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Vertrouwd?

TEN  GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Raakt u al vertrouwd met de nieuwe opzet van ons blad? Het zal u zijn opgevallen dat de redactie 
een aantal vaste elementen heeft geïntroduceerd, zoals een gastcolumn, een gesprek met een 
Wageninger over zijn of haar bijdrage aan de lokale historie (ditmaal met de vrouw achter het 
100-jarige Kappershuis ter Velde), de rubriek ‘Wageningen een eeuw geleden’ en achterop de 
Wageningse Erfgoedagenda. Naast deze nieuwe onderdelen zijn er natuurlijk de blijvers: de langere, 
studieuze artikelen over onderwerpen uit de Wageningse geschiedenis, in elk nummer minstens 
drie. Als redactie voelen wij ons prettig bij zo’n duidelijke structuur: ze geeft ons houvast bij de 
planning van het blad en u hopelijk bij het lezen ervan.
Dit nummer heeft weer iets nieuws, een ‘special’ ter gelegenheid van Open Monumentendag 2015. 
Wij werken hierbij samen met het organiserend comité dat voor de kopij heeft gezorgd en dat 
de betreffende pagina’s heeft gesponsord. Zo handelen we in de geest van het bestuur dat Oud 
Wageningen – de vereniging en het blad – graag wil ontwikkelen tot een plek van samenwerking 
voor ieder die het Wagenings erfgoed aan het hart gaat.
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zijde. De gerestaureerde resten van de funderingen 
van de torens en de muur aan de zuidrand van 
het Torckpark zijn daarvan het tastbare resultaat. 
Weliswaar zijn ook op andere locaties kleine 
waarnemingen gedaan, maar er bleven veel vragen 
over. De muren van de gewelfkelder (naast het 
museum) bleken bijvoorbeeld aan de zuidzijde tot 
op grote diepte te zijn weggebroken. Betekende dit 
misschien dat er veel meer gesloopt was dan wij 
dachten, waarbij de bakstenen waren hergebruikt? 
Ook wisten we niet exact waar de muren liepen 
en of er misschien bouwkundige details waren die 
meer licht zouden werpen op de bouwgeschiede-
nis van het kasteel. De resultaten waren boven 

Door Peter Schut 
Het kasteel van Wageningen werd rond 1526 
gebouwd in opdracht van Karel van Gelre. De 
ligging in de zuidoosthoek van de stad zal onge-
twijfeld te maken hebben gehad met de mogelijk-
heden van bevoorrading via de Rijn, maar ook met 
de wens de rivier te kunnen controleren. Daarbij zal 
zeker ook een rol gespeeld hebben dat de hertog 
de inwoners van Wageningen wilde laten zien wie 
het voor het zeggen had. In 1672/1673 kwam een 
einde aan dit verdedigingswerk toen de Fransen 
het in bezit namen en ontmantelden.
In het verleden hebben amateurarcheologen 
belangrijke waarnemingen gedaan aan de noord-

Op zoek naar het kasteel onder het park

Torens, muren en kanonskogels
De aanleg van het riool in het Bowlespark heeft een nauwlettende archeologische 
begeleiding gekend. Daartoe had de gemeente het bureau Synthegra Archeologie 
ingehuurd. Doel was meer te weten te komen over de geschiedenis van het 
kasteel van Wageningen, waarvan de bouwresten onder het Bowlespark begraven 
liggen. Het bureau heeft de gevonden muurresten ingemeten en gekeken wat de 
bouwgeschiedenis ervan was. Basis voor het onderzoek was een programma van 
eisen opgesteld door regioarcheoloog Peter Schut.

Peter Schut

Het kasteel onder het 
Bowlespark; in rood de 
eerder en nu teruggevon-
den muurresten; in rood 
gerasterd de veronder-
stelde ligging van de 
overige muurresten, in 
blauw de huidige kadas-
trale indeling. Beeld Peter 
Schut

Rechts: het kasteel van 
Wageningen, detail van 
een kaart uit 1653; Met 
blauw dak de poortto-
rens en het woongedeel-
te, met rood dak links het 
brouwershuis en rechts 
het bussenhuis. Collectie 
Gemeentearchief Wage-
ningen
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verwachting. Tot onze verrassing bleken de resten 
van het kasteel zich direct onder de huidige bestra-
ting te bevinden. Alleen van de zuidelijke stads-/
kasteelmuur zijn geen resten teruggevonden. Een 
verklaring hiervoor hebben we (nog) niet. De 2,6 
meter dikke fundering van de kasteelmuur aan de 
westzijde laat zien hoe zwaar het werk is geweest 
dat hier werd gebouwd. Deze muur was bijna drie 
meter diep gefundeerd. 
Aan de oostzijde was de stadsmuur tegelijkertijd 
gebruikt als kasteelmuur. Opvallend detail was dat 
het vorige riool hier over de lengte in de muur was 
aangelegd. Daarvoor moest indertijd wel een sleuf 
worden uitgehakt in de massieve stadsmuur. Hier 
werden ook muurresten gevonden die mogelijk de 
restanten zijn van een bastion, maar het kan niet 
worden uitgesloten dat het delen van de (stads?-)
muur zijn. Weliswaar staat op deze plaats geen 
muurtoren aangegeven op de oudste kaarten, 
maar op basis van de regelmatige afstanden tus-
sen de wel ingetekende torens zou er een toren 
kunnen worden verondersteld ter hoogte van het 
kasteel. De smalle sleuf, de kabels en leidingen 
evenals een breuk in een waterleiding zorgden 
ervoor dat de omstandigheden voor het doen van 
waarnemingen hier verre van ideaal waren. Het 
definitieve antwoord op de functie van de gevon-
den resten zal pas in de verre toekomst gegeven 
kunnen worden, als er bijvoorbeeld weer een 
nieuw riool wordt gelegd... 

Imposante resten
Anders was dit bij de zware toren die op de zuid-
oosthoek stond. Hiervan werden imposante resten 
teruggevonden (foto). Bijzonder is dat deze in twee 
fasen is gebouwd. Nadat de toren kort na 1500 was 
gebouwd, werd de 1,22 m dikke muur vermoedelijk 
in 1526 kapot geschoten. Vervolgens heeft men er 
aan de buitenzijde van de oude toren een tweede 
dikkere schil (1,55 m) omheen gezet. Mogelijk 
gebeurde dit in 1538 toen nog eens 189.500 bak-
stenen (519 m3!) werden gebruikt om het kasteel te 

versterken. Onder in de toren werd een groot stuk 
van de bovenbouw teruggevonden. Bijzonder is 
dat het de aanzet van een gewelf betreft waar een 
van de gewelfribben in te herkennen is. Het ver-
schillende kubieke meters grote deel is mogelijk 
naar beneden gekomen toen de toren in 1672 door 
de Fransen werd opgeblazen.
Daar waar het brouwers- en het bussenhuis 
werden aangesneden, werden de buitenste muren 
teruggevonden. Ook deze 40 cm dikke muren 
waren diep en zwaar gefundeerd. Bijzonder is dat 
het brouwershuis in verschillende fasen gebouwd 
blijkt te zijn, waarbij het noordelijke deel (waaron-
der de gewelfkelder) er later aan toegevoegd is. 
Overigens liep het onderkelderde deel oorspronke-
lijk door onder de huidige straat. Het zuidelijke deel 
van het brouwershuis was niet onderkelderd. 
Ook bij de bouw van het bussenhuis is sprake van 
twee bouwfasen. Een ander opvallend detail is dat 
de muur gefundeerd is met behulp van spaarbogen 
die hier overigens niet boogvormig maar recht-
hoekig zijn uitgespaard. Dit is een veelgebruikte 
techniek om te besparen op kostbare stenen en 
grondwerk. De vondst van enkele kleine vloerde-
len in een ruimte van het bussenhuis geeft een 
idee van het toenmalige vloerniveau. Een voorlopi-
ge indruk is dat na de verwoesting van het kasteel 
in 1672 het terrein ingrijpend is gewijzigd. Door het 
slechten van de wallen, die zich aan de binnenzijde 
van de kasteelmuur bevonden, is het hele terrein 
opgehoogd.

Niet alle vragen beantwoord
Lang niet alle vragen zijn beantwoord. Waarom er 
bijna geen vondsten (aardewerk etc.) zijn aan-
getroffen begrijpen we nog niet. Wel zijn aan de 
oostzijde een drietal stenen kogels gevonden: 
twee kanonskogels en vermoedelijk één blijde-
kogel. Mogelijk dateren deze uit 1526 toen de 
zuidoostelijke toren kapot werd geschoten. Het 
is niet helemaal duidelijk of de oostelijke kasteel-
muur identiek is aan de stadsmuur of dat deze de 
stadsmuur heeft vervangen. 
Veel mensen vinden het jammer dat de muurresten 
nu weer door klinkers zijn afgedekt. Een begrijpe-
lijke reactie, maar het kan niet anders op deze loca-
tie. Gelukkig waren alle betrokkenen het er snel 
over eens dat de ligging van de resten zichtbaar 
gemaakt moest worden. Er is voor gekozen om 
door middel van in kleur afwijkende klinkers in een 
elleboogverband de exacte ligging in het straten-
patroon zichtbaar te maken. Ook is de grote brok 
van de bovenverdieping in het park geplaatst. De 
ervaring leert dat een dergelijk onderdeel kwets-
baar is voor weersinvloeden waardoor het na enige 
tijd uit elkaar zal vallen. Jammer genoeg kunnen 
we daar niets aan doen en moet het beschouwd 
worden als een tijdelijk fysiek gedenkteken.

Verder lezen

J. Soentgerath, ‘Van aard-

fort tot herenhuis. Het kas-

teel van Wageningen (ca. 

1500-1673)’, in Geschiedenis 

van Wageningen, (Wage-

ningen 2013) p. 132-149.

De zuidoostelijke toren 
en de stads-/kasteel-
muur. Foto Patrick van 
Luytelaar
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Kunst & kennis

Vanaf mijn geboorte in Brielle, waar ik 1 jaar heb gewoond, ben ik altijd 
import geweest, op de Veluwe en in de Achterhoek. Sinds 1981 woonachtig in 
Wageningen, is dit de plek waar ik het langste heb gewoond en waarmee ik 
me het meest verbonden voel, toch ben ik geen echte ‘Wageninger’. Ik genoot 
en geniet nog steeds van de activiteiten die een studentenstad kenmerken, 
van de mooie omgeving met verschillende landschappen en vooral van het 
prachtige roeiwater, de Rijn. Maar de geschiedenis van Wageningen liet ik 
eigenlijk altijd graag over aan anderen: geboren en getogen Wageningers en/of 
amateurhistorici, meest wat oudere heren, vaak al met de vut of pensioen. 

Ook in mijn werk was de geschiedenis van Wageningen geen thema. Als 
beheerder van een prachtige collectie oude en moderne kaarten bij de 
universiteitsbibliotheek heb ik wel een keer een lezing voor Oud Wageningen 
gegeven over kaarten. Ik begon echter met te zeggen dat ik weinig van 
Wageningen wist en dat ik vooral over verschillende typen kaarten zou vertellen 
en wat je daarvan moest weten om ze goed te kunnen gebruiken. Gelukkig 
zat de zaal vol met Wageningen-kenners en het werd een geanimeerde avond. 
Sinds we in het Forum-gebouw zitten hebben we een mooie ruimte voor 
tentoonstellingen. Dus toen in 2013 het 750-jarig bestaan van Wageningen 
werd gevierd was dat een mooie aanleiding om hiervoor een tentoonstelling te 
maken, Kleurrijk Wageningen, over het water, de stad en haar groen.

Die verhuizing naar de Wageningen Campus had nog een ander gevolg. Niet 
alleen de bibliotheek verhuisde maar heel Wageningen UR was in beweging. 
Wat niet verhuisde ging wel reorganiseren, ‘nieuw’ werken of iets anders doen 
waarvoor hevig opgeruimd diende te worden. Uit zolders en kelders kwamen 
collecties beeld- en andersoortig materiaal tevoorschijn die ontstaan waren in de 
loop van meer dan 100 jaar landbouwonderwijs en – onderzoek in Wageningen. 
En veel van dat materiaal vond onderdak bij de Speciale Collecties.

Zo ontkwam ik er toch niet aan om me meer in de veelzijdige geschiedenis 
van Wageningen te verdiepen. Behalve dat die collecties de institutionele 
geschiedenis illustreren van Wageningen UR, haar voorlopers en gebouwen én 
de Wageningse wetenschap, geven ze ook een beeld van het culturele leven 
in Wageningen vanaf eind negentiende eeuw. De Wageningse wetenschap 
was namelijk een belangrijke aanjager van botanisch, plantenteelt- en 
plantenziektekundig tekenwerk. 

En ik was blij verrast te ontdekken dat daarvoor aanvankelijk lokale kunstenaars 
werden ingehuurd, zoals Louis Raemaekers (de bekende cartoonist van de Eerste 
Wereldoorlog), Harmen H. Meurs, H. Ramaer, Johan Haak, Ben van Londen 
en Marinus van der Schelde. Wageningen was een klein wereldje, sommigen 
hebben elkaar vast gekend, soms zelfs les gegeven. Drie van deze namen vinden 
we nu weer terug in de straatnamen van de wijk Nieuw Kortenoord. Terecht, 
want hun werk zit in onze collectie wandplaten Fytopathologie/Entomologie die 
daar ter plekke gebruikt werd in het Binnenhaven-gebouw waarvan alleen de 
bibliotheek nu nog staat. 

En zo ben ik toch midden in de geschiedenis van Wageningen terecht gekomen.

Liesbeth Missel

CO LU M N

Liesbeth Missel is opge-
leid tot bibliothecaris/
documentalist en heeft 
geschiedenis gestudeerd. 
Ze is informatiespecia-
list/conservator van de 
Speciale Collecties van de 
bibliotheek van Wagenin-
gen UR. In haar vrije tijd 
roeit ze bij VADA en ze 
is lid van de Vogelwerk-
groep in Wageningen/
KNNV.

Het werk van de Wage-
ningse botanisch teke-
naars, waarvan sprake is 
in de column, en méér 
Wageningse historie is te 
zien op de beeldbank van 
de WUR: wageningenur.
nl/imagecollections.
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Janny de Leeuw aan het 
werk: ‘te leuk om ermee 
te willen stoppen’. Foto 
Carleen van den Anker

6

Door Toon Jansen
Janny de Leeuw is afkomstig uit Renkum waar zij 
al in 1965 als 13-jarige ‘na schooltijd ging vegen en 
opruimen’ bij kapsalon Kösters. Met 14 jaar ging zij 
naar de kappersschool in Arnhem (1 dag per week 
gedurende 3 jaar) waarna zij nog een tweejarige 
ondernemerscursus (eveneens 1 dag per week) 
volgde; dit alles terwijl zij werkte bij kapsalon 
Kösters. 
‘Dat verplichte ondernemersdiploma is inmiddels 
afgeschaft. Nu kan iedereen zich als kapper vesti-
gen en is er een wildgroei in het aantal kapsalons.’
In 1972 trouwde Janny met de kleinzoon van Henk 
ter Velde van het Kappershuis ter Velde en kwam 
zo in de zaak te werken. Henk ter Velde opende de 
kapsalon in 1915 in de Junusstraat (nr. 11), waar het 
gezin boven de zaak woonde. In 1938 verhuisde hij 
met de zaak naar het huidige pand op de hoek van 
de Bergstraat bij de voormalige Bergpoortbrug. 
Voorheen zat hier juwelier Prins. Nadat in 1947 
Henk gestopt was, volgde zijn zoon Wim hem 

IN  GESPREK MET...  JANNY DE LEEUW

‘Je moet er best hard aan trekken’

op. In 1964 kwam Truus Angenent, die eerst bij 
kapsalon Van Hulzen in de Hoogstraat werkte, 
toen die ging sluiten, ‘met al haar klanten naar Het 
Kappershuis‘. Na de vroegtijdige dood van Wim ter 
Velde in 1969 kon Truus diens weduwe, Dini, onder-
steunen (Dini had drie jonge kinderen), en vanaf 
1972 werd Janny de derde stut onder de zaak. 

Bedrijfsleermeester
Een paar jaar later vormden de drie dames een 
VOF (vennootschap onder firma). Na de dood van 
mevrouw ter Velde en het vertrek van Truus in 
2001 zette Janny de zaak alleen voort. Inmiddels 
had zij wel een compagnon gekregen in Olga van 
Lent: ‘ze is al zeker 30 jaar in de zaak en ik kan op 
haar bouwen; zoek dat maar tegenwoordig!’ Janny 
heeft Olga zelf opgeleid toen die als 16-jarige in 
de zaak kwam. Nadat er een tijd geweest is dat zij 
‘wel met zijn zessen stonden te knippen’ (vóór de 
dood van Dini en het vertrek van Truus), doet zij 
het nu alleen met Olga. Janny heeft nog wel een 
licentie ‘bedrijfsleermeester’ , maar zij neemt geen 
leerlingen meer aan. ‘Daar heb ik geen tijd meer 
voor’.

Het Kappershuis bestond dit jaar dus 100 jaar; 
‘maar we hebben nog steeds hetzelfde telefoon-
nummer, wel met een paar cijfers ervoor’. De 
viering was een groots gebeuren met een receptie 
voor familie en vrienden en vaste klanten in de 
foyer van het Heerenstraattheater op de dag van 
de oprichting, 23 april. ‘Er waren dik 200 mensen’.
Er ontstond geleidelijk behoefte aan meer ruimte 
en in 1984 werd de zaak grondig verbouwd. De 
serre werd bij de salon getrokken en binnen 
verdwenen de gordijntjes tussen de stoelen 
(‘vroeger was je haar laten doen veel meer een 
privé aangelegenheid’). Ook de aparte herensa-
lon werd opgedoekt (het Kappershuis heeft altijd 
zowel vrouwelijke als mannelijke klanten gehad). 
Aan de buitenkant resulteerde de verbouwing 
helaas in het verdwijnen van een karakteristieke 
gevel. ‘Toen keken ze daar anders tegen aan’ en 
we hadden al eens horen zeggen: ‘als ze binnen 
zo knippen als de gevel eruit ziet…’. Architect 
Henk van Leeuwen die tegenover het Kappershuis 
boven de nieuwe bibliotheek was gaan wonen, 
vroeg om ‘de gevelsteen met het gaatje’ en liet 
deze inmetselen op zijn terras en er een kraantje in 
monteren.
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IN  GESPREK MET...  JANNY DE LEEUW

‘Je moet er best hard aan trekken’
Van oma op moeder op dochter
Intussen veranderden zowel het klantenbestand 
als de verleende diensten. Vroeger kwamen 
klanten alleen op afspraak (‘en die maakten ze 
soms wel meer dan twee weken van tevoren’). 
Nu lopen vooral jongeren makkelijker binnen, 
maar ‘dan moeten we helaas wel eens nee verko-
pen’. Vroeger ging men van oma, op moeder op 
dochter naar dezelfde kapper; ‘we hadden vaak 
drie generaties als klant’. Het aantal vaste klanten 
loopt terug, maar ‘we hebben nog steeds een 
vaste maar geleidelijk kleinere groep die weke-
lijks komt voor wassen en watergolven’. 
Op technisch gebied is wel de grootste verande-
ring in het dameskappervak het vrijwel verdwij-
nen van het permanent: ‘zo’n 20 jaar terug had-
den we er wel 10 per dag, nu nog hooguit 5 per 
week’. In 1906 begon de Londense modekapper 
Charles Nessler met het gebruik van chemicaliën 
en verhitting om krullen te maken ‘die bleven 
zitten’. Zo’n permanent zetten kostte wel zes uur 
en als het tegenzat, omdat er bijvoorbeeld een 
contactklemmetje losliet, nog langer. Nu neemt 
het ongeveer een uur. ‘Bij Kösters heb ik ook nog 
het Tiëde-permanent meegemaakt: het apparaat 
stond in de garage en kwam er toen nog hooguit 
tweemaal per jaar uit voor een speciale klant. Die 
klant is me altijd bijgebleven’. Janny is blij dat dát 
permanent er niet meer is: ‘het haar werd bijna 
verbrand en ook mijn vingers...’ De techniek die 
nu gebruikt wordt, ook wel cold wave genoemd, 
werd uitgevonden in 1938. ‘Tegenwoordig 
spreken we niet meer van permanent, maar van 
ondersteuning’. 

Te leuk
Met het teruglopen van het permanent is er wel 
een ‘moneymaker’ verdwenen: ‘één permanent 
staat voor 5 knipbeurten’. Bij de crisis begin 
jaren ’80 gaven ze dan ook wel korting op 
een permanent. De laatste jaren is vooral het 
kleuren hard gegroeid, met name bij jongeren. 
Het Kappershuis trekt ook veel buitenlandse en 
jonge klanten (Wageningen studentenstad!). 
Janny doet daarvoor geen bijzondere dingen 
zoals afrokapsels; ‘daarvoor moet je naar een 

kinky kapper’. Kappen anno nu betekent dat je 
er ‘best hard aan moet trekken’. De concurrentie 
is flink toegenomen: ‘er zijn in Wageningen nu 
wel 30 kapsalons en dan praat ik nog niet van 
de mobiele en thuiskappers’. ‘Maar ik zou nog 
niet willen stoppen; daar vind ik mijn vak en de 
omgang met klanten te leuk voor’.
Janny woont aan de andere kant van de gracht, 
vanuit de kapsalon gezien: ‘het mooiste plekje 
van Wageningen’. Ze betreurt het dempen van 
de gracht: ‘vroeger kon je rond de stad schaat-
sen; op je hurken onder de bruggetjes door’. Zij 
zou herstel van de gracht dan ook toejuichen. 
Ondernemen in Wageningen is wel sterk veran-
derd; ‘vroeger had je onderling meer contact’, 
maar het aantal zelfstandige winkeliers is sterk 
afgenomen – ‘het zijn nu vooral ketens’. De 
groeiende leegstand doet de stad geen goed: 
‘door de week is het tegenwoordig wel erg stil’ 
en… ‘vooral voor ouderen zou het prettig zijn als 
er meer bankjes komen’. Hoewel haar jongere 
klanten, veelal van buiten Wageningen, de stad 
wel gezellig vinden, geven sommige oudere 
klanten toch de voorkeur aan Veenendaal, ‘omdat 
je daar meer keus hebt’.

De karakteristieke gevel 
die in 1984 moest wijken 
voor iets nieuws; links-
onder de gevelsteen met 
het gaatje. Foto Het Kap-
pershuis.

‘ We hadden vaak drie 
generaties als klant’.

Ondernemen in Wageningen is wel 
sterk veranderd; ‘vroeger had je 
onderling veel meer contact’



Nieuwe Kanaal en de Kanaalweg 
zijn circa 50 tot 60 jaar oud. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 
de bomen onveilig zijn. Eind dit 
jaar wordt met kappen begon-
nen. Vóór die tijd willen publicist 
Wim Huijser en natuurgelui-
denspecialist Henk Meeuwsen 
aan deze rijzige en imposante 
bomenrijen een In Memoriam 
wijden. Ze gaan de herinnerin-
gen aan de bomen bundelen in 
een boek met cd. 
Henk Meeuwsen neemt het 
geluid op van de bomen. 
Wageningse schrijvers en 
publicisten worden uitgenodigd 
een bijdrage aan het boek te 
leveren. Daarnaast doen de 
initiatiefnemers een oproep aan 
de inwoners van Wageningen 
om herinneringen, impressies, 
anekdotes in te sturen. Ook oude 
foto’s waarop de populierenla-
nen staan afgebeeld zijn zeer 
welkom op info@wimhuijser.nl. 
Bron Gemeente Wageningen

‘Dikke Zeven’ weer 
online 

Het gemeentearchief heeft 
het vijfdelige naslagwerk ‘Wie 
woonden waar in Wageningen’, 
ook wel ‘De Dikke Zeven’, weer 
online geplaatst. Sinds 2011 
was dit meesterstuk van dr. ir. 
Anton C. Zeven over huizen in de 
Wageningse binnenstad en hun 
bewoners, niet meer digitaal te 
raadplegen.
Anton Zeven publiceerde zijn 
werk in 2002, nadat hij jarenlang 
naspeuring had gedaan naar 
de huizen in de Wageningse 
binnenstad en de eigenaren en 
bewoners ervan. In overleg met 
de auteur heeft het gemeentear-
chief besloten de Dikke Zeven 
opnieuw digitaal beschikbaar 
te stellen: www.wagenin-
gen.nl > Gemeentearchief > 
Wie_Woonden_Waar_in_
Wageningen. Bron: Gemeente 
Wageningen

Proefboerderij nu 
Rijksmonument 

De voormalige proefboerderij 
van de vakgroep dierfysiologie 
aan de Haarweg 12 is op de lijst 
van Rijksmonumenten geplaatst. 
Dat gebeurde op verzoek van 
de vereniging Wageningen 
Monumentaal. 
De boerderij is onderdeel van 
het plan Nieuw Kortenoord, ze 
wordt ingepast in een nog te rea-
liseren woonwijk. Het complex 
bestaat uit een voorhuis, twee 
geschakelde schuren en een 
vrijstaande schuur. Het ontwerp 
is van de architecten P.H.N. 
Briët, J. Bleeker en A. Wijtzes, 
die in 1953 in opdracht van de 
Rijksgebouwendienst een een-
voudige, traditionele boerderij 
ontwierpen (een boerderij in de 
geest van het Friese kop-hals-
romp type).
Volgens de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed is het complex 
te beschouwen als een goede 
representant van de vele, maar 
inmiddels vaak gesloopte of 
sterk aangepaste naoorlogse 
boerderijen. Bron: Wageningen 
Monumentaal.

Sportmonument in 
ere hersteld

Het sportmonument aan de 
Mondriaanlaan is op 1 mei jl. in 
ere hersteld, voorzien van een 
nieuwe gedenkplaat met de 
namen van 17 in de oorlog omge-
komen sporters. Zij waren lid 
van de voetbalclubs WVV, WAVV 
en SKV, de korfbalclub Vada en 
de gymnastiekvereniging HBS. 
Het monument, voorstellende 
een stervende man die een 
brandende fakkel overgeeft aan 
de overlevenden, is ontworpen 
door Ben Guntenaar (1922-
2009). Vanaf de oorspronkelijke 
onthulling in 1952 heeft het bij de 
ingang van het voetbalstadion 
op de Wageningse Berg gestaan. 
Na het verdwijnen van de FC 
Wageningen is het in 1998 ver-

plaatst naar de wijk Noordwest. 
De jeugd- en juniorenteams van 
de clubs waar de omgekomen 
sporters destijds speelden zul-
len het monument voortaan 
verzorgen. Bron: Gemeente 
Wageningen

Villa Sanoer gemeen-
telijk monument

De gemeente heeft de bui-
tenplaats Villa Sanoer aan de 
Geertjesweg tot gemeentelijk 
monument verklaard om zo het 
erfgoed voor de toekomst zeker 
te stellen. Eigenaar Robert Best 
en de stichting Villa Sanoer die 
de tuin in eigendom heeft zijn 
verheugd met de gemeentelijke 
bescherming. 
De gemeente Wageningen telt 
tien buitenplaatsen of landgoe-
deren. In de meeste gevallen 
is de woonfunctie vervallen 
of zijn huis en tuinaanleg niet 
meer compleet aanwezig. Villa 
Sanoer is uniek omdat met huis 
en tuin tezamen het beeld van 
een buitenplaats is behouden. 
Het huis is van de oorlogsschade 
hersteld. De tuin is dankzij de 
tomeloze energie van Robert 
Best middels reconstructie aan 
de hand van de oorspronkelijke 
bestektekeningen weer in volle 
glorie te beleven. Het is deze 
onlosmakelijke samenhang van 
huis en tuin die bij de afweging 
of het monumentwaardig was, 
veel gewicht in de schaal heeft 
gelegd.
Villa Sanoer is na Oranje Nassau’s 
Oord de tweede buitenplaats/
landgoed met een gemeentelijke 
monumentenstatus. Drie andere 
buitenplaatsen, Villa Hinkeloord, 
De Leemkuil en Nudenoord, zijn 
rijksmonumenten.  
Bron: Gemeente Wageningen

In memoriam popu-
lieren Binnenveld

De 900 populieren in het Binnen-
veld, langs de Veensteeg, het 
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ERFGOED IN HET NIEUWS

Villa Sanoer. Foto Pim van Tend

Burgemeester Geert van 
Rumund onthult het herstelde 
sportmonument. Foto Cees 
Beumer

Proefboerderij. Foto Carleen 
van den Anker

Kadastrale kaart van Wage-
ningen, sectie I, de binnenstad 
(1832), het gebied van De Dikke 
Zeven. Collectie Gemeente-
archief Wageningen.

De populieren langs het Nieu-
we Kanaal. Foto Tamara Reijers

mailto:info@wimhuijser.nl
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hierin een zorgtaak. Een definitie: monumen-
tenzorg betekent bescherming, instandhouding, 
onderhoud en herstel van onroerende goederen 
die van algemeen belang zijn door hun histori-
sche, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, 
industrieel-archeologische of andere sociaal-cul-
turele waarde. De monumentale waarde van een 
object is er vaak in gelegen dat het een sterk voor-
beeld is van een bepaalde bouwstijl of periode. 
Naast intrinsieke motieven pleiten economische 
argumenten voor monumentenzorg. Een stad ver-
hoogt haar attractiviteit voor inwoners of bezoe-
kers met de aanwezigheid van monumenten. 

Vier typen monumenten
Een monument is van belang vanwege zijn 
cultuurhistorische waarde en is aangewezen als 
beschermd monument. Het kan een woonhuis 
zijn, een fabriek of een kerk, een grafheuvel of 
een oude nederzetting, maar ook een historische 
verbindingsweg, brink of wildgraaf.
Nederland kent vier typen: Rijksmonumenten, 
provinciale monumenten, gemeentelijke monu-
menten en beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Om door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
als monument erkend te worden, moet een object 
minstens 50 jaar oud zijn. De andere typen vallen 
niet onder de Monumentenwet, hiervoor gelden 
andere voorwaarden. 

De Rijksoverheid beschermt ruim 62.000 monu-
menten: woonhuizen (33.000), boerderijen (6500), 
kerken (3500), molens, kastelen en landhuizen, 
openbare gebouwen, verdedigingswerken en 
archeologische monumenten.
Naast de landelijke bescherming, geregeld in de 
Monumentenwet 1988, is er de ‘Werelderfgoedlijst 
voor cultureel en natuurlijk erfgoed dat onver-
vangbaar en uniek is en beschouwd moet worden 
als eigendom van de hele wereld’. En sinds 2014 
het Europees Erfgoedlabel voor ‘gemeenschap-
pelijk cultureel erfgoed dat voor alle Europeanen 
interessant en leerzaam is’.
Als een object geen nationale of internationale 
betekenis heeft maar wel van plaatselijk of regi-
onaal belang is, kunnen provincie of gemeente 

Het tweede weekend van september is het traditi-
oneel Open Monumentendag. Dit biedt een uitge-
lezen kans eens een kijkje te nemen achter deuren 
die meestal gesloten blijven. U kunt de waterto-
ren beklimmen en het kersverse Rijksmonument 
aan de Haarweg – voormalige Proefboerderij van 
de WUR – bezoeken. Particuliere monumentenei-
genaren stellen hun bijzondere woonhuis open. In 
sommige monumenten vindt een extra activiteit 
plaats. Het complete programma is te vinden in de 
met dit blad meegeleverde brochure.
Het thema Kunst en Ambacht genereert aandacht 
voor architectuur – de moeder aller kunsten – en 
voor de ambachtelijke kant van ornamenten als 
stucwerk, wandschilderingen en gevelstenen. 

Door Carleen van den Anker – tekst en foto’s
Geen toekomst zonder verleden. Wetenschappelijk 
gezien kunnen monumenten een veelbelovende 
ingang vormen voor onderzoek naar een ver of 
nabij verleden, maar ook voor ‘gewone mensen’ 
zijn ze interessant. Monumenten vertellen ons 
verhalen over hoe onze voorouders leefden. Het 
is boeiend en belangrijk dat dit verleden zichtbaar 
blijft voor volgende generaties. De overheid heeft 

9

Open Monumentendag 2015 – ‘Kunst en Ambacht’

Boeiend en belangrijk dat 
verleden zichtbaar blijft

Interieur voormalig Labo-
ratorium voor Microbio-
logie (rijksmonument, 
Hesselink van Suchtelen-
weg 4). Foto Carleen van 
den Anker

Carleen van den Anker
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bestemming. De afweging van monumentale 
waarde tegen economisch nut is soms lastig. 

Cententellersmentaliteit
In Nederland wordt jhr. mr. Victor de Stuers (1843-
1916) beschouwd als initiator van de monumen-
tenzorg. Deze advocaat, ambtenaar en politicus 
toont al jong belangstelling voor instandhouding 
van historische bouw- en kunstwerken. In 1873 
publiceert hij een baanbrekend artikel in De 
Gids, het oudste literair-culturele tijdschrift van 
Nederland. In de tirade Holland op zijn smalst 
hekelt hij de verwaarloosde staat of zinloze 
afbraak van historische gebouwen, zoals de 
Wycker Kruittoren en andere vestingwerken in 
Maastricht en de stadspoorten van o.a. Haarlem, 
Leiden en Delft. De Stuers trekt van leer tegen 
passiviteit en onverschilligheid. De regering doet 
zijns inziens veel te weinig voor wat we tegen-
woordig het culturele erfgoed noemen. En dat 
wat wel gedaan wordt, lijdt onder ‘centen- 
tellersmentaliteit en schraapzucht’. Op aan-
dringen van De Stuers stelt de minister van 
Binnenlandse Zaken, Johannes Geertsema, bij 
Koninklijk Besluit van 8 maart 1874 het College 
van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst in. De katholieke De 
Stuers, die zelf in dat College zitting neemt, 
huldigt een fundamenteel andere opvatting over 

het pand op hun eigen monumentenlijst zet-
ten. Dit heeft ongeveer 40.000 provinciale en 
gemeentelijke monumenten opgeleverd. Alleen 
Noord-Holland en Drenthe kennen provin-
ciale monumenten. Gemeenten leggen hun 
monumentenbeleid vast in een gemeentelijke 
monumentenverordening. Hierin staat geen 
ouderdomseis. In een door Rijk of gemeente 
aangewezen monument valt vaak ook het  
interieur en soms zelfs een erfscheiding of bijge-
bouw onder de beschermde status. 

Keuzes onvermijdelijk
Over monumentenzorg kan verschillend worden 
gedacht. De oer-vorm is het behouden van wat 
nog over is van kerk, kasteel of stadsmuur. Men 
wil dan door redden en conserveren voorkomen 
dat nutteloos geworden restanten van het verle-
den, die we nog wel mooi of interessant vinden, 
verder vervallen of gesloopt worden ten gunste 
van nieuwbouw of een verkeersweg. 
Meestal blijft het hier niet bij. Veel gebouwen 
die nog volop in gebruik zijn, vertonen manke-
menten door ouderdom, verwaarlozing, brand of 
oorlogsschade. De volgende stap is dan: herstel-
len wat stuk is, repareren. Wanneer het gebouw 
structurele gebreken vertoont, is repareren vaak 
niet voldoende. Dan gaat men weer een stap 
verder: repareren wordt restaureren. Daarbij zijn 
keuzes onvermijdelijk, hoe radicaal wordt er ver-
vangen en vernieuwd? Restaureren wordt soms 
reconstrueren van wat niet meer voorhanden 
is, maar er wel ooit is geweest. Maar hoe weten 
we dat precies, als er geen gedetailleerde en 
betrouwbare afbeeldingen bestaan? Nog verder 
gaat het bouwen van onderdelen die er nooit 
geweest zijn, maar er wel hadden moeten zijn, 
bijvoorbeeld volgens de bouwtekening. Als die 
niet beschikbaar is wordt gebruik gemaakt van 
kennis over een bepaalde stijlperiode. Ook daar 
komt weleens giswerk bij kijken. 
In het verleden is de noodzaak tot herstel regel-
matig aangegrepen om de erfenis van het verle-
den te ‘verbeteren’; grote historische gebouwen, 
eeuwenlang gebruikt en onderhouden, vertoon-
den vaak sporen van verschillende bouwstijlen. 
Vooral in de 19e eeuw vonden restaurateurs dat 
gebouwen erop vooruitgingen als zij de sporen 
van ‘verkeerde’ stijlen weer verwijderden. Zo 
werd restaureren niet zelden toch slopen. 
 
Eind 20e eeuw kwam het begrip herbestemming 
in de belangstelling. Historische gebouwen die 
hun functie verliezen krijgen een nieuwe bestem-
ming, waardoor ze bewaard kunnen blijven. 
Industrieel erfgoed en kerken bestaan voort 
dankzij een sociaal-culturele invulling of woon-

Wageningse 
monumenten
Wageningen telt bijna 60 rijks- en ruim 400 
gemeentelijke monumenten. Het recentste 
rijksmonument is sinds eind 2014 de voor-
malige WUR-Proefboerderij aan de Haarweg. 
Buitenplaats Sanoer aan de Geertjesweg 
kreeg in april 2015 als voorlopig laatste de 
gemeentelijke monumentenstatus. 
Van de rijksmonumenten zal iedereen het 
stadhuis kennen en de kerk op de Markt. 
De kerkklok wordt apart beschermd. 
Voormalige buitenplaatsen Hinkeloord, 
Nudenoord en De Leemkuil en twee her-
bestemde steenfabrieken vallen eronder. 
Een aantal unieke elementen als molen De 
Vlijt, de stadsgracht en de oude Israëlitische 
begraafplaats hebben eveneens de status. 
Onbekender zijn misschien de archeologi-
sche monumenten, waaronder meer dan tien 
grafheuvels en een terrein op de Westberg. 
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Particuliere monumentenorganisaties geven 
een flinke impuls aan de algemene kennis over 
monumenten en daarmee aan het draagvlak voor 
behoud. In 1987 wordt, naar Frans voorbeeld, de 
eerste Open Monumentendag georganiseerd. 
Monumenten worden gratis opengesteld, met als 
doel de belangstelling ervoor te vergroten. 
Dat is behoorlijk goed gelukt. In de ruim 25 jaar 
na de start heeft Open Monumentendag zich 
ontwikkeld tot een cultureel evenement, dat de 
bevolking op grote schaal in contact brengt met 
monumentaal erfgoed. Duizenden monumenten 
openen hun deuren. Er zijn tentoonstellingen, 
rondleidingen en fietsroutes. De kracht zit in 
de decentrale opzet. In iedere deelnemende 
gemeente zorgt een groep vrijwilligers voor 
programma en praktische uitvoering. 

Vanaf 1996 hebben thema’s voor inhoudelijke 
verdieping gezorgd. Een scala aan onderwer-
pen kwam aan bod: Industrieel erfgoed, 
Schoolgebouwen, Historische bouwmaterialen, 
Feest!, Verdediging, Op de Kaart en Nieuw 
gebruik-Oud gebouw zijn zomaar een aantal 
voorbeelden. Het jaarlijkse thema wordt landelijk 
vastgesteld, vaak ingestoken naar aanleiding van 
een historisch feit of een jubileum. Tweehonderd 
jaar Koninkrijk leidde in 2013 tot het thema Macht 
en Pracht; 175 jaar na de eerste trein werd in 2014 
het thema Op Reis gekozen. 

Comité Open Monumentendag 
Wageningen
Al snel startte in Wageningen een plaatselijk 
comité, als onderdeel van het gemeentelijk 
monumentenbeleid. Het heeft aan de lande-
lijke thema’s steeds een lokale invulling gege-
ven, maar moest soms noodgedwongen een 
heel ander thema kiezen. Van De smaak van 
de 19e eeuw, om maar iets te noemen, zijn in 
Wageningen nu eenmaal weinig voorbeelden te 
vinden. 

Reeds 22 keer is een publicatie verzorgd. Toppers 
waren de Architectuurgids voor de Wageningse 
berg (2007, uitverkocht) en Groen van Toen (2012) 
met de heruitgave van de oude natuurkaart 
van Hemmo Bos. Een financiële bijdrage van 
de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg 
maakt al deze activiteiten mogelijk. Organisatie 
en uitvoering liggen bij een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Naast de assistent-archivaris van 
het Gemeentearchief, Petra Leenknegt, bestaat 
het comité uit: Kees Gast, Jola Gerritsen, Wim 
Heijman, Max de Ruiter en Carleen van den Anker. 
Nieuw bloed is zeer welkom, dus mocht uw 
belangstelling zijn gewekt: meld u vooral aan! 

Onder de gemeentelijke monumenten veel 
woonhuizen; de na-oorlogse Delftse School 
panden (Markt, Hoogstraat met zijstraten), 
maar ook de oudere herenhuizen aan bij-
voorbeeld Bowlespark, Generaal Foulkesweg 
en Lawickse Allee en in het villapark rond 
de Nassauweg. Het karakteristieke van de 
Havenstraat en de Veluviabuurt is gewaar-
deerd. 
Andere voorbeelden zijn de gebouwen van 
de Rijkslandbouwschool op Duivendaal, de 
watertoren, het voormalige postkantoor aan 
het Raadhuisplein en de leerlooiershuisjes 
aan het Spijk. Minder in het oog springen 
wellicht het meetpunt in het dijklichaam 
tegenover het Dijkstoelhuis, de ijskelder op 
Oranje Nassau’s Oord of de restanten van de 
wildgraaf langs de Eng.

kunstpolitiek dan bijvoorbeeld Thorbecke, die 
de laatste decennia het beleid had bepaald. 
Was volgens deze liberale minister kunst geen 
overheidszaak, De Stuers ziet de kunst als moge-
lijkheid om het volk op te voeden. Na vijf jaar 
vol meningsverschillen over architectuur, over 
omgang met monumenten en over geloofs-
overtuiging wordt het College in 1879 alweer 
opgeheven. Maar de invloed van De Stuers en 
zijn geestverwanten blijft groot.

Op zoek naar draagvlak 
In 1986 wordt de Stichting Open Monumenten-
dag opgericht. Met de nieuwe Monumentenwet 
1988 zal de monumentenzorg namelijk verre-
gaand worden gedecentraliseerd, waarbij taken 
van de Rijksoverheid worden overgeheveld naar 
gemeenten. Monumentenzorg komt daardoor 
formeel dichter bij burgers te staan, maar hoe 
dicht staan burgers eigenlijk bij hun monumen-
ten?



WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Hoogstraat: van rijk gedecoreerde   winkelpui tot snelle pop-upstore
De Hoogstraat, Wageningse winkelstraat bij uitstek, had een eeuw geleden 
een heel andere aanblik dan nu. Er is nog geen sprake van schreeuwerige 
reclame-uitingen, grote winkelketens en onherroepelijke leegstand. Wel ligt 
de nadruk bij de winkels – die dan nog her en der worden afgewisseld met 
riante woonhuizen – op mooi gevormde winkelpuien en een uitgebreid, soms 
uitheems assortiment. 

Petra Leenknegt

Door Petra Leenknegt
Tegenwoordig lijken winkeliers de historische 
puien liefst zo ver mogelijk achter een eenvormige 
strakke gevel te verstoppen. Dat was een eeuw 
geleden wel anders. Kijken we bijvoorbeeld naar 
deze mooie ansicht van omstreeks 1910 uit de 
Wageningse Beeldbank, dan springt de rijkgede-
coreerde pui inderdaad direct in het oog. Fraaie 
gebeitelde pilasters, guirlandes en andere klas-
sieke decoratieve elementen nodigen potentiële 
kopers uit een kijkje te komen nemen. En uiter-
aard ook te investeren in de uitgestalde spijzen. 
Het betreft hier de winkel in ‘koloniale waren en 
comestibles’ van Hendrik Wijers, ook wel bekend 
als ‘het pand met de klok’. Wijers is op deze locatie 
al winkelier sinds 1881. Wekelijks prijst hij in de 
Wageningsche Courant zijn kostelijke koloniale 
artikelen zoals specerijen en rookwaren aan, 

veelal afkomstig uit de Nederlandse overzeese 
gebieden. Zijn comestibles blijken verduurzaamde 
levensmiddelen en delicatessen als ‘ossentong in 
gelei, smirnavijgen en prunelles’. Daar loopt het 
water je letterlijk van in de mond. Veel meer dan 
de aanduiding Hoogstraat is in zo’n annonce niet 
nodig, blijkbaar weten de klanten hem zo ook wel 
te vinden.

Van vader op zoon
Winkelier Wijers kijkt op deze beeltenis met 
gepaste trots in de lens van de fotograaf. Samen 
met zijn zoon, dochter en een loopjongen poseert 
hij voor zijn ruim gesorteerde nering. De zoon, Jan, 
zal later in de voetsporen van zijn vader treden. 
Zijn andere zoon Cornelis blijkt volgens dezelfde 
courant een begenadigd organist. Hij bespeelt 
geregeld het orgel in de Grote Kerk op de Markt, 
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Hoogstraat: van rijk gedecoreerde   winkelpui tot snelle pop-upstore
maar zal zijn vleugels verder uitslaan en 
zich in Apeldoorn vestigen. Zoals in die 
tijd nog zeer gebruikelijk, gaat de zaak 
over van vader op zoon. In dit geval 
neemt Jan het stokje van vader Hendrik 
over, kort na diens overlijden in 1919. 
Ook hij kan decennialang rekenen op 
een trouw klantenbestand. Kort na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog, op 
1 juni 1946, bedankt hij hen hartelijk voor 
hun ‘zooveel jaren genoten vertrouwen’ 
en sluit voorgoed de deur van het pand 
met de uithangende klok. Hiermee komt 
tevens een eind aan ruim 65 jaar geslacht 
Wijers in Hoogstraat 49. Boekhandel 
Kniphorst vindt er vervolgens zijn 
blijvende onderkomen. Het pand zal nog 
meerdere malen grondig verbouwd en 
vakkundig gemoderniseerd worden.

Klassieke invloeden
Helaas is de bovengenoemde fraaie 
winkelpui van Wijers dus uit het straat-
beeld verdwenen. Toch zijn er nog 
enkele bijzondere exemplaren bewaard 
gebleven uit de tijd dat het winkel-
bestand zo explosief groeide in de 
Hoogstraat. We spreken dan over eind 

19e en begin 20e eeuw. Een tijd waarin 
door de opkomst van de industrie en 
de daarmee samenhangende groei van 
aanvoer van goederen uit verre oorden 
een nieuw soort winkels ontstaat. Niet 
alleen zaken in koloniale etenswaren, 
maar ook in galanterieën (snuisterijen en 
kleine geschenkartikelen) schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Zij vinden 
hun plekje tussen de vanouds bekende 
bakker en slager. En om de aandacht van 
het eveneens groeiende winkelpubliek 
te trekken, wordt de ene na de andere 
prachtige winkelgevel opgetrokken. Zo 
ook die van het goed geconserveerde 
hoekpand schuin tegenover boekhandel 
Kniphorst. Het pand waar nu De Tuinen 
is gevestigd. De opvallende klassieke 
vrouwenkoppen boven de vierkante 
zuilen lijken uit hardsteen gebeiteld maar 
zijn uit hout gesneden en beschilderd. Ze 
konden zó uit de klassieke oudheid zijn 
gestapt. 

Oude grandeur en nieuwe 
initiatieven
Andere voorbeelden die niet onbe-
noemd mogen blijven zijn de fraaie 

pui van schoenmaker Holleman en de 
prachtige winkelgevel met Jugendstil-
siermotieven van het pand op de hoek 
met de Molenstraat. Deze laatste gevel is 
ruim een eeuw geleden in opdracht van 
winkelier in ijzerwaren en galanterieën 
Ten Horn aangebracht. Maar de meest 
opvallende verschijning in de Hoogstraat 
is toch wel de met veel liefde in oude 
glorie teruggebrachte gevel van het 
voormalige Oranjehotel (tegenwoordig 
Blokker). Kosten nog moeite zijn hier 
gespaard. 
Helaas kampt de Hoogstraat net als 
vele andere winkelstraten in den lande 
momenteel met een krimpend winkel-
publiek en daarmee leegstand van pan-
den. Pop-upstores en nieuwe ambachte-
lijke winkeltjes lijken die leegte (tijdelijk) 
te vullen. Het is zoeken naar een nieuw 
evenwicht om de Hoogstraat aantrek-
kelijk te houden voor bezoekers. Laten 
we hopen dat dat tijdig gevonden wordt 
zodat we blijvend van deze belangrijke 
Wageningse trekpleister – van oud en 
nieuw elan – kunnen genieten.

Bron: beeldbankwageningen.nl
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Leo Eppink

Gebouw van ’t Nut aan de 
Stationsstraat. Tekening 
Ad Rietveld in Wagenin-
gen in Pen en Inkt – 2 , 
1998, p. 23. 

Het aantal leden voldoet nog net aan de minimum-
eisen voor het voortbestaan: het sturen van twee 
vertegenwoordigers naar de jaarlijkse nationale 
bijeenkomst van de Maatschappij. Pas in 1835 ver-
schijnen er weer notulen; het aantal leden is dan 15, 
maar groeit dat jaar nog tot 37. Daarna neemt het 
aantal gestadig toe tot ruim 450 in 1887. 

Huisvesting
In de beginperiode kwam ’t Nut bijeen in de 
Latijnse school, maar van 1836 tot 1880 in sociëteit 
De Harmonie; daarna tot 1894 in Junushoff. In dat 
jaar verrees het Nutsgebouw aan de Stationsstraat. 
Ernaast ontstond in 1907 een tweede gebouw, dat 
in 1934 werd verkocht aan de Nutsspaarbank. Wel 
werd de bovenverdieping door ’t Nut gehuurd 
voor onder meer de Bibliotheek. Overigens werd 
in 1934 ook het eerste gebouw verkocht en wel aan 
het Landbouwmuseum. Beide gebouwen zijn in 
1966 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe 
gebouw van de Nutsspaarbank, dat overigens 
inmiddels alweer een andere bestemming heeft 

Door Leo Eppink
Op 13 oktober 1807 werd door negen notabelen het 
Departement Wageningen van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen opgericht. Het eerste bestuur 
werd gevormd door mr. G. Ockerse, richter van de 
stad, mr. P. Beek, secretaris van de stad, mr. H.B. 
van Daalen, advocaat en H. Wubbels, rector van de 
Latijnse School. 
Dit departement is – na Zutphen – het oudste van 
Gelderland. Twee jaar later was het aantal leden 
gegroeid tot 70, waarvan 40 van buiten de stad. 
In 1810 werden door de overheid in veel plaatsen 
wezen ondergebracht; in Wageningen tien. ’t Nut 
nam toen – als eerste in den lande – het toezicht 
op het onderwijs aan hen op zich. In dat zelfde jaar 
werden op kosten van ’t Nut twee jongens naar 
een opleiding tot onderwijzer gestuurd.
De oprichting van departementen in Arnhem (1809) 
en Barneveld (1810) betekende een bijna fatale 
aderlating van het aantal leden in Wageningen dat 
in 1813 bleek te zijn teruggelopen tot 8 gewone, 4 
honoraire en 18 buitenleden. Daarna werd het stil. 

Het weldadige werk van  
‘t Wagenings Nut, sinds 1807
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De Nutsspaarbank, 
gebouwd in 1967 naar ont-
werp van Op ten Noort en 
Blijdenstein. Collectie Oud 
Wageningen.

Bij met honingraat, sym-
bool van de Nutsspaar-
bank, ontwerp van Lida 
Blijdenstein. Foto Carleen 
van den Anker.

in 1959, toen de naam gewijzigd moest worden in 
Stichting Nutsspaarbank Wageningen en in 1966 
voor de laatste keer om de spaarbank volledig 
onafhankelijk te maken. Op 1 januari 1972 fuseerde 
de Stichting Nutsspaarbank Wageningen met de 
Spaarbank voor Ede, de Nutsspaarbank Oosterbeek 
en de Bondsspaarbank Bennekom tot de Gelders-
Utrechtse Spaarbank (GUS). In 1987 fuseerde de GUS 
met de Spaarbank Limburg tot de Samenwerkende 
Nederlandse Spaarbanken (SNS).  
In 1997 ging de SNS samen met Reaal, dat eveneens 
uit de arbeidersorganisaties stamde, onder de 
naam SNS-Reaal.

Hulpbank / Voorschotbank (1854-1970) 
Op voorstel van de secretaris van het Departe-
mentsbestuur mr. D.A. Bisdom werd op 29 septem-

gekregen. In 1967 kocht ’t Nut het voormalige Hotel 
Wentholt aan de Hoogstraat (nu Café Suisse) om er 
beneden een dienstencentrum voor bejaarden te 
vestigen, terwijl de bovenverdieping ter beschik-
king werd gesteld van de Stichting Studenten 
Onderdak. 

Vanuit het Nutsgebouw heeft het departement 
talrijke initiatieven ontwikkeld. Daarvan worden in 
deze eerste aflevering alleen de financieel/econo-
mische beschreven.

Financiële activiteiten
Nutsspaarbank (1846-1971)
In 1846 werd de Nutsspaarbank opgericht die 
ten doel had de spaargelden van minvermogen-
den en administratiën te bewaren om daarmee 
de armoede te voorkomen en te bestrijden.De 
spaarders konden niet meer dan ƒ50.- per keer 
inleggen en de inleg door personen voor wie de 
Spaarbank niet bestemd was, kon geweigerd 
worden. Van de jaarlijkse winst kwam aanvanke-
lijk 1/3 deel en later de helft ter beschikking van 
het Departement om andere nutsinstellingen tot 
stand te brengen en te ondersteunen. De financiële 
controle, aanvankelijk in eigen hand, werd later 
toevertrouwd aan de Nederlandse Spaarbankbond. 
Het spaarbankbestuur hield zijn zittingen voor de 
inleggers oorspronkelijk in het stadhuis en later 
boven de Stadswaag. In 1894 verhuisde het naar het 
Nutsgebouw. Na de oorlog bestond de binding met 
het Departement feitelijk alleen uit het verlenen 
van goedkeuring van de statutenwijziging zoals 
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Predikant Jan Nieuwenhuyzen

de Spaarbank. Het ging de bank vanaf die tijd voor-
spoedig, zodat men tenslotte geheel met eigen 
geld kon werken.
Toen de Spaarbank de bevoegdheid kreeg om 
ook particuliere leningen te verstrekken, was 
de Voorschotbank feitelijk overbodig gewor-
den en in 1960 werd zij een onderdeel van de 
Nutsspaarbank.

Schoolspaarkassen (1874-1903)
In 1874 is het Departement begonnen met het 
bevorderen van het sparen door leerlingen van de 
burgerschool en de armenschool. De rente van de 
Spaarbank werd daartoe verhoogd van 3 tot 6% 
ten laste van het Departement. Aan de spaarkas 
van de burgerschool was kennelijk niet zoveel 
behoefte, want die heeft slechts zes jaar bestaan. 
De spaarkas voor de armenschool voldeed aan een 
behoefte, want die heeft bestaan tot 1903.

Verzekerings- en Ondersteuningsfondsen
Genootschap tot hulp aan behoeftige kraam- 
vrouwen (1842-1871)
Na een onderzoek hoe men meer voor de arme 
bevolking kon betekenen kwam in 1842 een fonds 
tot stand voor behoeftige kraamvrouwen. Het 
fonds werd beheerd door vijf dames uit de gegoe-
de stand, bij voorkeur echtgenotes en weduwen 

ber 1854 de Hulpbank opgericht. Deze bank had 
tot doel om aan minvermogende ambachts- en 
handwerkslieden, landbouwers en neringdoenden 
voorschotten tot tweehonderd gulden te verstrek-
ken om een bedrijf op te richten, voort te zetten 
of uit te breiden. Men probeerde hen zodoende 
te beschermen tegen de woekerrenten van 
onbetrouwbare geldschieters. Nu zouden we het 
microkrediet noemen. Het voorschot werd voor 
één jaar verleend tegen een rente van 4% bij beta-
ling van ten minste twee termijnen per maand, 
anders tegen 5% rente. Tevens moest men twee 
ingezetenen van de gemeente Wageningen als 
borg aanwijzen.
De Hulpbank verstrekte haar leningen voorname-
lijk met geleende gelden van de Nutsspaarbank. 
De interesse hiervoor is echter nooit groot 
geweest; van mei 1859 tot september 1863 heeft 
de Hulpbank haar werkzaamheden zelfs gestaakt 
wegens te geringe deelname. Om deze te stimule-
ren, werd in 1894 een nieuw reglement opgesteld 
en werd de naam gewijzigd in Voorschotbank. 
Het voorschotbedrag werd verhoogd tot vijf-
honderd gulden en de deelname uitgebreid tot 
personen uit de omliggende gemeenten. De rente 
bleef gehandhaafd op 4 resp. 5% Het kapitaal 
voor de verstrekking van de voorschotten werd 
verhoogd met een lening van 15.000 gulden van 

Veel Nederlanders weten niet dat banken, biblio-
theken, scholen, volkstuinen en in zekere mate 
zelfs de Volksuniversiteit, hun oorsprong vinden 
in Edam. In 1784 werd daar de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen (kortweg ‘t Nut) opgericht. Het is 
de op één na oudste vereniging van ons land, na 
de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel uit 1777. 
‘t Nut werd in 1784 gesticht te Edam door de 
doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen. 
Bij het Nut vindt men de denkbeelden terug van 
Johan Hendrik Swildens (1745 – 1809), ijveraar voor 
verheffing en weerbaarheid van het volk middels 
beter volksonderwijs en goede schoolboeken .

‘t Nut is een landelijke vereniging met nu nog zo’n 
80 plaatselijke afdelingen (Departementen) die zich 
ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van 
individu en gemeenschap te bevorderen. De ver-

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
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van leden. Het secretariaat werd gevoerd door een 
lid van het Departement.
Het fonds bestond uit vrijwillige bijdragen, waaron-
der een jaarlijkse gift van ƒ 50.- van koningin Anna 
Paulowna en later van koningin Sophia. Ter vergelij-
king: de totale bijdrage van het Departement over 
die drie decennia bedroeg ƒ 645. In 1871 werd het 
Fonds onafhankelijk. 

Begrafenisfonds (1849-1891)
Op 7 december 1849 werd het reglement van 
het juist opgerichte Begrafenisfonds door de 
Departementsvergadering goedgekeurd en wer-
den de tarieven vastgesteld. Alle inwoners van de 
gemeente Wageningen die in het bezit waren van 
een gezondheidscertificaat konden deelnemen aan 
dit fonds, met uitzondering van kinderen jonger 
dan één maand. Het fonds kende drie klassen. 
De eerste klasse was voor de gegoede stand, 
de tweede en grootste klasse voor werkbazen, 
handwerkslieden en dienstboden, en de derde en 
kleinste klasse voor arbeiders en knechts. In 1862 
telde het fonds 202 deelnemers, daarna liep dit 
aantal langzaam terug. In 1891 is het fonds wegens 
te geringe belangstelling opgeheven.

Nederlandsch Werkliedenfonds (1888-1913)
Om de de deelname van werklieden en dienst-

boden aan het Nederlandsch Werkliedenfonds 
te stimuleren trad vanaf 1888 een commissie van 
het departement op als agentschap. Daarnaast 
brachten belangstellende particulieren een fonds 
bijeen om deze werknemers tegemoet te komen 
in de kosten van een pensioenverzekering. Men 
kon zich verzekeren voor een uitkering bij invali-
diteit of voor een uitkering bij het bereiken van de 
zestigjarige leeftijd. Pas in 1905 werd het hoogste 
aantal van 260 verzekerden bereikt, met een totaal 
contributiebedrag van ruim 23.000 gulden. Na 
1905 werden geen nieuwe verzekeringen meer 
afgesloten en in 1913 werd het fonds opgeheven. 
De rechten en plichten werden overgenomen door 
de levensverzekeringsmaatschappij Nieuwe Eerste 
Nederlandsche, die uiteindelijk werd opgenomen 
in Aegon verzekeringen, pensioenen en vermo-
gensbeheer.

In het volgende nummer van Oud Wageningen 
komen de activiteiten van ’t Nut op het gebied van 
onderwijs en volksontwikkeling aan de orde.

eniging streeft naar individuele en maatschappelij-
ke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel 
gehalte. Ze richt zich op zaken die het algemeen 
belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en 
maatschappelijke discussie. Van begin af aan heeft 
de Maatschappij zichzelf gezien als een instelling 
voor volksontwikkeling, en dat betekende – zeker 
150 jaar lang – voor ontwikkeling van het ‘lagere 
volk’, de achtergestelden. Ze heeft daarmee een 
uiterst belangrijke bijdrage geleverd aan de eman-
cipatie van die bevolkingsgroep. In 1796 legde ze 
aan de Nationale Vergadering een plan voor om 
het onderwijs centraal te regelen en een algemene 
nationale school te stichten. In deze geest kwamen 
de eerste Nederlandse schoolwetten voor het lager 
onderwijs van 1801, 1803 en 1806 tot stand.
Dat deze initiatieven en ideeën op brede schaal 
door de burgers werden gesteund hangt samen 
met de ideeën van de Verlichting (de eeuw van de 
rede, van Rousseau, Montesquieu, Locke en – in 

ons land – Spinoza) die breed werden uitgedragen 
met de Franse revolutie.

De verbetering van het onderwijs is steeds de kern-
activiteit geweest van ’t Nut. Daarbij is zijn grootste 
verdienste geweest het oprichten van modelscho-
len, de Nutsscholen. 
Tot halverwege de 20e eeuw had ’t Nut grote maat-
schappelijke betekenis. Daarna nam de overheid 
veel van de activiteiten van ’t Nut over.

Plaatselijke Nutsdepartementen nemen tegen-
woordig een bescheiden plaats in tussen de vele 
maatschappelijke organisaties. Hun aantal neemt 
af: in 2009 85 departementen, in 2015 nog geen 80, 
maar samen wel goed voor ongeveer 8000 leden. 
Het zijn zelfstandige verenigingen die zich richten 
op het leveren van een culturele en educatieve 
bijdrage aan de samenleving. 
De afdeling Wageningen is er één van.

Kennis is de weg naar persoonlijke 
en maatschappelijke ontwikkeling.
Motto van ‘t Nut
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Bewoners aan het werk 
in hun ‘paradijs’. Foto 
Carleen van den Anker.

Twee weken na het ‘definitieve’ besluit van de raad 
wordt in een bewonersvergadering een ´laanko-
mitee’ gekozen van vier bewoners en een lid van 
de Socialistische Partij. Op 3 juli wordt een petitie 
aangeboden aan B&W, ondertekend door op twee 
na alle bewoners. De ondertekenaars zijn vooral 
gegriefd omdat de wijk in de gemeenteraad als een 
zooitje werd weggezet zonder dat de raadsleden 
zelf waren komen kijken.
Die zomer wordt er hard gewerkt door het laan- 
komitee. Er wordt contact gezocht met de provinci-

door Kees Merkx
De noodwoningen aan de Oranjelaan moeten 
met ingang van 1985 gesloopt zijn! Dat besloot 
de gemeenteraad in het voorjaar van 1978 (met 
11 stemmen tegen 9). Daarmee dacht de raad een 
dikke punt te zetten achter de jarenlange onze-
kerheid over behoud dan wel de sloop van het 
woonoord op de Wageningse Berg. 
De bewoners, gesteund door SP en PSP/PPR, 
laten het er echter niet bij zitten en komen in het 
geweer!

Wonen aan de Oranjelaan (4, slot)

Van ‘krotwoningen’  
naar ‘paradijs’ op de Berg

Vlak na de oorlog krijgt Wageningen een aantal noodwoningen toegewezen. 
26 daarvan komen op de Wageningse Berg te staan, 24 van bouwbedrijf 
Bredero en 2 van Maycrete. Daar staan ze na 70 jaar nog steeds. Bewoner 
Kees Merkx heeft de turbulente geschiedenis van dit woonoord uitgezocht. 
Hier sluit hij zijn relaas af.

Kees Merkx
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ale en nationale overheden en daar blijkt genoeg 
ruimte te zijn voor behoud van de wijk. De Bond 
van Huurders en Woningzoekenden (BHW) laat de 
technische staat van de woningen onderzoeken 
en die blijkt mee te vallen. De bewoners krijgen 
de kans om hun mening te uiten en zij blijken zeer 
tevreden te zijn. Geleidelijk worden alle argumen-
ten van de gemeente ontzenuwd. De resulta-
ten worden vastgelegd in een BHW-rapport: 
‘Oranjelaan moet blijven’.
Toevallig zijn er in augustus van dat jaar ook 
gemeenteraadsverkiezingen en de SP komt voor 
het eerst met een zetel in de raad. In september, 
vlak voor de eerste vergadering van de nieuwe 
gemeenteraad, wordt een groots actieweek-
end georganiseerd. Op vrijdagavond komen de 
gemeenteraadsleden en de wethouders naar de 
Oranjelaan voor een bezichtiging van de huizen. 
Ze worden telkens in tweetallen in drie huizen 
verwelkomd en door de bewoners bijgepraat. 
Na afloop verzamelt iedereen zich in een grote 
tent op het middenterrein en wordt het rapport 
van de BHW uitgedeeld en toegelicht. Duidelijk 
wordt dat er beslist mogelijkheden zijn om de 
wijk te behouden en dat de bewoners dat ook erg 
graag willen. Al tijdens die avond wordt duidelijk 
dat de politici overtuigd zijn dat de wijk moet blij-
ven bestaan. In plaats van de term ‘krotwoningen’ 
valt nu het woord ‘paradijs’.

Polonaise
Op de zaterdag zijn alle bewoners van Wage-
ningen uitgenodigd om een kijkje te nemen. Voor 
de kinderen zijn er ’s middags allerlei wedstrij-
den en in de avond worden door de bewoners 
sketches en optredens verzorgd. Tot laat in de 
avond wordt er feest gevierd en gaat er nog een 
polonaise door de Oranjelaan.
De maandag erop neemt de gemeenteraad una-
niem een motie aan waarin het college van B&W 
wordt opgedragen alles te doen wat nodig is om 
de wijk te behouden. Vriend en vijand roemen de 
positieve wijze van actievoeren.
Door de actie leeft de sfeer in de wijk op: er 
worden activiteiten georganiseerd, er wordt 
gepraat en overlegd over de woonwensen en een 
groepje kinderen maakt een ‘laankrant’. De BHW 
onderzoekt de wensen van de bewoners en werkt 
aan tekeningen voor de woningen. De gemeente 
begint aan de benodigde procedures voor het 
uitvoeren van de motie. De BHW houdt de zeer 
kritische vinger aan de pols.

De wethouder nodigt de bewoners uit voor een 
vergadering op 18 juni 1979 in hotel-restaurant 
Campman. Helaas heb ik de notulen van die ver-
gadering niet gevonden, maar er valt uit verhalen 

van betrokkenen wel wat te reconstrueren. Een 
van de kopstukken van het laankomitee, mevr. 
Verkade, was door ziekte verhinderd. Tijdens de 
vergadering heeft de wethouder voorgesteld om 
een bewonerscommissie te laten kiezen en een 
van de kandidaten vertelde me, dat ze speciaal 
gevraagd was als vervangster voor mevr. Verkade. 
Een andere bewoner wist te melden dat de 
nieuwe commissieleden minder deskundig en 
daadkrachtig waren dan de eerdere komiteeleden. 
Hoe het zij: het laankomitee en de BHW zijn nu 
uitgespeeld en de bewonerscommissie wordt de 
nieuwe gesprekspartner van de gemeente. Zij zal 
zich voornamelijk bezighouden met het ontwerp 
en de begeleiding van de renovatie zelf.
Ter verdediging van deze gang van zaken kan 
opgemerkt worden, dat overleg over de uitvoe-
ring van de renovatie een ander karakter vereist 
van de deelnemers dan de strijd voor het behoud 
van de wijk.

Er moeten door de gemeente twee zaken gere-
geld worden: er moet een ontwerp gemaakt wor-
den voor de renovatie, waarvoor (de provinciale 
directie van) het ministerie van Volkshuisvesting 
toestemming en subsidie moet geven en verder 
moet de bestemming veranderd worden van de 
achterhaalde aanduiding ‘Arboretum’ in ‘Wonen’, 
waarvoor Gedeputeerde Staten van Gelderland 
toestemming moeten geven.
Tegelijk spelen twee andere zaken. Allereerst is 
een fusie in de maak van de Stichting Centraal 
Woningbeheer, die de woningen van de gemeen-
te beheert, met de Stichting Woningbouw 
Wageningen, die de woningen van de oude 
corporaties beheert. En verder wil men conform 
landelijk beleid de woningen aansluiten op het 
riool en de waterzuiveringsinstallatie.

Polonaise als afsluiting 
van het actieweekend tot 
behoud van de Oranje-
laan.
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Rapport ‘Oranjelaan 
moet blijven’ van de 
Bond van Huurders en 
Woningzoekenden. 

 

Voor de eerste twee zaken moet simultaan de 
weerstand van hogere organen en functionarissen 
overwonnen worden en dat gaat niet zonder slag 
of stoot. Vooral de hoofdingenieur-directeur van 
het ministerie blijft lang voorstander van slopen en 
‘teruggeven aan de natuur’ en dat terwijl hij moet 
meebeslissen zowel over de financiering van de 
renovatie als over de goedkeuring van het bestem-
mingsplan.
Ook de onderhandelingen tussen de bewoners en 
de gemeente c.q. Centraal Woningbeheer over het 
ontwerp lopen moeizaam, vooral vanwege de kos-
ten. Het ministerie wil maar tot 80% van de nieuw-
bouwwaarde vergoeden en dat komt op ƒ57.000,- 
per woning uit. Volgens Centraal Woningbeheer 
zou renovatie echter ƒ78.000,- moeten kosten. Het 
verschil van ƒ21.000,- zal in de huur doorberekend 
moeten worden en die wordt dan voor veel be-
woners te hoog. In december 1980 wordt architect 
Douwenga te hulp geroepen en die presenteert in 
maart 1981 een heel wat draaglijker ontwerp waar-
bij de maandelijkse huur op ƒ250,- zou uitkomen. 
Tweederde van de huishoudens gaat hiermee 
akkoord.
Omdat het veel ruimere Bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost stagneert, wordt voor het 
blok Oranjelaan een eigen bestemmingsplan 
gemaakt. Het ontwerp hiervoor wordt pas in 
november 1981 goedgekeurd door de Provinciale 
Planologische Commissie (met als tegen-stemmer 
de hoofdingenieur-directeur!).

Renovatie
In maart 1982 krijgen de bewoners bericht dat 
renovatie mogelijk is voor ƒ63.000,- per woning, 
wat een huur van ƒ275,- per maand zal betekenen. 
In juni blijkt dat 20 bewoners akkoord gaan, zodat 
de vereiste 70% bereikt is. In augustus trekt de 
hoofdingenieur-directeur eindelijk zijn bezwaren 
in, zodat de renovatie aanbesteed en de vergun-
ning ervoor verleend kan worden. 
Al met al wordt in december 1982 begonnen met 
de daadwerkelijke renovatie van nrs. 24 en 23. 
Aannemers zijn Van Rooijen, Lindner, D. Jansen, 
Van Brakel Saleming en Roelofs & Van Brakel. Op 
vrijdag 14 januari 1983 wordt de sleutel van het 
gerenoveerde nr. 23 plechtig overgedragen aan de 
bewoonster.

In de loop van 1983 worden de woningen twee 
aan twee onder handen genomen en gereno-
veerd. Alle woningen? Nee, de nrs. 1a en 1b, de 
zgn. Maycrete woningen, vallen er sowieso buiten 
en één gezin blijft hardnekkig weerstand bieden. 
Terwijl het behoud van de woningen grotendeels 
te danken is aan de familie Verkade, is het deze 
familie die zich – met succes – blijft verzetten. Zij 

moet slechts twee zaken toestaan: het aansluiten 
van het toilet op de riolering en het leggen van 
asbest golfplaten over het oude dak heen. Tot op 
de dag van vandaag wijkt dit huis duidelijk af van 
de andere!

Gelegaliseerd
Een van de vragen bij het bestemmingsplan is 
de diepte van de achtertuinen. Oorspronkelijk 
bedroeg die 11 meter. Een inventarisatie halver-
wege de renovatie komt uit op 16 adressen met 
bouwsels, veelal ook buiten de oorspronkelijke 
achtertuin, waarvan slechts 2 met vergunning. 
Door in de achtertuin een bouwvlak te bestemmen 
tot 18 meter achter de woningen worden de illegale 
bouwsels en het illegale grondgebruik gelegali-
seerd. Wel met de nadrukkelijke mededeling dat 
verdere uitbreiding niet getolereerd zal worden.

De fusiebesprekingen tussen beide woningbeheer-
ders in Wageningen verlopen een decennium lang 
zeer moeizaam. Uiteindelijk wordt besloten alle 
bezittingen van de gemeente te verkopen aan de 
nieuwe Centrale Woningstichting Wageningen naar 
de waarde per 1 januari 1982. De raad gaat pas op 
23 juni 1986 akkoord met de fusie en op 9 decem-
ber 1986 wordt het koopcontract getekend. Daarin 
wordt gesteld dat de Oranjelaan later precies op-
gemeten zal worden.
Dat gebeurt in november 1989. Gemeente en 
Woningstichting stellen samen de grenzen vast 
en het kadaster meet ze op en legt ze vast. Bij de 
meeste buitengrenzen, die parallel aan de achter- 
en zijgevels lopen, staat de aantekening n.t.z.: 
niet te zien. Ze volgen op één uitzondering na de 
grenzen van het bestemmingsplan.
Tegelijk met de renovatie worden de woningen 
aangesloten op de riolering en daarmee op de 
rioolwaterzuivering in Renkum. Dat was inmiddels 
wel nodig ook: veel beerputten waren verzadigd 
en moesten een paar keer per jaar leeggezogen 
worden.
Na de voltooiing van de renovatie zijn de noodwo-
ningen aan de Oranjelaan gewoon huurwoningen 
van de Centrale Woningstichting, tegenwoordig de 
Woningstichting geheten. Met bijbehorende huren: 
volgens het puntensysteem mag nu per woning 
ongeveer € 775,- per maand gevraagd worden. 

Oranjelaan, ooit bedoeld om na maximaal 
vijftien jaar weer afgebroken te worden staat er 
na zeventig jaar nóg. In formele zin is het al lang 
een gewone woonwijk, maar dan wel op een 
bijzondere locatie. Heel wat mensen zouden in dat 
‘paradijs’ maar wat graag willen wonen. Bewoners 
krijgen regelmatig de vraag of ze niet willen ruilen 
met een woning elders...

Bronnen
•  Nieuw Archief Wagenin-

gen, inventarisnr. 2492: 
aanleg riolering Oran-
jelaan, nrs. 2758, 2759: 
bestemmingsplan Oran-
jelaan 1984 en nr. 3037: 
Oranjelaan

•  Artikelen en foto’s uit de 
Veluwepost, Buurtkrant-
Bulletin en diverse andere 
media

•  Gesprekken met toenma-
lige bewoners

• Archief BHW en SP
•  Stukken uit archieven 

bewoners
•  Tekeningen van gemeen-

tewerken
•  Rapport ‘Oranjelaan moet 

blijven’
• Veldwerkschets kadaster
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UIT DE VERENIGING

Jaarvergadering 2015
De jaarvergadering 2015, gehou-
den op 14 april in De Vredehorst, 
heeft Ans Lijftogt, Hans Dobbe 
en Dirk van der Heij bij acclama-
tie als nieuwe bestuursleden 
benoemd. Ditta van Vliet nam 
afscheid van het bestuur na zes 
jaar en Ottolien Haze had er zelfs 
twee perioden van zes jaar op 
zitten. Voorzitter Mink Reitsma 
dankte hen voor hun vele werk. 
Zij ontvingen een mooie plant en 
een cadeaubon. (Zie het colofon 
op p. 23 voor de complete lijst 
van het huidige bestuur.) 
De balans, de staat van lasten 
en baten en de begroting voor 
2015 gaven geen aanleiding tot 
opmerkingen uit de vergade-
ring. De kascontrolecommis-
sie, bestaande uit de heren D. 
Verduin en J. Gardeniers deelde 
mee de inkomsten en uitgaven in 
orde bevonden te hebben, zodat 
decharge kon worden verleend 
aan de penningmeester. Verduin 
trad ter vergadering af als lid 
van de commissie en de heer 
K. Merkx werd gekozen als zijn 
opvolger.
De voorzitter deed mededeling 
over een stichting Stadsherstel 
i.o., waarin Oud Wageningen 
gaat samenwerken met 
Wageningen Monumentaal (zie 
het bericht pagina 23)
Ook memoreerde hij de nieuwe 
vorm waarin het contactblad 
sinds begin dit jaar verschijnt. 
Het bestuur is daar trots op. 
Ledenwerving naar aanleiding 
van de vernieuwing van het blad 
en spontane aanmeldingen had-
den zo’n 40 nieuwe leden opge-
leverd. (Per 31 juli zijn nogmaals 
29 nieuwe leden ingeschreven; 
zie hierna.)
Aan het einde van de vergade-
ring gaf de voorzitter in ‘een blik 
op de toekomst’, een overzicht 
van de plannen die het bestuur 
de komende tijd hoopt te reali-
seren;

Mededelingen van het bestuur

Een blik op de toekomst
Tijdens de jaarvergadering 2015 
heeft voorzitter Mink Reitsma 
‘een blik op de toekomst’ 
verwoord. Hij gaf aan, dat het 
bestuur zich in de verschillende 
facetten van zijn werk richt op de 
toekomst, daarmee verder gaand 
op de ingeslagen weg van de 
afgelopen twee jaar. De activitei-
ten zullen dezelfde zijn, zij het hier 
en daar geïntensiveerd. ‘Wij zien 
het als een uitdaging om daarin 
stap voor stap verder te gaan. 
Steun vanuit onze Vereniging is 
daarbij onontbeerlijk: die zullen 
we dan ook nadrukkelijk vragen’, 
aldus de voorzitter. 

Informatiecentrum: al het 
materiaal waarover we beschik-
ken wordt opnieuw bekeken, 
geordend, opgeruimd, enzovoort. 
De dinsdagmorgengroep is gemo-
tiveerd en voortvarend bezig. 
Mensen weten in toenemende 
mate de weg te vinden naar ons 
informatiecentrum.
Nieuwe media willen we optimaal 
benutten en inzetten; de website 
kan toegankelijker en Facebook is 

ook voor ons een gewild medium 
aan het worden.
Lezingen: de vier lezingen per 
jaar houden we actueel en op 
kwaliteit.
Publicaties: de Historische Reeks 
moet nieuw leven worden inge-
blazen: wellicht kunnen enkele 
leden gevraagd worden ons 
hierbij te steunen. Voor dit alles is 
afstemming nodig op het gebied 
van presentatie; ook daarvoor wil-
len we een groepje deskundigen 
inzetten.
Contactblad: het blad is met 
ingang van 2015 succesvol 
getransformeerd naar een maga-
zine, dat dankzij een ambitieuze 
redactie kleurrijk en inhoudelijk 
op hoog niveau boegbeeld is van 
de Vereniging.
Werkgroep Archeologie: een 
nieuwe werkgroep is in voorberei-
ding; er wordt samenwerking in 
regioverband nagestreefd. 
Samenwerking: Op basis van de 
uitkomsten van het beraad dat in 
oktober 2014 is gehouden wordt 
invulling gegeven aan samenwer-
king met verwante organisaties. 
In de eerste plaats is er het 

UITNODIGING

De erfenis van professor Sprenger 
Lezing in het kader van Made in Wageningen, door René Siemens op 23 september om 
20.30 uur in de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen.

M.A. Sprenger (1881-1958) was hoogleraar tuinbouw van 1918 tot 1947. In 1922 liet hij aan 

de Haagsteeg 4 een laboratorium bouwen, het derde in Wageningen van architect C.J. 

Blaauw in de stijl van de Amsterdamse School. 

Sprenger ontwikkelde appelrassen als de Prinses Beatrix en de Prinses Irene, kruisingen 

met de Cox’ Orange Pippin. Daarnaast onderzocht hij de mogelijkheden om fruit te koelen, 

waardoor langdurig bewaren en dus export mogelijk werd. Om de tuinbouw uit de crisis te 

helpen propageerde hij omstreeks 1930 de verwerking van grote hoeveelheden onver-

koopbaar fruit in zoete most. Sprenger zelf werd directeur van zijn instituut voor onder-

zoek op het gebied van verwerking van groenten en fruit, later het Sprenger Instituut 

genoemd. 

Siemens zal ook aandacht besteden aan enkele medewerkers van Sprenger, zoals Sabarte 

Belacortu (tuinchef), De Stigter (o.a. kieming van rozenzaden), Van den Muyzenberg (o.a. 

jaarrondteelt aardbeien), Zweede (directeur IBVT) en zijn opvolger Wellensiek (o.a. cycla-

men). Tenslotte zal René Siemens, die tegenwoordig mede-eigenaar is van het voormalige 

tuinbouwlab, beelden laten zien van de architectuur van het gebouw. 
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museum De Casteelse Poort. We 
beschouwen onze Historische 
Vereniging Oud Wageningen en 
het stadsmuseum als compo-
nenten voor de bevordering van 
de kennis van de geschiede-
nis van onze stad. We streven 
naar optimalisering van de 
samenwerking en wederzijdse 
aanvulling op elkaars takenpak-
ket, op werkniveau zowel als op 
bestuursniveau. We zijn met het 
museum blij dat de voorzitters-
vacature door het aantreden van 
Jelle Vervloet is vervuld.
Een kennismakingsgesprek met 
Wageningen Monumentaal leid-
de tot eerste informatieve stap-
pen om te komen tot een stich-
ting Stadsherstel Wageningen. 
Ook onze plaatselijke overheid 
dringt er op aan dat die er komt 
(na twee eerdere pogingen in de 
afgelopen decennia). 

In gesprekken met externe 
relaties hebben we het idee 
aangereikt om te komen tot 

De archeologische werkgroep 
wordt na een winterslaap van 
wel twintig jaar weer tot leven 
gewekt. Bestuurslid Hans Dobbe 
heeft op zich genomen een nieu-
we club van enthousiastelingen 
te verzamelen die als amateur-
archeologen willen helpen de 
Wageningse geschiedenis verder 
te verkennen. In de jaren tachtig 
en negentig van de voorbije 
eeuw heeft de werkgroep bijzon-
der goed werk gedaan met het 

een geschiedenismanifestatie 
op een jaarlijkse ‘Dag van de 
Wageningse Historie’, vanaf 2016 
te houden in de laatste week van 
de Maand van de Geschiedenis 
(oktober). Het moet een dag 
worden van evenementen, 
wetenschappelijke bijdragen, 
publieksactiviteiten van velerlei 
snit, brainstorms over de ontwik-
keling van vroeger tot nu en 
verder. ‘Samen optrekken met 
vele en velerlei instellingen en 
organisaties is hierbij geboden’, 
aldus de voorzitter.

Ledenmutaties 
per 31 juli 2015

Nieuwe leden
Dhr K. Aartsma
Mw E. van den Brink 
Dhr M.K. Bor 
Mw D. Bullinga 
Mw R. van Dellen 
Dhr R.H.T. Driessen 
Dhr K.A. Folkertsma 
Dhr P. van Ginneken 

Dhr S.A. van der Heijden 
Dhr W. Heijman 
Dhr W. Huijser 
Dhr A.L. Jansen 
Dhr P. Jansen 
Dhr H.S.P. Kleijn 
Dhr E.J. Kok 
Mw A. Kok-Bosch 
Mw A. en S. Kuijpers-Hutten 
Mw H.A. van Liere 
Dhr L. Oldenkamp 
Dhr J.A. van de Peppel 
Mw H. van der Plas 
Dhr A. Scheer 
Mw M. Steenhuis 
Dhr H. Udo 
Dhr M.C. Uitdehaag 
Mw S. Varga 
Kappershuis ter Velde 
Dhr C. Vromans 
Mw M. Wijngaard en Dhr B. 
Schrikkema

Overleden
Dhr W.A. Blokhuis
J.H. Lueks
Mw A.P. Naber-Looyen
C. van Oeveren

blootleggen van de bases van 
een tweetal kasteeltorens en het 
restaureren van de stadsmuur. 
De situatie op archeologisch 
gebied is inmiddels wel gewij-
zigd. Amateur-archeologen 
mogen niet meer op eigen 
gelegenheid aan de slag, zij 
moeten uitgenodigd worden 
door de beroepsarcheologie. 
Anderszins zijn de mogelijkhe-
den ook sterk uitgebreid door 
de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (2007). 
Gemeenten en bedrijven zijn nu 
verplicht archeologische bege-
leiding te organiseren bij alle 
bouw- en graafwerkzaamheden 
waar het ‘bodemarchief’ in het 
geding kan zijn. De beroepsar-
cheoloog voor de gemeente 
Wageningen, Peter Schut, is blij 
met de heroprichting van de 
archeologische werkgroep. 

Organisatie
De heropgerichte Werkgroep 
Archeologie Wageningen (WAW), 
onderdeel van de historische 

vereniging Oud-Wageningen, 
sluit zich aan bij de AWN, 
Archeologische Werkgroepen 
Nederland. Daarbinnen werken 
21 afdelingen. De WAW behoort 
tot afdeling 17: Zuid-Veluwe 
en Oost-Gelderland. Afdeling 
17 bezit werkruimtes in Ede en 
Arnhem. Bij voldoende animo 
zal zeker geprobeerd worden 
ook in Wageningen zo’n ruimte 
op te zetten, waar de plaatselijke 
vondsten onderzocht en gede-
termineerd kunnen worden. 

Collectie
In de periode van 1980 tot 1996 
was de archeologische werk-
groep zeer actief en werden 
vele bodemvondsten gedaan. 
De hele collectie werd in dozen 
en zakken opgeslagen in het 
theekoepeltje op de stadswal, 
dat enkele jaren daarvoor was 
gerestaureerd. De collectie 
omvat vondsten uit de brons- 
en ijzertijd en vooral uit de 
Middeleeuwen. Het gaat om 
een bonte verscheidenheid aan 

Archeologische werkgroep komt weer tot leven

De archeologische werk-
groep legde in de jaren 
‘90 de fundamenten 
bloot van de poorttorens 
van het kasteel. Foto 
Collectie Casteelse Poort
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verdere vondstverwerking geen 
waarde hadden. Aan de hand 
van dit advies verdween een 
deel naar het afvalbrengstation. 
Zo resteert op dit moment nog 
een collectie van 18 dozen met 
materiaal dat het verdient verder 
gedetermineerd te worden of bij 
voorbeeld gebruikt te worden 
als educatief lesmateriaal in het 
onderwijs.

> Enthousiastelingen welkom!
Wie enthousiast is over archeo-
logie en belangstelling heeft 
om zich actief in te zetten voor 
de Werkgroep Archeologie 
Wageningen kan zich nu 
aanmelden bij Hans Dobbe, 
Harnjesweg 42, hansdobbe1@
gmail.com.

Historische 
vereniging  
Oud Wageningen

Bestuur

Mink Reitsma, voorzitter

Jola Gerritsen, vice-

voorzitter

Dirk van der Heij, 

secretaris

Peter van de Peppel, 

penningmeester

Ans Lijftogt

Hans Dobbe

Secretariaat

Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen

info@oudwageningen.nl

Informatiecentrum

Dinsdag 9.30 – 11.30 uur

Jan J. de Goedezaal

Museum De Casteelse 

Poort

Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen

tel 0317 421436

dinsdagmorgen@

oudwageningen.nl

Ledenadministratie

Z. van den Burg – 

Teunissen

Van der Waalsstraat 9

6706 JL Wageningen

z.teunissen@kpnmail.nl

Bankrekening

NL15 INGB 0002946125

Lidmaatschap:

€ 18 per jaar (minimum).
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aardewerk, tegelfragmenten, 
kogels, middeleeuwse klooster-
moppen, oudhollandse dakpan-
nen, glasfragmenten, pijpekop-
pen en -stelen, dierbotresten, 
restanten van lemen huizen en 
laatstelijk materiaal van molen 
De Eendracht (gesloopt in 1996). 
In 2005 verzocht de gemeente 
om de theekoepel te ontruimen 
vanwege groot onderhoud. 
Daarna volgde een lijdensweg 
die de collectie geen goed 
heeft gedaan: naar de ex-
Schimmelpenninckfabriek, 
toen weer naar de leegstaande 
bakkerij Bootsman, dan naar 
een bedrijfsruimte aan de 
Industrieweg en als voorlopig 
slot heeft Dobbe zich over het 
spul ontfermd door het op te 
slaan bij de molen De Vlijt.

De raadselprent is deze keer in 
de binnenstad genomen. Boven 
de auto is de werkplaats van 
timmerman C. Bosman te zien 
en links daarvan de houtloods. 
De gevel aan de rechterzijde 
ziet er nog steeds zo uit, in de 
linkergevel is de deur intussen 
verdwenen en vervangen door 
een raam. De vraag luidt nu: in 
welke straat staat deze auto? 
U kunt uw antwoord opsturen 
naar dinsdagmorgen@oud-
wageningen.nl of telefonisch 
doorgeven op 0317-411 974 of 
mondeling op dinsdagmorgen 
in de J.J. de Goedezaal van het 

De staat waarin we de collectie 
daar dit voorjaar werd aantrof-
fen was vrij slecht.
Geteld werden 64 dozen van ver-
schillende formaten. De beschrij-
vingen ervan waren ronduit 
summier te noemen. Veel tekst 
was niet goed meer leesbaar. In 
overleg met de gemeentelijke 
monumentenambtenaar is een 
aantal dozen met kloostermop-
pen en dakpannen opgesla-
gen bij museum De Casteelse 
Poort. Deze kunnen gebruikt 
worden voor de restauratie van 
bijv. de stadsmuur en/of de 
kasteeltorens. Hierna heeft de 
regioarcheoloog zijn licht laten 
schijnen over de collectie. Zijn 
conclusie was dat alle vondsten 
die onvoldoende aanduiding/
registratie bevatten, voor een 

Raad de prent

Oud Wageningen   3 – 2015

één inzender die overigens het 
goede antwoord wist: Gerard 
Schuurman. De prijsfoto heeft hij 
inmiddels ontvangen. 

museum, Bowlespark 1a. De 
eerste twee juiste antwoorden 
worden beloond met een afdruk 
van deze unieke prent.

Raad de prent (nr. 43-2)
Het pandje in het rode kader 
in de raadselprent van vorige 
keer was van kapper Straatman 
in de Kapelstraat. Er was maar 

De besturen van Oud Wage-
ningen en van Wageningen 
Monumentaal zijn doende een 
stichting Stadsherstel op te 
richten die zich zal inzetten voor 
het behoud en de restauratie van 
monumentale panden in de stad. 
Er is vooronderzoek gedaan om 
de mogelijkheden te verken-
nen van aankoop, restauratie en 
beheer van panden die verloren 
dreigen te gaan. De gemeente 
Wageningen staat positief tegen-

over dit initiatief. Met leningen, 
maar ook met sponsorgelden 
van sociaal-culturele fondsen 
en bijdragen van Wageningse 
bedrijven en particulieren moet 
het mogelijk zijn om monumen-
ten te restaureren, opnieuw te 
bestemmen en zorg te dragen 
voor het behoud.
In eerste instantie denken de 
besturen aan het restaureren van 
een project als het theekoepeltje 
op de stadsmuur.

Stichting Stadsherstel in de maak
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Historische Vereniging Oud Wageningen
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen

René Siemens: De erfenis van professor Sprenger
De expositie Made in Wageningen besteedt aandacht aan grondleggers 
van de Wageningse wetenschap. Een van hen was de markante 
tuinbouwprofessor A.M. Sprenger. Zie blz 21. 

Open Monumentendag 2015
Openingsavond 
Arie de Groot (column), Martijn Adelmund (stadsdichter), Maarten van 
den Wijngaart (monumentenzorg), Toon Rijkers (beeldhouwer) en klez-
mermuziek van ‘t Venster. Bblthk, Stationsstraat 2; toegang is gratis.

Kunst en ambacht 
Manifestaties en Open Huis bij tientallen monumenten in de stad.  
Zie de meegezonden folder.

Museum De Casteelse Poort
Bowlespark 1a
Made in Wageningen
Door welke producten is Wageningen op de kaart gezet? Drukwerk, 
sigaren en bakstenen – ze behoren tot ons verleden. Tegenwoordig 
wordt het beeld van Wageningen vooral bepaald door de ‘kennispro-
ducten’ van de universiteit en de vele andere kennisinstituten, zoals 
Marin, MeteoGroup en FrieslandCampina. 

Made in Wageningen Special – WIKKEL Indus’trees’
40 jaar modedesign uit Wageningen. WIKKEL selecteert bewust op 
natuurlijke materialen, exclusiviteit en functionaliteit.

Kinderworkshop 
Letterzetten en boekenlegger-drukken (deelname gratis).

Weekendspecial Made in Wageningen
Demonstraties druktechnieken, sigarenmaken; promotie Wageningse 
producten.
Muziek/zang van de Waogeningse Blaoge en een voordracht van 
stadscolumnist Willem Straatman.

Kinderworkshop 
Bakstenen maken (deelname is gratis).

Geen daden maar dromen 
Een spoorlijn naar Wageningen? Een betere verbinding over water? 
Een megawoonwijk in de uiterwaarden? Gewaagde uitbreidings-
plannen voor het stadhuis? Wat overbleef van deze dromen zijn 
maquettes, historische kaarten en bijzondere verhalen. Interessante 
voorbeelden van niet uitgevoerde (bouw)plannen uit het bezit van het 
Wagenings Gemeentearchief.

 

WAGENINGS ERFGOED AGENDA

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

23 sept.
20.30 uur

11 sept.
20.00 uur

13 sept.
13-17.00 uur

t/m 15 
november

15-27 sept.

16 sept.
14.00 uur

 
19 sept.

11-16.00 uur
20 sept. 

14.00 uur

23 sept.
14.00 uur

3 okt-1 nov.

Professor A.M. 
Sprenger

Typisch WIKKEL

Oprichter H. Otten van Meteo Consult

Maquette uiterwaardenplan

http://www.oudwageningen.nl
http://www.casteelsepoort.nl
http://www.wageningenmonumentaal.nl
http://www.rondleidingenwageningen.nl
http://www.wageningen.nl/gemeentearchief

