemd. Ze gingen Van Aken 
heten, Van Brakel, Van de Craats enz. tot Van Zetten – het tegenwoordige 
Wageningen kent een heel alfabet van ‘allochtonen’, zoals Klaas de Vries 
in zijn column in ons vorige nummer liet zien.
Toen onder Napoleon in 1811 iedereen een echte familienaam moest heb-
ben zijn de herkomstnamen vaak officieel als familienamen vastgelegd.
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Drie jaar stadsdichter,  
een terugblik
Eind januari 2015 is mijn termijn van drie jaar als eerste stadsdichter van 
Wageningen afgelopen en is er een nieuwe stadsdichter opgestaan. 
De start in 2012 was een initiatief van schrijver Tinus de Kam en oud-leraar 
Nederlands Bert van Dorsten van de Wageningse Schrijverskring. 

De plichten van de stadsdichter zijn in Wageningen opmerkelijk liberaal 
omschreven: ’Ongeveer vijf keer per jaar maakt de dichter een gedicht of een 
anderszins poëtische uiting, de gedichten verwijzen naar een Wageningse situatie 
en zijn voor een breed publiek toegankelijk’. Ik meen hierin de hand van bblthk-
directeur Sjaak Driessen te herkennen en ik weet dat wethouder Hoefsloot 
hier vierkant achter stond. In de vorm van gedichten en proza heb ik, meestal 
op verzoek, in totaal 18 teksten gepresenteerd. Daarnaast trad ik bij allerlei 
gelegenheden op en schreef ik een column op de site cultuurinwageningen. 
Ik dichtte over asielzoekers, de Voedselbank, opvoeding, de stadsgracht, 
stadsrechten, stedenbanden, de Stille Tocht, het belang van bezemkasten 
enzovoort.

Zowel bij mijn gedicht bij de Stille Tocht als bij de opening van feestjaar 2013 heb 
ik de vorm en de inhoud aangepast aan de bijzondere omstandigheden. In beide 
gevallen betrof het een optreden in de open lucht voor een groot publiek. Ik heb 
daarom korte zinnen geschreven met hier en daar een duidelijk rijm, in zinnen met 
een duidelijk ritme – alles om door een groot publiek gevolgd te kunnen worden. 

Wat betreft ‘oud-Wageningse’ aspecten: mijn allereerste gedicht, dat misschien 
maar weinigen hebben gelezen, was een lofzang op het gewone doen van 
Wageningers in wintertijd, dat voor mij van een pure schoonheid is: niemand 
hoeft een bevel te geven, men schaatst. Niemand hoeft een oproep te doen: men 
gaat aan het carnaval. De burgemeester waakt, de dichter schrijft, muzikanten 
spelen de sterren van de hemel. ‘Het is zoals het is, we doen wat we doen. / 
Bij ons gaat het vanzelf, niemand kapitein, / omdat we aangeraakt zijn’. In het 
feestjaargedicht ‘En die stad dat zijn wij’ heb ik de vele generaties vóór ons 
genoemd, die Wageningen hebben gecreëerd. In ‘Te wapen Wageningen’ heb ik 
geschreven dat we pas halverwege zijn, er is nog armoede en verborgen geweld. 
In mijn gedicht voor Open Monumentendag, ‘Gebouwen van gezag en nog wat’, 
heb ik een geintje gemaakt over de functie van de bezemkast door de eeuwen 
heen voor het contact tussen de standen. 

En in mijn gedicht ‘Wageningen let op uw saek’ heb ik mijn zorg uitgesproken 
over de stadsgracht die misschien tegen een te hoge prijs wordt heropend, 
namelijk in ruil voor veel te zware bebouwing bij de entree van de stad, en heb 
ik de redding van Van der Kolk en de vogelvrije staat van die arme, historisch 
rijke Stationsstraat tegenover elkaar gezet. In mijn gedicht over Martijn, wiens 
gedenksteen onder de plataan op het 5 Meiplein ligt, heb ik geschreven dat deze 
vermoorde jonge Wageninger altijd bij ons blijft. Zo heb ik gedaan wat ik kon 
zoals het bij mij paste, ik ben geen barricadenmens, geen zeepkistredenaar, ik 
was de eerste stadsdichter, de stad en ik moesten het samen leren. 

Laurens van der Zee

COLUMN

Laurens van der Zee 
schrijft gedichten, korte 
verhalen en werk in 
opdracht. Hij debuteerde 
in 1972 in Avenue Lite-
rair. Sinds 1991 woont 
hij in Wageningen. Hij is 
mede-oprichter van het 
collectief voor poëzie 
en muziek Muzemakers 
V.O.F. (Wageningen 
2002, met Anneke Rot) 
en exposeert regelmatig 
als lid van het Platform 
Beroepskunstenaars 
Wageningen. Op Gedich-
tendag 26 januari 2012 
werd hij gekozen tot 
stadsdichter van Wage-
ningen voor drie jaar. 

De verzamelde teksten 
van stadsdichter Laurens 
van der Zee zijn te vin-
den op www.cultuurin 
wageningen.nl en op de 
sites van de gemeente 
en de bblthk. 

Oud-Wageningen    1 - 2015
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Nico Jacobs in zijn café 
Onder de Linden. 
Foto Carleen van den 
Anker
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Door Toon Jansen
Wij spreken met elkaar in de gelagkamer van 
Onder de Linden, het café van Nico Jacobs aan de 
Haagsteeg. Nico Jacobs is al zo’n 30 jaar een cen-
trale figuur in de horeca en het uitgaansleven van 
Wageningen. Aanvankelijk zag het daar niet naar 
uit. Nico werd geboren in Heteren (1952). Hij volgde 
hier de lagere school, deed daarna mulo A en B in 
Renkum en havo in Ede, waar hij vervolgens naar 
de Christelijke Pedagogische Academie ging met 
het idee ‘om leraar in een van de rekenvakken te 
worden’. Hij maakte deze opleiding echter niet af 
‘vanwege mijn slechte Nederlands’. De ‘rekenvak-
ken’ liet hij evenwel niet vallen, want na militaire 
dienst haalde hij een praktijkdiploma boekhouden 
en was hij enige jaren hoofdboekhouder bij een 
autobedrijf. 

Ondernemer-boekhouder
Nico stamt uit een geslacht van ondernemers. Zijn 
vader had een transportbedrijf, dat nog steeds 
bestaat en dat nu gerund wordt door zijn zus. Ook 
bij hem kriebelde het ondernemersbloed, maar 
hij stapte in de horeca: ‘Ik heb de horeca zowel 
van voor als van achter de bar leren kennen’. De 
start maakte hij in 1983: Hans Boer runde toen café 
Loburg en Nico werd zijn compagnon. Jarenlang 
was Loburg de hoeksteen van zijn bedrijvigheid 

IN  GESPREK MET...  NICO JACOBS

‘ Ik probeer het de mensen 
naar de zin te maken’

(in juli 2014 verkocht hij het; Hans Boer was in 2011 
overleden). De combinatie ondernemer-boekhou-
der bleek daarbij heel nuttig: ‘ik vind het heel fijn 
om mijn zaakjes in orde te hebben’. Om zich heen 
zag hij nog wel eens horeca-ondernemers sneu-
velen, omdat zij niet op tijd zagen dat het misging. 
Achter de bar staat hij overigens nog maar zelden; 
hij regelt ‘alles daaromheen’ en probeert ‘het 
mensen naar hun zin te maken’. Nico benadrukt 
meerdere malen het ‘huiskamergevoel’ in Loburg, 
en nu in Onder de Linden, als van groot belang 
voor de klantenbinding.
Loburg was het begin van een reeks aan- en ook 
weer verkopen. Met Loburg, H41, Suisse en Troost 
was Nico Jacobs begin jaren ’90 na de universiteit 
en de gemeente de grootste werkgever in Wage-
ningen, maar had hij inmiddels ook een grote 
bijdrage geleverd aan de verlevendiging van de 
Wageningse binnenstad. Niet alles liep zoals hij 
gehoopt had. In 1990 kocht hij het restaurant Suis-
se van Frits Onderstal, maar ‘voor een Grand Café 
Suisse was Wageningen niet klaar’. Daar kwam bij 
dat het in de Hoogstraat lag die ’s avonds dood-
stil en verlaten pleegt te zijn. Ondanks een gron-
dige verbouwing – de bar ‘was de duurste, nooit 
gebruikte bar’ van Wageningen – liep het niet en 
in 1993 werd het weer verkocht. 

Altijd erbij zijn
Ook de tijden veranderden. Café Troost was aan-
vankelijk (1987/9) een gezellige discotheek voor 
jongeren, ‘waar de jongens en meisjes keurig in 
de rij stonden om naar binnen te gaan‘, maar toen 
hij eind 1989 terugkwam van een driemaandse 
wereldreis bleek er een klimaatverandering plaats 
te vinden door de opkomst van drugs, handel en 
agressie. ‘Ik heb toen wel geleerd dat je er altijd bij 
moet zijn!’ Troost werd verkocht aan de gebroe-
ders Ten Cate (van het vroegere café Nationaal), 
maar ‘die konden het ook niet redden’. Daarna 
evolueerde Troost via Mexicaans restaurant naar 
het huidige pizzapannenkoekenrestaurant.
In 2004 werd Nico Jacobs ook bioscoopexploitant. 
Gerben Kuipers zag voor zichzelf geen toekomst 
meer als bioscoopexploitant in Wageningen en 
bouwde in Ede zijn Cinemec. Samen met Mar-
tin Ruiter en Arno Meyer kocht Nico in 2004 in 
samenwerking met de gemeente het toenmalige 
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en zijn twee zussen wisten hem te overreden om 
mee te gaan en ‘gevieren maakten wij een prach-
tige rondreis en bouwden diverse contacten op’. 
Nico kwam er nadien nog regelmatig en via een 
van zijn contacten importeert hij nu zijn wijn uit 
Zuid-Afrika. 

Ontspannener
Ook buiten zijn etablissementen staat Nico Jacobs 
bekend als een organisator; o.a. als voorzitter van 
Horeca Nederland, afdeling Wageningen heeft hij 
‘jaren lang de kar getrokken’ en ‘het 5 mei gebeu-
ren is bij ons begonnen’: in 1982 met een podium-
pje bij Loburg. Ieder jaar organiseert Nico op een 
aantal ‘pleinen’ van het Bevrijdingsfestival het 
horecagedeelte en een deel van de muziek. ’Dat 
vergt een stevige investering en de meesten schrik-
ken daarvoor terug’. Overigens: ‘Ondernemen was 
voor tien jaar een stuk ontspannener’.
Nico zegt wel ‘ik probeer altijd dingen te doen die 
ik leuk vind’, toch neemt hij van tijd tot tijd graag 
afstand van zijn Wageningse ondernemingen. Hij is 
steeds in Heteren blijven wonen: ‘je kunt dan weg 
van het spul, want de horeca is wel een apart gebeu-
ren’. Een driemaandse wereldreis zal hij niet gauw 
meer maken,maar ‘in Cork ben je in een paar uur’ en 
dan genieten hij en zijn vrouw Gabriëlle van de rust 
in hun huisje in Ierland. ‘Als ik weg ben, ben ik weg!’

Molenstraattheater: ‘anders had Wageningen, een 
universiteitsstad, geen bioscoop meer gehad!’ De 
in Heerenstraattheater herdoopte bioscoop werd 
verschillende malen verbouwd, o.a. in 2008 met 
toevoeging van de ‘kubussen’ van architect Pieter 
Roza, de tegenwoordig druk bezochte foyer. ’Ver-
schil is er wel: In Ede ga je naar de film, in Wagenin-
gen ga je uit’.

Grote liefde
Nico’s grote liefde – althans die indruk kreeg ik 
– werd evenwel het café Onder de Linden. Dit 
pittoreske café – als ‘tapperij’ al genoemd in 1742 
en als café lange tijd bekend onder de naam ‘De 
Brug’ – had onder een vorige eigenaar de bijnaam 
‘Het Quintenmeer’, aangezien Wageningers die 
zich geen reis naar het Gardameer konden of wil-
den veroorloven, hier een deel van hun vakantie 
doorbrachten. Nadat Mies Quint zich in 1973 had 
teruggetrokken, stond het café jarenlang leeg tot 
het in 1988 gekocht werd door Hans Boer die het 
een nieuwe naam gaf: Onder de Linden. Echt lopen 
deed het niet en na 2011 stond het 2½ jaar leeg en 
‘te koop’. Begin 2014 nam Nico samen met Henko 
Zonnenberg ‘het koopcontract over van Jaap 
Venendaal’ en begonnen zij direct met een gron-
dige verbouwing waarbij de gelagkamer volledig 
in jaren 50 stijl gehandhaafd werd. Er kwamen wel 
een zaal voor partijen, een fraaie veranda en een 
theetuin bij. Een tegenvaller was dat er een geheel 
nieuw rioleringsstelsel moest worden aangelegd, 
want het oude café was hier nog niet op aangeslo-
ten. De in 1989 in de naastgelegen ‘schaapskooi’ 
door Leo Saayer gestarte ambachtelijke brouwerij 
– die inmiddels ook geheel vernieuwd en uitge-
breid is met een distilleerderij – werd uiteraard 
‘hofleverancier’ van het vernieuwde café. Vooral 
het Wagenings Blond maakte hier furore!

‘Goed gesprek’
Onder de Linden is in korte tijd uitgegroeid tot een 
plek waar veel Wageningers elkaar ontmoeten op 
recepties en partijen, maar ook op de maandelijkse 
debatavond onder het motto ‘Een goed gesprek 
Onder de Linden’. Op zo’n avond wordt steeds een 
drietal Wageningers (maar ook mensen van buiten) 
uitgenodigd om – aan de hand van hun door een 
drietal interviewers voorgelegde vragen – met 
elkaar en de zaal in debat te gaan. Er is een gerede 
kans dat in februari minister Jeroen Dijsselbloem, 
afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool en 
inwoner van Wageningen, een van de genodig-
den zal zijn. Daarnaast schijnt burgemeester Van 
Rumund van plan te zijn om met de gemeente-
archivaris in Onder de Linden een middag te orga-
niseren waarop de (veelbewogen) geschiedenis 
van deze plek centraal zal staan. 

Voor een uitvoerige 
geschiedenis van dit café 
verwijzen we de lezer 
naar de door het Comité 
Open Monumentendag 
in 2006 uitgebrachte 
werkje Monumenten 
van feest en vermaak in 
Wageningen. 
Kijk af en toe eens op de 
website www.onder 
delindenwageningen.nl

Onder de Linden als tap-
perij al genoemd in 1742. 
Foto Carleen van den 
Anker

Het meubilair voor zaal en veranda kwam per con-
tainer uit Zuid-Afrika. De meubels werden daar 
ambachtelijk vervaardigd, o.a. uit spoorbielzen-
hout (kiaat). Nico’s interesse voor Zuid-Afrika werd 
gewekt toen zijn vader zo’n 20 jaar geleden een 
uitnodiging kreeg voor de bruiloft van een ach-
ternichtje (zijn zus was indertijd naar Zuid-Afrika 
geëmigreerd). Hij had daar geen zin in, maar Nico 

http://delindenwageningen.nl
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Bijzondere kleurkeuze bij een monument

De restauratie van 5 Meiplein 5

Wie van het 5 Meiplein naar de Veerstraat gaat, passeert aan de rechterzijde 
sinds een jaar een door zijn kleuren opvallend geveltje. Het is het laatste pand 
aan het plein dat niet alleen kleiner is maar ook in bouwstijl bescheiden oogt 
ten opzichte van de naastgelegen grote stadswoningen in een overwegend 
statige neo-classicistische bouwstijl.

Door Maarten van den Wijngaart 
Het woonhuis 5 Meiplein 5, dat op grond van 
bouwsporen eind 18e eeuw is gedateerd, heeft 
in 1917, toen werd besloten tot de ‘oprichting van 
een rund- en varkensslachterij en vleesrokerij’ een 
meer dan ingrijpende wijziging ondergaan. De 
voorgevel en de achtergevel alsook de indeling 
van het interieur werden daartoe gewijzigd. 

Het woonhuis had aanvankelijk een met pannen 
gedekt schilddak, waarvan de evenwijdig aan de 
voorgevel lopende nok aan de rechterzijde ein-

digde tegen de muur van het hoger opgetrokken 
buurpand (tegenwoordig 5 Meiplein 6). De voor-
gevel bezat drie vensterassen, waarvan de linker 
werd ingevuld door een deur met bovenlicht. 
Onder het dak was nog een halve verdieping met 
twee kleine vensters (als een soort mezzanino), 
elk geplaatst boven de twee ramen van de begane 
grond.
De nieuwe winkelpui uit 1917 beslaat tweederde 
van de voorgevel en bevat een toegangsdeur en 
een etalageruit die beide aan de bovenzijde wor-
den afgesloten door een bovenlicht met zeven 

Vóór en na de  
restauratie.  
Foto’s auteur
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naast elkaar geplaatste raampjes onder een hou-
ten puibalk. De winkelpui is uitgevoerd in een ver-
scheidenheid aan materialen zoals hout, bewerkt 
natuursteen, geglazuurde baksteen in witte, groe-
ne en bruine varianten en glas-in-loodraampjes. 
De breedte van de winkelpui en de decoratieve 
elementen bepalen zo nadrukkelijk de gevel dat 
het eenvoudige zijraam rechts (waarachter oor-
spronkelijk het kantoor) er min of meer door wordt 
weggedrukt. Door de naar voren springende gevel 
van het buurpand wordt dit effect bovendien nog 
eens versterkt.
Boven de winkelpui is de nieuwe gevel als tuit- of 
topgevel opgetrokken. Vanuit de punt sluit in dit 
deel de nok haaks aan op de nok die evenwijdig 
ligt met de voorgevel. De geveltop is gevuld met 
drie vensters waarvan het middelste hoger is dan 
de flankerende raampjes. 

De verbouwing van 1917 hield in de achtergevel een 
verruiming van het woongebruik in, maar er werd 
tegelijkertijd een gecombineerde winkel-/kan-
toorfunctie aan toegevoegd. Ten behoeve van de 
slagerij kwam er op het achtererf een vrijstaand, 
onderkelderd slachthuis met rookhok en pekelbak-
ken. Voor de gehele verbouwing tekende aanne-
mer/architect J. Koudijs die in Wageningen meer 
panden heeft ontworpen. In 1990, enige jaren 
nadat de nering als slagerij was beëindigd, werd 
het pand door lichte ingrepen weer tot woonhuis 
verbouwd en wordt het slachthuis sindsdien als 
schuur gebruikt.
Het pand dat vanaf de jaren 1960 tot halverwege 
2007 in het bezit van de gemeente Wageningen 
was, kampte gedurende een lange tijd met een 

achterstallige staat van onderhoud als gevolg van 
het gemeentelijke beleid om onderhoudskosten 
van het eigen vastgoed tot een minimum te 
beperken. Nog voordat het pand in oktober 2001 
als gemeentelijk monument werd aangewezen, 
was de voorgevel in de jaren negentig van de 
twintigste eeuw al witgeschilderd, waarschijnlijk 
om allerlei oneffenheden van partieel herstel zoals 
scheuren te maskeren. Nietsontziend werd in één 
keer de witkwast over karakteristieke architectoni-
sche details getrokken met een futloze witte gevel 
tot gevolg. 

Beschermde status
Met het wegschilderen van de problemen kwam 
uiteraard het pand er niet beter voor te staan. Dat 
het uiteindelijk behouden is gebleven kan achteraf 
niet anders worden verklaard dan vanwege zijn 
beschermde status als gemeentelijk monument. 
Jarenlang had de gemeente het pand op de nomi-
natie staan om het van de hand te doen en zelfs te 
slopen. In september 2007 heeft de Woningstich-
ting zich ontfermd over het zieltogende pand dat in 
één koopovereenkomst tezamen met de woningen 
5 Meiplein 5, 6 en 10 als onderdeel van een totale 
verkoop van 31 panden van eigenaar veranderde. 
Maar met de ontwikkeling van plannen voor de 
nieuwe wijk Torckdael in de achtertuinen van deze 
woningen, vatte opnieuw de gedachte van sloop 
van de woning post. Vanuit de wetenschap echter 
dat voor het slopen van een monument niet een-
voudig een vergunning zou worden afgegeven, is 
het nu jaren later aan diezelfde Woningstichting te 
danken dat zij alsnog het monument heeft laten res-
taureren met een meer dan geslaagd eindresultaat.

De okergele kozijnen 
onder de puibalk zijn 
afgestemd op het cen-
traal in het glaspaneel 
geplaatste gele ruitje. 
Foto auteur



10

Restauratieplan
Het restauratieplan voor het pand 5 Meiplein 5 
werd in de zomer van 2013 opgesteld door de 
opdrachtgever de Woningstichting in samenwer-
king met Van Milt Restaurateurs uit Lunteren. De 
restauratie richtte zich nadrukkelijk op de voorge-
vel. De gehele winkelpui zou worden uitgenomen 
en vernieuwd alsook de kozijnen in de vensters. 
Alvorens het totale voegwerk te vervangen en 
scheuren in de gevel te dichten, werd de afwe-
ging gemaakt om de verf van de muur te halen 
om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Voor 
deze twee onderdelen werd voorafgaand aan de 
definitieve aanvraag voor een WABO-omgevings-
vergunning eerst aan Monumentenzorg advies 
gevraagd en later aan de Commissie voor Ruimte-
lijke Kwaliteit (CRK), die vervolgens een commis-
sielid afvaardigde om ter plaatse de noodzaak van 
de ingreep te beoordelen. Voor zowel het uithak-
ken van de voegen als het verwijderen van de 
verf op de gevel werd goedkeuring verkregen. De 
verf bleek bij het verwijderen weerbarstiger dan 
gedacht, waarna als oplossing werd besloten deze 
zo volledig mogelijk te verwijderen en de scheu-
ren te herstellen, waarna alsnog de gehele gevel 
zou worden bijgekleurd in een baksteenkleur. Als 
laatste fase kwam nieuw voegwerk.

Tegenvaller
Tijdens het uiteennemen van de winkelpui werd 
geconstateerd dat van de dragende puibalk boven 
het grote venster méér dan alleen de balkkoppen 
waren ingerot. Het constructieve belang van dit 
onderdeel is zo groot dat besloten werd de balk in 
zijn geheel te vervangen en naar identiek voor-
beeld een nieuw exemplaar te herplaatsen. Dat 
wil zeggen een balk met een zelfde afgeschuinde 
zijde die in het zicht ligt (de zogenaamde dagkant) 
inclusief de rand rondom het verdiept aange-
brachte veld. De afgeschuinde dagkant van de balk 

voorkomt dat regenwater dat van de gevel spoelt 
en zijn weg naar beneden zoekt op het houtwerk 
kan blijven staan. Daarom is de balk ook nog eens 
onder een afschermende waterlijst van groen 
geglazuurde vormstenen geplaatst. De voorzijde 
van de balk met zijn door randen omzoomde en 
verdiepte veld was waarschijnlijk bedoeld om een 
tekst te dragen met de naam van de slagerij, als 
reclame. Door het ontbreken van concrete aanwij-
zingen is er ook niet verder naar sporen gezocht.

Kleurkeuze
Als onderdeel in het restauratieplan was ook het 
volledig vervangen van het kozijnhout van de 
winkelpui opgenomen. Omdat Monumenten-
zorg niet overtuigd was van de noodzaak van 
het compleet vervangen van de kozijnen, volgde 
een schouw ter plaatse. Binnen het vakgebied 
Monumentenzorg wordt veel belang gehecht 
aan het adagium ‘behoud gaat voor vernieuwen’. 
Vanuit die gedachte vloeit namelijk het streven 
voort zoveel mogelijk authentiek materiaal te 
behouden. Omdat het kozijn wellicht in delen zou 
moeten worden uitgenomen ontstond er ook een 
mogelijkheid om op zoek te gaan naar oorspron-
kelijke kleursporen. Aanleiding voor de twijfel om 
maar vanzelfsprekend aan te nemen dat de kozij-
nen oorspronkelijk wit zouden zijn geweest zoals 
in de bestaande situatie, was een oude foto uit 
omstreeks 1920 (links).
Hierop was weliswaar onder een schuine hoek 
met slechts een deel van de voorgevel zichtbaar, 

Binnen het vakgebied Monumentenzorg wordt 
veel belang gehecht aan het adagium ‘behoud 
gaat voor vernieuwen’. 

Bouwtekening uit 1917 
die de oorspronkelijke 
situatie links en de 
nieuwe toestand rechts 
in beeld brengt. Gemeen-
te Wageningen, dossier 
Bouwvergunningen

Het tweede pand rechts 
met topgevel laat net als 
naastgelegen panden 
donkere kozijnen zien. 
Gemeentearchief  
Wageningen
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Uiteindelijk heeft het totaalconcept van de 
restauratie van de voorgevel geleid tot een 
opmerkelijk historiserend gevelaanzicht. 

De bovenlichten uit de 
pui liggen bij de schilder 
in zijn werkplaats. 
Foto auteur
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toch duidelijk te onderscheiden dat de kozijnen 
van de nieuw geplaatste winkelpui donker waren.
Het was in die tijd niet ongebruikelijk de kozijnen 
in een houtkleur te schilderen of te beitsen zoals 
dat ook is te zien bij deze panden uit ongeveer 
dezelfde tijd als Hoogstraat 33, 79 en 82. De panden 
zijn weliswaar gerestaureerd maar verwijzen in 
hun nieuwe verschijningsvorm naar hun oorspron-
kelijke situatie. Voor het pand 5 Meiplein 5 zou een 
zelfde kleur of beits voor de kozijnen plausibel zijn, 
gelet op de donkere kozijnen op de zwart-wit foto. 
De veronderstelling zou ook nog eens gevoed 
worden door een aanwijzing die de winkelpui zelf 
prijs gaf. Aan weerszijden van de winkelpui en in 
de borstwering onder de winkelruit komen name-
lijk bruin geglazuurde bakstenen voor. Het zou dus 
van een zekere logica kunnen getuigen om twee 
verschillende materialen (hout en steen) in kleur 
naar elkaar te laten verwijzen. Tevens getuigt het 
van een subtiel gevoel voor esthetica van de ont-
werper om de onderdelen van de pui met die in de 
gevel in samenhang te brengen.

Verrast
Toen inderdaad bij het uitnemen van de pui enkele 
weken later, weliswaar in geringe mate, bruine 
kleursporen op het kozijnhout werden aangetrof-
fen, was er op de eerste plaats sprake van vol-
doening. De echte verrassing echter hield de pui 
in petto tot het moment van het demonteren van 
de bovenlichten. Na het weghalen van een deklat 
werden enkele geringe gele verfsporen aangetrof-
fen waarmee opnieuw een logica in de samenhang 
van de verfkleur kon worden verondersteld met in 
dit geval het in de glas-in-loodraampjes centraal 
geplaatste gele glasruitje (foto pagina 9). 

Dit leverde de onderbouwing voor de keuze om 
het kozijnhout van deze zeven raampjes oker-
geel te laten schilderen en maakte duidelijk dat 

er indertijd naar (meer) combinaties in kleur in de 
gevel was gezocht. De kleurstelling bruin en oker-
geel is er een die overigens in algemene zin wel 
meer werd toegepast. 

Over de kleurkeuze voor het kozijn en die voor 
de bovenlichten was dan wel een antwoord ver-
kregen, over de kleur van de deur en de overige 
vensters in de gevel was eigenlijk niets te zeg-
gen. Ten behoeve van de kleurcompositie van de 
gehele gevel is door de drie partijen Monumenten-
zorg, de Woningstichting en Van Milt besloten de 
deur okergeel te schilderen waar bruin eveneens 
optioneel was, maar voor elke keuze die gemaakt 
werd ontbrak hier bewijs. In de overige vensters 
is onderzoek achterwege gebleven, omdat de 
opdrachtgever aangaf de kozijnen licht te willen 
schuren waarna besloten werd om de kleurstelling 
van okergeel en bruin ook hier door te voeren. In 
de uitvoering van de kleur bruin heeft de Woning-
stichting een belangrijke stem gehad in het uit-
spreken van een sterke voorkeur voor een meer 
roodbruine kleur voor de kozijnen in plaats van het 
bruin van de decoratiestenen, om aan het pand 
ook een licht moderne toets te geven. 
Uiteindelijk heeft het totaalconcept van de restau-
ratie van de voorgevel van het pand geleid tot een 
opmerkelijk historiserend gevelaanzicht. 

Authentieke situatie
De start van het restauratieproces heeft in een 
vroege fase een wending gekregen door de bij-
stelling om met historische implicaties voor ogen 
een authentieke situatie na te streven. Dat het 
proces langs deze weg heeft kunnen verlopen 
is mede te danken aan de bereidheid van Martin 
de Jong van de Woningstichting om een langere 
zoektocht toe te staan naar historisch herstel met 
vertraging van het uitvoeringsproces tot gevolg. 
Historische verantwoording voor beslissingen die 
zijn genomen, betrof soms summiere sporen in 
het werk gekoppeld aan de inzet van kennis. Het 
behoud van authentiek materiaal is steeds uit-
gangspunt geweest en heeft in dit geval zelfs voor 
de bewijslast kunnen zorgen waaruit een kleur-
stelling naar voren is gekomen die anders met het 
vervangen van een nieuwe pui waarschijnlijk niet 
zou zijn ontdekt.
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Anno 1915 – ‘door modder en drek omkneld’

Ten tijde van de Grote Oorlog (1914-1918), leek niet het wapengekletter 

het meeste stof te doen opwaaien in de Wageningsche Courant, 

maar de onwelriekendheid van de stadsgracht. Tenslotte een 

onderwerp dat letterlijk dicht bij huis lag – vermoedelijk te dicht voor 

de direct omwonenden. Het oorlogsgeweld in de buurlanden bleef 

daardoor onbedoeld een tikje verder buiten de deur. 

Blik op de Protestantse Bewaarschool 
aan de Stationsstraat. Het grote gebouw 
op de achtergrond is de leerlooierij van 
de gebroeders Roes, een van de grote 
vervuilers van de gracht. Later was in het 
gebouw Sigarenfabriek Schimmelpenninck 
gevestigd. Beeldbank, collectie 
Gemeentearchief, nr. 2095.

De stadsgracht bij het 
lommerrijke Emmapark. 
Beeldbank, collectie 
Gemeenterachief A-0211

Petra Leenknegt

Door Petra Leenknegt
In een tijd waar het gros van de bevolking 
nog binnen de stadsgracht woonde, moet 
deze singel een aanmerkelijke rol hebben 
gespeeld in het gevoel van welzijn en 
welbehagen. De in Engelse landschapsstijl 
aangelegde plantsoenen waren nog 
ongeschonden. Geen drukke verkeersader 
die het Noorderplantsoen ontsierde. Geen 
deels gedempte gracht die de groene 
vestinggordel aan de oostzijde lelijk 
onderbrak. Wanneer we ansichtkaarten 
van een eeuw geleden bekijken is de 
stadsgracht goed voor een schier einde-
loze reeks idyllische kiekjes. Maar foto’s 
verhullen, niets wijst op de ondraaglijke 
walmen die uit de gracht ontsnapten.

Meurende stadsgracht
Waar kwamen die kwalijke dampen waar-
over in de courant in 1915 werd gebakkeleid 
eigenlijk vandaan, en waren zij moge-
lijk ziekteverwekkend? Al in oktober 1913 
besloot de gezondheidscommissie van de 
stad om een onderzoek te laten instellen 
naar de aard en mate van de grachtvervui-

ling. Dit gebeurde mede naar aanleiding 
van de vele klachten die binnenkwamen 
van bezorgde burgers. De meurende 
stadsgracht was meer en meer een bron 
van ergernis en angst. Omwonenden 
wezen de uitbreiding van de leerlooierij als 
oorzaak aan. Dit bedrijf van de gebroeders 
Roes, gelegen aan de Stationsstraat, loos-
de het afvalwater direct in de stadsgracht. 
Maar ook de in betekenis toenemende zui-
velfabriek Concordia kreeg de zwartepiet 
toegespeeld. 

Beerputten en poeptonnen
De gezondheidscommissie zelf wees in 
haar jaarverslag over 1914 op de totstand-
koming van de waterleiding en het hier-
mee samenhangende (steeds vaker) toe-
gepaste systeem van waterclosets. Deze 
laatsten zorgden volgens de commissie 
voor het overvol raken van beerputten die 
daarmee hun inhoud direct of langs over-
storten in de stadsgracht loosden. 
Tot in de twintigste eeuw was echter voor-
al het tonnenstelsel in gebruik. De in een 
ton verzamelde poep en urine werd weke-

12



13Oud-Wageningen    1 - 2015

Anno 1915 – ‘door modder en drek omkneld’

lijks met paard en wagen huis aan huis 
opgehaald door de reinigingsdienst. Het 
zou nog tot 1927 duren voor in Wagenin-
gen een modern ondergronds rioolstelsel 
werd aangelegd waardoor de tonnenkar 
zoetjesaan uit het straatbeeld verdween. 
De aanleg van de riolering was een groot-
scheepse operatie die de stad een ver-
mogen zou gaan kosten. Tot die tijd was 
de stadsgracht klaarblijkelijk dan ook een 
illegale stortplaats en een open riool. Voor 
het Kantongerecht moest menig Wagenin-
ger zich komen verantwoorden voor onei-
genlijk gebruik van de gracht.

Boosdoener
In het jaarverslag van de gezondheidscom-
missie over 1914 was het uitgebreide rap-
port van het Centraal Laboratorium opge-
nomen. Hierin stond klip en klaar dat de 
gracht op alle onderzochte plaatsen sterk 
verontreinigd was. 
De Wageningsche Courant sprak in een 
moedeloos redactioneel commentaar 
zelfs van een ‘zoo door modder en drek 
omknelde stad’. En dat was niet voor niks, 
want de resultaten logen er niet om. Als 
eerste werd het instromende water van 
de Dijkgraaf als boosdoener aangewezen. 

Deze afwateringssloot liep toen nog door 
tot aan de stadsgracht en nam afval en 
feces van bewoners van de Benedenbuurt 
mee. Verder was het sterk verontreinigde 
rioolwater van direct omwonenden van de 
gracht een bron van grote zorg. Dit resul-
teerde in een  intensieve toename van rot-
ting in het grachtwater. De leerlooierij en 
de zuivelfabriek spanden echter de kroon 
wat betreft vervuiling. Het afvalwater van 
deze bedrijven zorgde bovendien voor het 
‘onooglijke en vieze voorkomen’ van de 
gracht. Vooral het gebied tussen Junushoff 
en school No. 2 in het Noorderplantsoen 
had hiervan te lijden. Maar met het gracht-
water tussen de Bergpoortbrug en de brug 
bij het Bowlespark was het om die reden 
ook dieptreurig gesteld. 

Herwonnen schoonheid
Hoog tijd dus voor actie. Maar zoals 
gezegd, het duurde nog ruim tien jaar 
voor de eerste stap naar een deugdelijk 
en modern rioolstelsel echt werd gezet. 
Een stelsel dat zou gaan afwateren in de 
Rijn. Het betekende letterlijk het einde van 
de stadsgracht als open riool. Directeur 
Van Blitterswijk van de dienst gemeente-
werken formuleerde dit heuglijke feit als 
volgt: ‘de eenden zullen met hun gekwaak 
aan de wandelaars langs den singel hun 
vreugde verkondigen over de herwonnen 
schoonheid der oude veste en vroolijk zul-
len de karpers, snoeken en baarzen darte-
len in het frisse nat’. Een schone stads-
gracht waarlangs we tot op de dag van 
vandaag nog genoeglijk kunnen genieten.

Blik op de stadsgracht 
aan het Noorderplant-
soen. Tussen de bomen 
door is Junushoff te ont-
waren. Dit deel van de 
gracht was zwaar  
verontreinigd. Beeldbank, 
collectie Gemeentearchief 
A-1084.

In het Verslag Der Gezondheids 
commissie over 1914 is mede 
opgenomen het rapport van het 
Utrechtsche waterbureau. 
Na medegedeeld te hebben, hoe 
de ambtenaar, belast met het 
onderzoek, minutieus fleschje na 
fleschje in de stadsgracht heeft 
laten afdalen, op voorgeschreven 
afstanden en diepten, in voor- en 
najaar en midzomer, volgen als-
van-zelf de tabellen der analyse 
dier verschillende waterputtingen.
Uit die analyses blijkt glashelder, 
dat het water der stadsgracht op 
alle plaatsen sterk verontreinigd is, 
en dat dit water kan geacht worden 
de donkere plek der gemeente uit 
te maken, als centraal punt van 
waaruit concentrisch alle andere 
kwade eigenschappen zich heen 
bewegen en afvloeien in den 
vorm van chemische, floristische 
en faecalische stoffen uit riolen, 
beerputten, fabrieken en boomen, 
om zich innig te vermengen tot één 
poel van ongerechtigheid.

Uit de Wageningsche Courant van 3 
maart 1915 betreffende het rapport 
over de verontreiniging van de 
stadsgracht.



14

Toen Kees Merkx een tijdje geleden aan de Oranjelaan kwam wonen, 
vroegen zijn vrienden hem wat dat daar boven op de Wageningse Berg 
tussen de bossen toch voor buurtje was. Dat wilde hij zelf ook wel eens 
wat preciezer weten. Dus dook hij het Wagenings archief in. In de vorige 
aflevering rapporteerde hij over de manier waarop de gemeente eigenaar 
werd van de bouwlocatie. Deze keer gaat het over de bouw van de 
woningen.

Noodwoningen voor 
gehavend Wageningen

Wonen aan de Oranjelaan (2)

Door Kees Merkx
In mei en juni 1945 komen de bewoners van Wage-
ningen terug van de evacuatie in een gehavende 
stad. Hoe gehavend blijkt uit opgaven van de ver-
woeste en beschadigde huizen die de gemeente 
opstelt ten behoeve van regering en provincie. Van 
de ruim 3500 woningen zijn er ruim 350 geheel of 
grotendeels verwoest, terwijl bijna alle overige 
woningen ten minste licht beschadigd zijn. 

De gemeente vraagt in augustus om 100 noodwo-
ningen in het kader van de noodwoningenregeling 

en krijgt er in september 50 toegewezen. In de eer-
ste week van oktober wordt het contract getekend 
met Bredero’s Bouwbedrijf (BBB). Dat bedrijf gaat 
26 noodwoningen bouwen in het Rode Dorp, voor-
namelijk aan de Beekstraat en de Julianastraat en 
24 in het bos op de Wageningse Berg. Terwijl BBB 
in het Rode Dorp al vrij snel met de bouw begint, 
moet in het bos eerst een weg aangelegd worden. 
Dat wordt gedaan door de Nederlandsche Basalt 
Maatschappij onder regie van de gemeente, die 
ook de nodige materialen verschaft. Op 22 of 23 
oktober wordt begonnen en 6 weken later, dus 

Foto Gerard Middendorp

Kees Merkx
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rond 5 december, moet de weg klaar zijn. De prijs 
wordt ƒ7.250.
De eerste situatieschets van BBB voor het complex 
in het bos, project 4503.02, laat vijf blokken van 4 
en twee blokken van 2 huizen zien rond de typisch 
gewelfde vorm van het binnenplein. De noord- en 
de zuidkant zijn gedacht zoals de zuidkant ook 
daadwerkelijk gebouwd is, dus 4-2-4; aan de oost-
kant zou een blok van 4 komen.

Natuurschoon
In de eerste gemeenteraadsvergadering na de 
bevrijding, op 28 november, worden de noodwo-
ningen op de berg besproken. Daar staan er dan al 
10! Bedenkingen worden geuit tegen de aantas-
ting van het natuurschoon en de drinkwaterwin-
ning, maar die worden door het gemeentebestuur 
gepareerd: de natuur daar is na de oorlog toch al 
zwaar beschadigd en de waterbronnen liggen ver 
genoeg weg. Ook vreest men dat het nooit een 
sierlijk geheel kan worden – iets wat voor het Rode 
Dorp kennelijk geen probleem is – maar ook dat 
bezwaar wordt gepareerd: er zijn zulke huizen in 
’s-Hertogenbosch gebouwd en die zijn wel aardig. 
Daags daarna, op 29 november blijkt er toch een 
serieus probleem: de toegangsweg is te hoog 
aangelegd en de resterende 14 woningen kunnen 
zo niet gebouwd worden. Dan blijkt dat noch de 
gemeente, noch Bredero het terrein opgemeten 
heeft: beide gingen ervan uit, dat de ander dat 
wel zou doen. In eerste instantie wordt besloten 
de resterende woningen op het terrein van de 
voormalige School 1 aan de Parkstraat te bouwen, 
maar zowel het gemeentebestuur als het Rijk druk-
ken het besluit door om de wijk op de berg toch 

Het grondplan 

Het grondplan van de woningen is vrij eenvoudig. Links en rechts wordt 
op een kwart van de breedte een dragende binnenmuur gezet. Het ene 
kwart wordt verdeeld in 2 slaapkamers voor de kinderen, het andere 
kwart in een ouderslaapkamer enerzijds en een kast, toilet en lege 
ruimte anderzijds. Het middelste deel, overspannen door een ijzeren 
vakwerkspant, wordt verdeeld in een woonkamer en een kleine keuken 
met daarnaast een lege ruimte.
Dit is type E. Hier ligt de woonkamer aan de straatkant, zodat de ruimte 
bij het toilet de entree is. Type D ligt met de keuken aan de straatkant, 
zodat daarnaast de entree is. Dat is gedaan om in alle woningen de 
woonkamer op het zuiden of het westen te richten. De vloeren zijn van 
stampbeton, in de woonkamer 7 cm lager, opdat daar later een houten 
vloer in kan komen. Zowel plafond- als dakplaten zijn van houtwolce-
ment. Het dak wordt afgestreken met mastiek. De woningen krijgen 
een doorspoeltoilet, een noviteit. Alle woningen krijgen een beerput, 
pas in 1983 krijgt de Oranjelaan riolering. De douche die in de Oranjelaan 
alsnog ingebouwd wordt, staat niet op de tekeningen. Type D heeft de 
douche in de berging, type E in de grote kast bij de ouderslaapkamer. 

Oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed in de gemeente Wageningen per 5 mei 1945 

 woningen winkelhuizen kerken hotels scholen,  kantoren, bedrijven boerderijen bakkerijen

    cafés  laboratoria

Totaal verwoest  189 17 2 5 1 2 10 6 

Schade boven ƒ 3000.- 169 17 2 4 14 9 30 10 2

Schade beneden ƒ 3000.- 3190 231 5 26 32 19 127 124 22

Onbeschadigd 12     1 
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Geromantiseerd beeld 
van de noodwoningen in 
Wageningen, brochure 
1945. Bredero stelt dat 
de noodwoningen mak-
kelijk 15 jaar bewoond 
kunnen worden en even-
tueel later heel goed als 
vakantiehuisjes kunnen 
dienen.

af te maken. Dat gaat veel tijd en geld kosten. Zo 
moet de weg deels worden afgegraven en deels 
opgehoogd, moet het bouwterrein op sommige 
plaatsen opgehoogd worden, moeten een paar 
huizen zwaarder gefundeerd worden en moeten 
de blokken van 4 gesplitst worden, zodat extra zij-
gevels nodig zijn. Uiteindelijk neemt de gemeente 
de extra kosten op zich. 

Er worden in Wageningen twee typen woningen 
gebouwd: D en E. Dat doet vermoeden dat er ook 
typen A, B en C geweest zijn, maar die zijn niet 
gevonden, ook niet in het openbare deel van het 
Bredero-archief. De verschillen tussen de twee 
typen worden ingegeven door de wens om de 
woonkamer steeds zoveel mogelijk op de zon te 
richten.

Systeembouw
De woningen worden gebouwd in systeem-
bouw, een door Bredero uitgevonden bouwwij-
ze. Alle elementen (stenen, kozijnen en gordin-
gen) worden in een fabriek in Utrecht gemaakt 
en naar de bouwplaats vervoerd. Dat betekent 
dat er op de bouwplaats geen geschoolde met-
selaars en timmerlieden meer nodig zijn, maar 
slechts 3 monteurs.
De beeldbank Wageningen heeft enkele foto’s 
van halfgesloopte noodwoningen aan de Beek-
straat, waarop de tussenmuren goed te zien 
zijn, inclusief een rand stenen met inkepingen 
voor de liggers waaraan het plafond gehangen 
wordt. In het midden van de woning rusten die 
liggers in ijzeren schoenen die aan de ijzeren 
vakwerkspanten hangen. De opzet is om met 
deze systeembouw snel en betrekkelijk goed-
koop leefbare woningen te bouwen, maar in de 
praktijk blijkt dat tegen te vallen. 
De Wageningsche Courant wijdt op 9 maart 
1946 het hoofdartikel aan de oplevering van de 
woningen aan de Julianastraat en de Beekstraat. 
Daarin wordt gesteld dat er door Bredero’s 
Bouwbedrijf in Nederland 350 van dergelijke 
woningen zullen worden gebouwd en dat er 
ook in Brussel en Londen dergelijke woningen 
zullen komen. Hoe het ook zij: voor zover nu 
nog te achterhalen is, zijn er alleen in Wagenin-
gen Bredero-woningen van dit type gebouwd 
en zijn die aan de Oranjelaan de enige die nog 
over zijn.

Bredero’s Bouwbedrijf

Het Utrechtse Bredero’s Bouwbedrijf (BBB), opgericht door 
Adriaan Bredero in 1921, begint, naast de gewone bouwpro-
jecten, al snel te experimenteren met systeembouw. In een 
fabriek in Utrecht worden holle standaardblokken van sintel-
beton gemaakt, gewapend betonnen raam- en deurkozijnen 
en gewapend betonnen vloer-, plafond- en dakbalken. Op de 
bouwplaats kunnen die door drie vrijwel ongeschoolde mon-
teurs in elkaar gezet worden tot goedkope woningen.
Al voor het einde van de oorlog bereidt Adriaan Bredero zich 

voor op de wederopbouw van 
Nederland, o.a. met de systeem-
bouw. Maar al op 18 mei 1945 
wordt hij beschuldigd van collabo-
ratie, een beschuldiging die hij kan 
weerleggen, maar die uiteraard 
aan hem blijft kleven. Verder blijkt 
de wederopbouw slecht georga-

niseerd en krijgt hij te maken met forse tegenwerking van 
concurrenten. Een aanvankelijke opdracht voor 2000 wonin-
gen wordt verkleind tot 300. De precieze toedracht is lastig te 
achterhalen, maar het bedrijf komt in financiële problemen 
en kan in 1947 alleen via een ingrijpen van de Herstelbank 
overleven. Adriaan Bredero, die met een afnemende gezond-
heid kampt, moet daarvoor wel het veld ruimen en overlijdt 
in december 1947.
Als BBB inderdaad 300 noodwoningen gebouwd heeft, is 
dat maar een zeer bescheiden deel van de 8.517 in Neder-
land gebouwde noodwoningen. In ’s-Hertogenbosch aan de 
Gelderse Dam is er in 1945 een serie gebouwd die van buiten 
erg op de Wageningse lijken. Van het Wageningse model zijn 
er na uitgebreid zoeken op internet en in het Wageningse 
en Utrechtse archief geen andere gevonden. Wel is er in een 
BBB-brochure van december 1945 een fraaie tekening van 
een straat met noodwoningen in Wageningen opgenomen.
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Plattegrond bij opleve-
ring. De nummering loopt 
van linksonder rondom 
naar linksboven: 1 t/m 
24. Een verklaring voor 
de gewelfde vorm van de 
wijk is niet gevonden. 

Een jaar later, in 1947, worden aan de Oranjelaan 
nog twee andere noodwoningen opgeleverd, 
de huisnummers 1A en 1B. Dit zijn zgn. Maycrete-
woningen. Over deze woningen is, behalve in 
tabellen en lijsten, geen spoor terug te vinden in 
het Wagenings archief. Des te meer op internet: 
in Noord-Brabant en Gelderland zijn er honderden 
gebouwd. De bouwprijs was ƒ8000,- per stuk. In 
februari 2014 stond er in Nijmegen een te koop 
voor ongeveer € 200.000,- zowat de gemiddelde 
prijs van een huis in ons land.
Deze woningen bestaan uit een funderend raam-
werk waarop betonnen palen staan. Tussen die 
palen zijn betonnen muurplaten en kozijnelemen-
ten geschoven, het dak bestaat uit asbest golf-
platen rustend op een ijzeren constructie. Het 
binnenwerk bestaat uit een houten regelwerk met 

hard- en zachtboard platen. De betonnen elemen-
ten werden uit het Verenigd Koninkrijk gehaald, 
het binnenwerk werd in Nederland verzorgd door 
o.a. het Amsterdamse bouwbureau H. van Saane, 
een grote concurrent van Bredero’s Bouwbedrijf. In 
heel Nederland zouden er 930 gebouwd zijn.

Belangrijk
Op woensdag 24 april 1946 worden de noodwonin-
gen aan de Oranjelaan, en daarmee alle 50 nood-
woningen, officieel overgedragen aan de gemeen-
te. Ze zijn verzekerd voor ƒ7.000,- per stuk. De 
huur voor de woningen in de stad is door de minis-
ter bepaald op ƒ4,- per week, die voor de wonin-
gen op de berg op ƒ30,- per maand. Behalve de 
politieagent die er is komen te wonen: die betaalt 
ƒ4,- per week.

Hoe belangrijk deze noodwoningen voor Wagenin-
gen waren blijkt uit een overzicht van de woning-
bouw in de eerste 4 jaar na de oorlog. In 1946 
werden in Wageningen naast deze 50 noodwonin-
gen slechts 4 andere woningen opgeleverd, wer-
den er 3 herbouwd en 2 gesloopt. In 1947 werden 
6 noodwoningen (waaronder de 2 Maycrete’s) en 
18 andere woningen opgeleverd en 10 herbouwd 
en pas in 1948 komt de productie op gang met 2 
noodwoningen, 63 andere woningen, 3 herbouwd 
en 2 gesloopt.

Bronnen
.  Secretariearchief Wageningen: nr. 17-2920 

Woonruimtevraagstukken en nr 3037 Oranjelaan.
.  Archief 525 Verenigde Bedrijven Bredero, nr 149.

Diverse brochures, o.a. Our work during the war, 
december 1945.

.  Foto’s en artikelen Wageningsche Courant, te 
vinden op www.beeldbankwageningen.nl.

.  Drs B. van Santen: Bredero’s Bouwbedrijf, 1921-
1947 in: Bekkers, W.M.J.: Bredero’s Bouwbedrijf. 
Familiebedrijf – Mondiaal bouwconcern – 
Ontvlechting. Dutch University Press, Amsterdam, 
2005.

.  Hoofdstuk 1: De bouw van noodwoningen in 
Nederland in: Trichterveld, een nieuwe kruin op 
oude wortels. ISSUU in opdracht van Maasvallei.

Behalve de Bredero- en Maycretewonin-
gen zijn er in het naoorlogse Wageningen 
aan de Hollandseweg en de Marterlaan 
nog zgn. Oostenrijkse noodwoningen 
gebouwd. Dit waren houten woningen 
die als bouwpakket op twee treinwagons 
uit Oostenrijk aangevoerd werden. Ze 
worden in september 1947 aangeboden, 
maar de gemeente Wageningen vindt ze 
te duur. Drukkerij VADA laat er op eigen 
kosten 12 bouwen voor ƒ25.000 per stuk, 
inclusief grond. Daarvan zijn er aan de 
Marterlaan (zie foto) nog enkele over. 
Voor de duidelijkheid: de Oostenrijk-
se woningen aan de Ooststeeg van 
eind jaren 50 waren geheel anders van 
opbouw.  Foto Carleen van den Anker

Oostenrijkse noodwoningen
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Door Peter Schut
In het vorige artikel maakte ik al melding van het 
negentiende-eeuwse katholieke dodenboek dat 
bewaard wordt in het archief van de gemeente 
Wageningen en de conclusie die daaruit getrokken 
kon worden, dat op de Lawickse Hof tussen 1823 
en 1828 slechts een klein aantal personen (27) zou 
zijn begraven. Het perceel van de begraafplaats 
besloeg op basis van de kadastrale minuut van 
1832 ongeveer 400 m2 (in de vorige bijdrage stond 
abusievelijk 100 m2). In 1935 omvatte het betref-
fende perceel 340 m2. De vraag is overigens of het 
gehele terrein op dat moment al in gebruik was als 
begraafplaats. Bij het bergen van de graven wer-

Resten katholieke schuurkerk gevonden (2)

Archeologische resten naast 
oude kaarten
In het aprilnummer van 2014 besteedde regioarcheoloog Peter Schut 
aandacht aan de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek op 
de Lawickse Hof, het terrein op de hoek Lawickse Allee/Rooseveltweg. 
Inmiddels zijn alle gevonden funderingen ingemeten en de aangetroffen 
stoffelijke resten herbegraven. In het bijgaande artikel legt Peter Schut 
de archeologische informatie naast de al langer bekende historische 
documenten.

den nu ten minste 45 graven geteld, waaruit blijkt 
dat de conclusie op basis van het begraafboek niet 
juist was. Er zijn waarschijnlijk zelfs meer men-
sen dan deze 45 begraven, aangezien er ook losse 
beenderen werden aangetroffen. 
Ook eerder waren er op deze plek al graven 
gevonden. In de Veluwepost van 16 november 1957 
wordt gemeld dat ‘op een punt aan de Lawickse 
Allee – Dijkgraafseweg zeer oude menselijke 
beenderen zijn gevonden’. Ook zouden volgens 
hetzelfde krantenbericht tot in de twintigste eeuw 
nog grafstenen zichtbaar zijn geweest. De eerste 
steen, met de namen van de pastoor, kapelaan en 
kerkmeesters ter herinnering aan de stichting van 

Resten van bakstenen 
oven. Foto Synthegra

De huidige lokatie met 
pand van Idealis in aan-
bouw (hoek Lawickse 
Allee en Rooseveltweg). 
Foto Carleen van den 
Anker

Peter Schut
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de begraafplaats in 1823, wordt bewaard in Muse-
um de Casteelse Poort. 

Kadastrale minuten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden op 
verschillende plaatsen (delen) van funderingen, 
muren, poeren, kelders en een oven gevonden. 
Om deze archeologische vondsten beter te kunnen 
begrijpen is het noodzakelijk historische docu-
menten te bestuderen om te zien wat we op basis 
daarvan al weten van de ligging en omvang van 
de pastorie, de kerk en de begraafplaats. Vooral 
de kadastrale minuten uit 1818 en 1832 zijn daarbij 
van belang. De (oudste) kaarten uit de Polderatlas 
(1752/53) en van De Man (1805) geven onvoldoende 
details, waardoor deze niet bruikbaar zijn. Anders 
is dit met de kadastrale minuut uit 1818 (boven 
links). Deze laat een aaneenschakeling van vier 
gebouwen zien, maar over de functie van de ver-
schillende onderdelen verkeren we in het onzeke-
re. In het oostelijke deel moeten we in ieder geval 
de pastorie zoeken, terwijl het centrale deel de 
schuurkerk zal zijn. 
Duidelijker is de kaart van 1832 (boven rechts). Hier 
is aan de oostzijde de pastorie inderdaad herken-
baar, terwijl ten westen daarvan de schuurkerk 
is ingetekend met op het kopse deel de in 1824 
gebouwde kerktoren. Het geheel lijkt in de voor-
afgaande jaren ingrijpend te zijn verbouwd. Het 
aanbouwsel zoals dat op de kaart van 1818 aan 
de noordwest kant is ingetekend was inmiddels 
verdwenen, evenals een uitbouw in de noordoost-
hoek (de kerk en pastorie zijn door mij wat groter 
weergegeven om de contouren te kunnen vergelij-
ken met de funderingen).
De kerk meet op basis van de kadastrale minuut 
ca. 20 bij 10 meter waarbij we moeten vermelden 
dat als gevolg van de schaal en andere onzuiverhe-
den deze afmetingen de werkelijkheid zullen bena-
deren maar niet exact zijn. Steenbergen schrijft dat 
de kerk oorspronkelijk ca. 13,5 bij 8,5 meter was, 
waarbij in 1778 een gebint werd bijgeplaatst, waar-
door de lengte werd vergroot met ca. 3 meter. Ook 
gaat hij ervan uit dat de wanden toen een stenen 

fundering kregen. Driessen meldt in zijn artikel uit 
1937 echter dat in 1778 op kosten van Kloeting van 
Westenappel (een liefdadige Amsterdammer) een 
nieuwe kerk is gebouwd ter vervanging van de 
oude. De nieuwe kerk was 58 bij 32 voet. Afhanke-
lijk van welke voet is gebruikt (Amsterdamse 28,3 
cm of Rijnlandse 31,4 cm) was deze 16,4 x 9 of 18,21 
x 10,04 meter. 

Door de opgravingsresultaten te projecteren op de 
kadastrale minuut begrijpen we ineens de beteke-
nis van een aantal van de gevonden muurresten. 
Afwijkingen zijn het gevolg van vertekening van 
de negentiende-eeuwse kaart. De lange buiten-
muren van de kerk op de kadastrale minuut vallen 
samen met twee parallelle stenen funderingen. De 
kerk moet na de uitbreiding van 1778 ten minste 14 
meter lang zijn geweest. Door toevallige omstan-
digheden kon het westelijke deel niet archeolo-
gisch worden begeleid, waardoor de kerktoren 
niet is teruggevonden. Eventueel zou de meest 
westelijke rechthoek het restant van de toren kun-
nen zijn, maar deze plek was niet zwaar gefun-
deerd wat bij een toren wel de verwachting is.

Tabaksschuur
Binnen het kerkgebouw zijn diverse muurres-
ten/vloeren gevonden die te maken hebben met 
het latere gebruik, onder andere als distilleerde-
rij, maar ook met de kerk. Enkele poeren (kleine 
vierkante bakstenen funderingen waarop het 
gebint was geplaatst) langs de noordwand horen 
ongetwijfeld bij het kerkgebouw. Door latere ver-
bouwingen zijn waarschijnlijk de overige poeren 
verdwenen. Dit kan wijzen op een renovatie van 
de schuurkerk waarbij gebinten (deels) werden 
vervangen en naast de oude werden geplaatst. Het 
is verleidelijk daarbij te denken aan de verbouwing 
van 1778, maar hierover hebben we geen zeker-
heid. De afstand tussen de beide poeren bedraagt 
ca. 5,5 meter wat wijst op 5 gebinten. 
De kerk was zoals bekend gebouwd in de vorm 
van een tabaksschuur. Een interessante vraag is 
of ze geheel in de stijl van de tabaksschuren was 

Links: detail van de 
kadastrale minuut uit 
1818 met de gevonden 
muurresten. 

Rechts: detail van de 
kadastrale minuut uit 
1832 met de gevonden 
muurresten.
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functie van de oven. Ovens werden gebruikt voor 
diverse doeleinden – steenbakken, bierbrouwen, 
smederijen, pottenbakken, broodbakkerijen, alco-
holbranderijen, ververijen etc. Veel ovens waren 
rond van vorm. Dit geldt ook voor de ovens voor 
alcoholbranderijen, maar er zijn ook rechthoekige 
ovens bekend. Op de rechthoekige voet kan ech-
ter ook een ronde opbouw hebben gestaan. Wan-
neer het een steenbakkerij zou zijn geweest moet 
deze van voor 1730 zijn geweest. In een kerk bouw 
je immers niet zo’n constructie. Gezien het gege-
ven dat hier in de negentiende eeuw sprake was 
van een alcoholbranderij ligt echter een daarmee 
samenhangende functie voor de hand en weten 
we ook gelijk hoe oud deze is: 1853-1859. 
De vraag is of een rechthoekige fundament of 
vloer direct ten zuiden van de oven ook hiermee 
samenhangt. Opvallend is dat binnen en onder de 
stenen zich een laag houtskool bevindt. Deze kan 
bewust aangebracht zijn maar kan ook te maken 
hebben gehad met het schoonmaken van de 
naastgelegen oven. 

De oostwest gerichte muur aan de noordzijde 
hangt samen met de erfscheiding zoals die in 1832 
op de kadastrale minuut wordt weergegeven. De 
muur net ten noorden van de kerk en de daarop 
aansluitende muur haaks op de kerk zijn vermoe-
delijk van het gebouw / de schuur die in 1900 
werd gebouwd door een zekere Mekking (mede-
deling Steenbergen).
De functie van de overige muurresten is niet 
bekend, maar deze zullen grotendeels van na 1859 
zijn. Ze zullen samenhangen met de alcoholsto-
kerij en de touwslagerij. Ook werd hier nog een 
beerput aangetroffen die mogelijk hoort bij de 
noordoostelijke uitbouw zoals die op de kaart van 
1818 staat.

Verduidelijkt
We hebben hier te maken met archeologisch 
onderzoek naar een stukje recent verleden. Door-
dat we over een aantal historische documenten 
beschikken hadden we daarvan al een redelijk 
goed beeld. Door nu archeologie en geschiedenis 
aan elkaar te koppelen is dat beeld verder verdui-
delijkt, maar over het uiterlijk van de achttiende-
eeuwse schuurkerk weten we nog steeds weinig. 
Deze resten waren grotendeels al verdwenen door 
latere bouwactiviteiten.

Met dank aan Ton Steenbergen voor de aanvullen-
de historische informatie. 

gebouwd inclusief de kapconstructie en gebinten 
of dat de schuur alleen het uiterlijk heeft gehad 
van een tabaksschuur. Die vraag kan jammer 
genoeg niet meer worden beantwoord. 

Van de pastorie en andere gebouwen heeft Steen-
bergen foto’s van vóór de sloop. De pastorie die 
oorspronkelijk uit de achttiende eeuw dateert 
werd na 1859 aan de achterzijde uitgebreid met 
een herenhuis (foto links). Op de foto van kort 
voor de sloop in 1963 zien we aan de voorzijde 
de oude pastorie. Daarachter staat het herenhuis 
met nog een lage aanbouw. In ieder geval is bij de 
bouw hiervan de kerk grotendeels overbouwd. 
Gezien de gelijkenis in de breedte is het aanneme-
lijk dat daarbij de voormalige kerkfunderingen zijn 
hergebruikt; we zien deze nieuwbouw namelijk 
niet meer terug in de gevonden muren. De muren 
behorend bij de oorspronkelijke pastorie zijn wel 
duidelijk herkenbaar. Het gebouw meet 9 x 13 
meter met aan de noordzijde een verbreding ten 
opzichte van de kerk. Aan de zuidzijde zijn enkele 
muren gevonden die waarschijnlijk van de aan-
bouw zijn die in 1963 werd gesloopt. Gezien de 
symmetrie aan de voorzijde van de pastorie is hier 
geen sprake van een verbreding zoals die aan de 
noordzijde is vastgesteld. Mogelijk liep langs de 
voorzijde van de pastorie een gang die de overige 
vertrekken met elkaar verbond. Centraal binnen 
het gebouw werd een beerput aangetroffen.

Alcoholbranderij
Steenbergen beschrijft hoe in 1853 de nieuwe kerk 
werd ingewijd en de schuurkerk met pastorie werd 
verkocht. Er werd buiten de kerk een touwslagerij 
ingericht (vandaar de naam van de Lijnbaanstraat 
in de buurt) en in de kerk een alcoholbranderij, 
maar al na 6 jaar ging de eigenaar failliet en werd 
de kerk afgebroken. 
Bij de archeologische begeleiding zijn resten van 
een bakstenen oven (ca. 3 x 3 meter) aangetroffen. 
Het betreft de onderste steenlagen van een oven 
met aan de oostzijde twee naast elkaar gelegen 
stookgaten. Deze zijn duidelijk aan de bovenzijde 
van de foto te herkennen als twee taps toelopen-
de openingen (zie foto pagina 18). Er lijkt sprake te 
zijn van twee naast elkaar gelegen ovens, waarbij 
elk compartiment was voorzien van drie steunmu-
ren. Waarschijnlijk lag hier een rooster of plaat op. 
Aan weerszijden zijn resten van de buitenmantel 
te herkennen. 
Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor een 
datering gevonden. Aangezien de oven direct aan-
sluit op de kerkmuur mag worden aangenomen 
dat deze van na de bouw van de kerk dateert en 
niet ouder is. Er zijn geen aanwijzingen gevon-
den hoe de opbouw er uit heeft gezien of over de 
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De pastorie uitgebreid 
met herenhuis. Foto A.G. 
Steenbergen
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nen opbouwen, maar natuurlijk 
is dat nog lang niet compleet. 
Onze bedoeling is om onze 
lezingen en overige activitei-
ten sneller onder uw aandacht 
te kunnen brengen. Wij willen 
u dan ook nogmaals vragen uw 
e-mailadres aan ons door te 
geven. Dat kan via: 
info@oudwageningen.nl. 

Ledenmutaties
1 november t/m 31 december 
2014

Nieuwe leden
Mw. N. Groothuis
Dhr. G.J. Jansen
Dhr. P.K. Leendertz
Dhr. P. van de Sanden
Mw. T. van de Veer

Overleden
Mw. M.C. Breunissen-van der 
Koppel
Dhr. D.B.W.M. van Dusseldorp
Mw. P.J. Hagen-van Tricht
Dhr. D. Heij
Mw. P.M. Lips
Dhr. J. Vonk
Dhr. W. van Zwam

Jaarvergadering
Op dinsdag 14 april 2015 vindt 
onze jaarvergadering plaats 
in de Vredehorst, Tarthorst 1 
Wageningen. Aanvang 19.15 uur. 
Aansluitend houdt oud-gemeen-
tearchivaris Kees Gast een 
lezing over de verwoesting en 
wederopbouw van het centrum 
van Wageningen in de periode 
1940-1942. Aanvang lezing om 
20.15 uur.

Nieuw lid redactie
De redactie van het contact-
blad Oud-Wageningen is per 
1 januari jl. versterkt door de 
toetreding van Carleen van den 
Anker (foto). Voor veel leden is 
zij een bekend gezicht. Carleen 
is neerlandica, heeft uitgebreide 
ervaring als redacteur en eindre-
dacteur (laatstelijk bij het produ-
ceren van een aantal boeken van 
het comité Open Monumenten-
dag Wageningen in samenwer-
king met het bureau GAW) en zij 
is een productieve fotograaf en 
lid van de Camera Club Wagenin-
gen. Wij kennen haar als iemand 
die bijzonder geïnteresseerd is in 

en geboeid door de verhalen uit 
de Wageningse geschiedenis.
De redactiecommissie bestaat 
nu uit Piet Aben (eindredactie), 
Toon Jansen, Bob Kernkamp en 
Carleen van den Anker.

Nieuw bestuurslid
Het bestuur deelt met vreugde 
mee, dat Hans Dobbe (foto)
bereid is het bestuur te komen 
versterken. Hij zal in de Alge-
mene Vergadering 2015 wor-
den voorgedragen. Dobbe, 
oud-molenaar van De Vlijt, is 
een bekende Wageninger met 
duidelijke interesse voor onze 
stad en haar verleden. Het is de 
bedoeling dat Hans taken van 
aftredend bestuurslid Ottolien 
Haze zal overnemen; ook het 
onderwerp archeologie krijgt hij 
in zijn bestuursportefeuille. 

Geef uw e-mailadres door
In het afgelopen jaar hebben wij 
tijdens onze lezingavonden onze 
leden gevraagd hun e-mail-
adres aan ons door te geven. 
Op deze manier hebben wij een 
e-mailadressenbestand kun-

UIT DE VERENIGING

Mededelingen van het bestuur

UITNODIGING

Leden van Oud-Wageningen en andere belangstellenden zijn welkom bij de voordracht van dr. ir. Robert Best (eigenaar/bewoner) over

Villa Sanoer, verleden en heden
Oud-Wageningen organiseert deze lezing, in samenwerking met de vereniging 
Groei en Bloei, afdeling Wageningen, op 17 februari a.s., aanvang 20.00 uur in de 
Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen.

Villa Sanoer is gebouwd in opdracht van de familie De Vries. Kapitein De Vries voer op 
de koopvaardij naar het toenmalige Nederlands-Indië en was koophandelaar. Met in de 
handel verdiend kapitaal schafte de familie ca. 9 hectare grond aan om een buitenplaats 
te stichten aan de oostkant van Wageningen. Johan Lombarts, een leerling van de 
beroemde Parijse landschapsarchitect Edouard André (1840-1911), werd aangetrokken 
als ontwerper. André combineerde twee stijlen in de tuinarchitectuur: de Franse stijl 
zoals die werd ontwikkeld door André le Nôtre (1613-1700) en de Engelse landschapsstijl. 
De combinatie van beide stijlen is terug te vinden in de tuin van Villa Sanoer en zal 
gedetailleerd worden behandeld. 

Hans Dobbe

Carleen van den Anker

mailto:info@oudwageningen.nl
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De gemeentelijke 
brandweer van 
Wageningen 1895-2013
J.P. Zijp en C.E.H. Janszen. - 
Wageningen: Gemeente 
Brandweer Wageningen, 2013. 
- 1e dr. - 56 p. ill. ISBN 978-90-
802878-6-0

Na een korte inleiding over de 
oprichting van de vrijwillige 
brandweer in Wageningen volgt 
een beschrijving van de brand-  
weer door de jaren heen, het 
personeel en een overzicht van 
de commandanten die het korps 
gekend heeft. De brandweer-

Mededelingen van het Informatiecentrum 

Nieuwe aanwinsten/boeken

Dinsdagmorgengroep
De naam ‘dinsdagmorgengroep’ 
is eigenlijk een geuzennaam. 
Alle insiders van Oud-Wage-
ningen weten wat het betekent 
en wie zij zijn. Echter er zijn 
veel meer mensen die dat niet 
weten, we hebben ons dat niet 
gerealiseerd en om daaraan 
tegemoet te komen wordt de 
inbreng van de dinsdagmorgen-
groep vermeld onder de titel 
Mededelingen van het Informa-
tiecentrum.

Expositie Abrahamsz
De eerste serie foto’s uit onze 
collectie van W.A. Abrahamsz 
heeft een maand in de bblthk 
gestaan. Over bezoek hadden 
we niet te klagen. Veel bezoe-
kers hebben een reactie ach-
tergelaten in een gastenboek. 
Bezoekers hadden de mogelijk-
heid om een scan van een foto 
te bemachtigen. In het totaal zijn 
er 12 scans verstuurd. Iedere dag 
wordt een foto van Abrahamsz 
geplaatst op de Facebookpagina 
Oud-Wageningen. Deze pagina 
is niet van onze vereniging, 
maar we werken samen met 
de oprichter Sil Castelein. Bijna 
dagelijks worden onze vragen 

over deze foto’s beantwoord. Op 
dit moment is een serie met het 
onderwerp ‘sport in Wagenin-
gen’ te zien.

Bibliotheek
De archiefdozen in het depot 
met kranten- en andere artike-
len over Wageningen waren 
wel voorzien van een inhouds-
opgave maar niet digitaal bena-
derbaar. Inmiddels is ook dit 
archief ingevoerd in onze digi-
tale databank.
Mw. Dicky Bullinga heeft aan-
geboden om korte recensies 
voor ons te schrijven van nieuw 
verworven boeken. Een eerste 
voorbeeld daarvan treft de lezer 
beneden aan.
Vanwege de renovatie van de 
Jan J. de Goedezaal moet de 
bovenzijde van de bibliotheek-
kasten leeggemaakt wor-
den. Daarom wordt het huis-
archief van dhr. A. Steenbergen 
geïnventariseerd, op lijsten 
genoteerd en naar het depot 
gebracht.
Onze trefwoordenlijst blijkt oud, 
achterhaald en verwarringwek-
kend. Zo kan het zijn dat een 
straat de volgende namen heeft 
gekregen: Spijk, Speijk, Speik… 

Mw. Dicky Bullinga en Mw. Ans 
Lijftogt werken aan een nieuwe 
trefwoordenlijst.

Foto- en Prentenkabinet
Op dit moment is circa 80% van 
het beeldmateriaal netjes opge-
borgen in zuurvrije mappen. Al 
het resterende en nieuwe mate-
riaal wordt gesorteerd op num-
mer en wordt naderhand zuurvrij 
opgeborgen. 
De collectie glasnegatieven van 
Job van de Peppel wordt gese-
lecteerd en, indien voor ons 
interessant, gescand. We denken 
dat 95% van de negatieven niet 
opgenomen zal worden in onze 
bestanden.
Telkens opnieuw worden we 
weer verrast met beeldmateriaal. 
Dit materiaal wordt nu in kleine 
porties verdeeld en voorlopig 
opgeborgen. In de loop van het 
komende jaar zoeken we vrijwilli-
gers die een pakketje beeldmate-
riaal willen bekijken en voorzien 
van gegevens zoals data, wan-
neer en waar. Dus als u belang-
stelling en een beetje kennis van 
Wageningen en de Wageningers 
heeft, graag een berichtje naar: 
dinsdagmorgen@oudwageningen.
nl, of tel. 0317 411 974.

kazernes en het brandweer-
materieel komen ruimschoots 
aan de orde. Daarnaast wordt 
stilgestaan bij de brandbestrij-
ding vanaf het water en het 
belang van de Wageningse 
brandweer in het rivierengebied.
Nadat uitgebreid ingegaan is op 
het personeel, de personeels-
vereniging en de jeugdbrand-
weer volgt nog een klein stukje 
over de regelingen en de pro-
fessionalisering waarmee men te 
maken kreeg in de brandweer.
De laatste pagina’s zijn gewijd 
aan branden en inzetten die in de 
afgelopen jaren geweest zijn.

Over het geheel een informatief 
en helder werk over de geschie-
denis van de Wageningse brand-
weer, met een zakelijk-frisse 
beschrijving van de branden en 
inzetten in de afgelopen jaren. 
De foto’s in het boekje zijn mooi 
en vormen een prima aanvulling 
op de – soms wat droge – tekst. 
Erg grappig zijn de onderschei-
dingstekens, met name de leng-
te van de uitgedeelde stokken, 
op pagina 10 en 11 en de beschrij-
ving van de commandant als 
voorzitter van de personeels-
vereniging op pagina 33. 
Dicky Bullinga 

mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
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Graag wil ik de lezer meenemen 
naar het ‘gebouw met de klok’ 
aan de Gen. Foulkesweg. De 
fotograaf heeft boven op het 
dak gestaan en daar een foto in 
noordwestelijke richting 
genomen. Er zijn veel zaken te 
herkennen en onze vraag is: wie 
woonde er in het huis dat in het 
rode kader staat? Om het een 

beetje makkelijker te maken, de 
molen is molen De Vlijt aan de 
Harnjesweg. Het kassencomplex 
is verdwenen; daar staat nu de 
tropische kas van de WUR. De 
Piekschool is al gebouwd, dus 
de foto is genomen na 1922. 
Deze foto komt uit de collectie 
glasnegatieven van Pieter ten 
Brinke.

> Reacties op prent 43-1 graag 
per email naar dinsdagmorgen@
oudwageningen.nl, telefonisch 
op 0317 411974 of mondeling op 
dinsdagmorgen in de J.J. de 
Goedezaal van het museum, 
Bowlespark 1a. 
De eerste twee goede inzenders 
ontvangen van ons een afdruk 
van deze unieke prent.

Raad de prent

Raad de prent (nr. 42-4)
Hans Albers heeft gereageerd 
op Raad de prent 42-4 en zijn 
omschrijving van deze foto was 
veel meer dan we wisten. Op 
de foto (blz. 119 van het contact-
blad november 2014) kijken we 
vanuit de Eerste Kloostersteeg 
naar de Tweede Kloostersteeg 
(rechts) en de achterkant van 
de Hoogstraatpanden (links), 
het zal in de periode 1955 - 1960 
zijn. Op de voorgrond zien we 
de platte wagens met houten 
marktkramen van Kees en Zus 
Onderstal. Op de achtergrond 
van links naar rechts: het hoge 
pand waarin beneden in die tijd 
kruidenier De Gruyter zat (later 
van Haren schoenen) en nu de 
passage naar de Hoogstraat met 
enkele kleinere bedrijven is.  
Verder, achter de boom het 

pand waar Jan van Brakel (pot-
ten, pannen, huishoudelijke arti-
kelen etc.) in zat en later dames-
kapper Govert Rijsemus. Onder 
de boom de achteringang van 
De Gruyter’s magazijn, aanvoer 
goederen via de Tweede Kloos-
tersteeg. En rechts van de boom 

(met hijsbalk en schoorsteentje) 
het pand met drie etages waar 
op één hoog de familie Adriaans 
woonde (noodwoning na de 
oorlog) en verder de Zeilmakerij  
van Albers. 

Hans van der Beek

Oud-Wageningen     1 - 2015
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Historische vereniging Oud-Wageningen
Bevrijdingskerk a/d Ritzema Bosweg 18
Villa Sanoer, verleden en heden
Spreker dr. Robert Best. Organisatie Hist. Ver. Oud-Wageningen i.s.m. 
Groei en Bloei, afdeling Wageningen.
Zie ook pagina 21 in dit blad.

bblthk (openbare bibliotheek)
Stationsstraat 2
Wageningen 1960-1980 in foto’s
Overzicht van het werk van de Wageningse persfotograaf  
W.A. Abrahamsz. Hij fotografeerde voor de meest uitlopende kranten 
en bladen. Het publiek wordt gevraagd informatie te geven bij nog 
niet of te weinig gedocumenteerde opnamen. 

Museum De Casteelse Poort
Kunstagenda in beeld
De Kunstagenda is welbekend in de regio onder liefhebbers 
van moderne kunst. Het museum toont de kunstwerken die zijn 
afgebeeld in de Kunstagenda 2015, de achttiende inmiddels. 
Twan de Vos – beelden; Nikolaj Dielemans – schilderijen; Ingeborg 
Leeftink – schilderijen; Pieter Vermeulen – schilderijen; Bart Ensing – 
beelden; André Schoots – schilderijen; Josien Plomp – schilderijen; 
Henny van Daalen – schilderijen; Ineke Snoek – beelden; Piet 
Zegveld – schilderijen; Gerard Rouwen – schilderijen; Marion Steur – 
gedichten en Frida Stad – schilderijen.

75 jaar Slag om de Grebbeberg (mini expositie)
Het museum toont stukken uit de eerste oorlogsdagen, 
zoals munitie en soldatenuitrusting. Verder een doorlopende 
powerpointpresentatie over de in Wageningen gelegerde 
Nederlandse militairen en delen uit het dagboek van de Wageningse 
luitenant Elt Broekema die als verkenner vanuit een hoogzit mede 
bepaalde hoe het centrum van Wageningen vanaf de Grebbeberg 
werd beschoten.

Overzichtstentoonstelling Culturele Ronde
Het museum toont een kunstwerk van iedere kunstenaar die 
meedoet aan de Culturele Ronde.

Culturele Ronde
Open atelier bij een groot aantal kunstenaars
Voor details zie www.cultureleronde.nl

WAGENINGS ERFGOED AGENDA

Voor actuele Wagenings erfgoedinformatie
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.openmonumentendag.nl

di 17 februari, 
20.00 uur

t/m 1 maart

t/m 6 april

t/m 10 mei

11 t/m 26 april

25 en 26 april

http://www.cultureleronde.nl
http://www.oudwageningen.nl
http://www.casteelsepoort.nl
http://www.wageningenmonumentaal.nl
http://www.rondleidingenwageningen.nl
http://www.openmonumentendag.nl

