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Kost eigenlijk niets

TEN  GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Het is herfst, de bladeren vallen van de bomen en Oud Wageningen valt weer bij u op de mat. 
Vindt u dit ook een mooi blad? Een interessant blad? Misschien dat u het dan na lezing eens aan 
een vriend of een buurvrouw te lezen geeft. En als hij of zij wat in de vereniging ziet, dan zal Oud 
Wageningen graag een nieuw lid verwelkomen. Want een vereniging bestaat bij de gratie van 
de leden. Actieve leden die in het bestuur of de redactie willen, of een lezing geven, of in het 
documentatiecentrum helpen. Maar ook minder actieve leden, die graag het blad lezen of een 
lezing bijwonen.
Vele zielen maken een gezonde vereniging en een mooi tijdschrift. De contributie die u aan 
Oud Wageningen betaalt krijgt u vanzelf weer terug in de vorm van dit blad; en verder kunt 
u regelmatig naar de lezingen die de vereniging organiseert of op dinsdagmorgen naar het 
documentatiecentrum in De Casteelse Poort. Zo gezien kost het lidmaatschap eigenlijk niets. 

Bob Kernkamp, redacteur
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Toegankelijk
Daar komt nogal wat bij kijken – het gaat om een 
inventarisatie én waardebepaling van afzonderlijke 
elementen en grotere structuren op het vlak van 
aardkunde, archeologie, historisch landschap, 
bouwkunst en stedenbouw. Wageningen heeft een 
paar jaar geleden liefst vier adviesbureaus inge-
schakeld om al die deskundigheden bij de hand te 

Sinds kort geldt van overheidswege dat het belang 
van de cultuurhistorie zwaar mee moet tellen bij de 
plannenmakerij voor de ruimtelijke ordening en bij 
het afgeven van bouw- en omgevingsvergunnin-
gen. Dan is een compleet overzicht van alle cultuur-
historische karakteristieken en elementen in de 
gemeente met daarbij een aanduiding van hun 
betekenis wel zo handig. 

Om herkenbaarheid en identiteit van Wageningen te bevorderen

Cultuurhistorie op de kaart
De gemeente Wageningen wil over een jaar een cultuurhistorische waardenkaart klaar 
hebben. Ze trekt daarvoor extra geld uit. Dat valt te lezen in de meerjarenbegroting 
2016-’19 die deze maand in de raad wordt behandeld. In de paragraaf cultuur, onder het 
kopje ‘nieuw beleid’ schrijven B&W met zo’n waardenkaart ‘een substantiële bijdrage’ 
te willen leveren ‘aan de herkenbaarheid en eigenheid van de stad’. 

Door Piet Aben

De meest recente versie van de waardenkaart 
voor cultuurlandschap, landschapselementen en 
immaterieel erfgoed. De kaart, schaal 1:10.000 is te 
groot om hier in detail leesbaar af te drukken. 
Bron: Archeologisch Adviesbureau RAAP.
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hebben. Overigens behoort onze gemeente lang 
niet tot de eerste die een cultuurhistorische waar-
denkaart laten maken. Veel gemeenten en provin-
cies beschikken er al over, zo ook buurgemeente 
Ede. De goedgevulde Edese kaart wordt door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelfs tot 
voorbeeld gesteld. De Wageningse kaart zal, wan-
neer deze klaar is, qua inhoud en omvang niet voor 
de Edese onderdoen.

‘Kaart’ klinkt te simpel voor het product dat uitein-
delijk gereed moet komen. De gegevens van alle 
cultuurhistorische karakteristieken, elementen en 
hun waardering komen uiteraard in een digitale 
database terecht, die vanaf elke (werk-)plek toe-
gankelijk zal zijn. De Wageningse variant zal aange-
klikt kunnen worden op de website van de 
gemeente. Naast deze digitale gegevensbank 
komen er toch ook echte, fysieke en digitale kaar-
ten tot stand, waarop in één oogopslag de situatie 
van de hele gemeente te zien zal zijn. Zo beschik-
ken we straks over een aardkundige kaart, een 
archeologische kaart, een kaart van het historisch 
cultuurlandschap en een historisch-stedebouwkun-
dige kaart met aanduiding van de waardevolle 
bouwkunst. 
De aanduiding ‘kaart’ klinkt te statisch, want het is 
de bedoeling dat juist ook de historische  ontwik-
keling van de patronen en elementen in landschap 
en stad eruit afgelezen kan worden. De kaart wordt 
namelijk pas een wáárdenkaart als aan (de belang-
rijkste) onderdelen een waardering is gehecht, die 
gelegd kan worden naast bv. economische waar-
den. Zonder kennis van de historische ontwikke-
ling is het onmogelijk om de monumentale waarde 

van een zaak te bepalen. Dit is tevens het gevoelig-
ste onderdeel van de kaartenmakerij. Een vakin-
houdelijke waardering is één, maar de manier 
waarop daar in het beleid mee wordt omgegaan is 
nog wat anders. Die vertaling moet ook kloppen 
met wat de vele burgers vinden die hart hebben 
voor de historie van hun stad, haar monumenten 
en haar karakteristieke landschappelijke omge-
ving. 

Klankbordgroep
Om die reden is een klankbordgroep ingesteld om 
het werk van de adviesbureaus te begeleiden. 
Naast vertegenwoordigers van Wageningen 
Monumentaal, Mooi Wageningen, Oud 
Wageningen, het museum De Casteelse Poort en 
de regio-archeoloog zijn daarin deskundigen van 
allerlei aard opgenomen. Er hebben inmiddels 
enkele bijeenkomsten van de klankbordgroep 
plaatsgevonden, waar steeds de tussenresultaten 
van het werk werden getoond. De inbreng van de 
klankbordgroep bleek  belangwekkend en de 
waardering voor het initiatief was groot. 

Het werk aan de cultuurhistorische waardenkaart 
hoeft niet vanaf nul te beginnen. Er was al heel 
veel bekend, met name van het Wageningse bui-
tengebied. De archeologie, de bodem en het land-
schap zijn in de loop der jaren ruim bestudeerd en 
in kaart gebracht. De aanwezigheid van relevante 
wetenschapsgebieden in onze stad heeft daaraan 
bijgedragen. De afdeling historische geografie van 
de Stichting Bodemkartering (Stiboka) bracht al 
cultuurhistorische kaarten uit in de jaren zeventig 
van de afgelopen eeuw. Dat gebeurde vooral ten 
behoeve van ruilverkavelingen in de landbouw. Je 
zou met wat lokaal chauvinisme kunnen zeggen 
dat de cultuurhistorische waardenkaart in 
Wageningen is uitgevonden. Het mag dan ook 
geen wonder heten dat het eerste deel van de 
nieuwe kaart die nu in de maak is, het deel over het 
buitengebied, al klaar is. Op dit moment wordt de 
stedenbouw van de bebouwde kommen bewerkt.

Vingerwijzing
De cultuurhistorische waardenkaart vormt straks 
de basis voor het beleid van de gemeente, maar ze 
zal zich ook ontpoppen als een boeiende bron van 
informatie voor iedereen die Wageningen beter wil 
leren kennen. De kaart beschrijft de lange bewo-
ningsgeschiedenis van de stad en de belangwek-
kende erfstukken die we daaraan hebben overge-
houden. En ze vormt een vingerwijzing voor het 
behoud daarvan. 

Plannen, beslissingen

Los van de vele incidentele beslissingen die de gemeente moet nemen op 
het gebied van de ruimtelijke ordening waar ze de cultuurhistorische waar-
denkaart bij zal halen, valt te denken aan complexe inrichtingsplannen. Zo 
ligt daar het burgerinitiatief om de stadsgracht weer open te maken bij de 
voormalige Bergpoort. Hoe zagen de vestingwerken eruit die ooit daar 
lagen? Kan daar nog iets van teruggeroepen worden? Er was nog kortge-
leden een plan om het hele Stationsstraatkwartier opnieuw in te richten. 
Daarbij werd zelfs aan een parkeergarage aldaar gedacht. Nooit meer iets 
van gehoord, maar er moet daar wel nog iets gebeuren. Her en der wordt 
gevraagd om een inrichtingsplan voor het Binnenveld, een monumentaal 
gebied dat van veel kanten wordt bedreigd. Dat er binnenkort 600 popu-
lieren worden geveld mág van de cultuurhistorie, want het westelijk deel 
van het Binnenveld was tot in de 20e eeuw een boomloos gebied. Alweer 
jaren geleden werd de Rooseveltweg dwars door de oude buurtstructuur 
van de kern Brakel getrokken. Zou iets van de eeuwenoude bewonings-
geschiedenis hier nog ooit zichtbaar gemaakt kunnen worden? 

Piet Aben
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Verborgen parels oppoetsen

Historisch Wageningen, dat heb ik in de afgelopen maanden veelvuldig gehoord! Niet alleen bij 
de visievorming voor de binnenstad vanuit de Gemeente Wageningen, ook bij de vorming van het 
nieuwe activiteitenprogramma van de SOW.

Wat is die historie? Wat is het DNA van Wageningen? Wat is aantrekkelijk aan de Wageningse 
binnenstad en kan dienen als visitekaartje voor de Wageningers en bezoekers?
De ‘verborgen’ parels in en rondom de binnenstad zijn vaak echte parels die alleen opgepoetst 
hoeven te worden. Neem de stadsgracht, het zicht vanaf de dijk, de stadsmuur, het Torckpark, om 
er een paar te noemen. Tijdens een fotosafari op de fiets, die we maakten voor de visievorming 
binnenstad, hebben we veel van deze parels bekeken. 
De bewegwijzering en routing naar deze kenmerkende Wageningse plekken kan beter. 

We hebben tijdens de verschillende bijeenkomsten en sessies uitvoerig gesproken over de 
panden in de binnenstad. Van de kenmerkende bouwstijl van veel gebouwen op de Markt tot het 
uitgraven van de stadsgracht, alsmede het historisch aspect van de binnenstad.

Ik ben absoluut een voorstander van het tijdens de bijeenkomsten veel genoemde opknappen 
van panden, al dan niet in historische staat. De meeste panden in de binnenstad zijn voornamelijk 
in gebruik door de detailhandel en horeca. Elke ondernemer moet voor zichzelf de keuze maken 
welke uitstraling zijn of haar pand moet hebben. Dit kan een authentieke uitstraling zijn waarbij 
het aanzicht in historische waarde hersteld wordt.
Het kan ook een uitstraling zijn die aan de formule/ondernemer hangt, die het pand bezit. 
Het bewaren en herstellen of uitlichten van de authenticiteit van de panden heeft overigens wel 
mijn voorkeur. 
Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, is dat een plek waar ik blij van word. Een brede gestucte 
grijze gevel met daarboven een authentieke eerste en tweede verdieping. In mijn ogen een 
mooie combinatie van heden en verleden, passend bij mijn branche en passend bij wat ik als 
ondernemer wil uitstralen. 

Het herstellen van de Bergpoortbrug is een idee dat o.a. vanuit het WOC geïnitieerd is. 
Het lijkt me een aanwinst voor de stad als de brug in ere hersteld wordt. Mede omdat we tijdens 
de avonden voor de visievorming van de binnenstad regelmatig horen dat de entrees van de stad 
niet herkenbaar zijn, de historische binnenstad is niet duidelijk zichtbaar. Het is daarom een van de 
punten waar we bij de concretisering van ideeën en actiepunten voor het Visierapport binnenstad 
aandacht aan besteden.

Enfin, ik begon mijn verhaal over de binnenstad waar wel degelijk iets moet gebeuren om een 
aantal plekken aantrekkelijker te maken en aan de eisen van de tijd aan te passen. Dit kan alleen al 
betekenen dat je een ‘koude straat’ verandert in een ‘warme straat’. Het begrip koude en warme 
straat is een van de vele dingen die ik heb opgepikt bij de visievorming. Je kunt het straatbeeld 
eenvoudig aantrekkelijker maken door de straat schoon te houden, te schilderen, bloembakken 
te plaatsen, bankjes neer te zetten… Het mooie is dat dit vaak dingen zijn die niet eens door de 
gemeente Wageningen aangepakt hoeven te worden. Gebruikers van de straat, bewoners en 
ondernemers kunnen dit doen! Een mooie uitdaging voor de komende tijd en al helemaal in het 
kader van onze participatiesamenleving!

Wat ik eigenlijk al wel wist, is in de afgelopen maanden bevestigd. Wageningen is een stad met 
veel mooie plekken en een rijke historie. Als we als ondernemers het centrum aantrekkelijk willen 
houden en verbeteren, moeten we dat met z’n allen (ondernemers, bewoners en gemeente) 
aanpakken. Niet alleen het centrum, maar ook de toegangswegen. En de routing naar en door het 
centrum. Met de auto, de fiets of te voet.

CO LU M N

Robert Frijlink is 
bestuurslid van 
het Wagenings 
Ondernemers Contact 
(WOC) en bestuurslid 
van de Stichting 
Ondernemersfonds 
Wageningen (SOW). 
Hij is eigenaar van de 
Gelderse IJzerhandel op 
de Bergstraat.

Oud Wageningen  4 – 2015

Door Robert Frijlink
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Jelle de Gruyter: ‘Ik vind 
het allemaal heel leuk’. 
Foto Carleen van den 
Anker

6

Door Toon Jansen 
Wij spraken met elkaar in de kantine van het Schip 
van Blaauw waarin GAW ontwerp+communicatie 
b.v. gevestigd is. De Gruyter is een van de maten.
In 1971 kwam Jelle de Gruyter naar Wageningen 
om aan de toenmalige Landbouwhogeschool te 
gaan studeren. Het was een soort compromis: ‘Ik 
wilde liever fotograaf worden, maar mijn vader 
vond dat geen beroep. Hij drong aan op Delft’. 
Jelle genoot van het studentenleven, maar de pro-
pedeusedrempel passeerde hij niet. Na militaire 
dienst schreef hij zich in bij de Sociale Academie 
in Arnhem, waar hij in 1979 het einddiploma 
behaalde. Hij was daarna tien jaar werkzaam in het 
plattelandsjongerenwerk, eerst bij de Katholieke 
Plattelandsjongeren in Arnhem, later bij de lan-
delijke organisatie in Utrecht. Zijn enthousiasme 
voor grafisch werk kwam tot uiting doordat hij 
hier nauw betrokken werd  bij het verzorgen van 
allerlei publicaties die toen nog met knip- en plak-
werk in elkaar werden gezet. 

IN  GESPREK MET...  JELLE DE GRUY TER

‘ De geschiedenis van de stad 
komt steeds weer op mijn pad’

‘Rond 1990 deed het opmaken per computer zijn 
intrede en ik wilde natuurlijk met mijn tijd meegaan. 
Ik had mijn zinnen gezet op de net op de markt ver-
schenen Apple Macintosh-computer, maar zelfs de 
prijs van een kleine Mac, met een klein beeldscherm 
en printer kwam al op zo’n 35.000 gulden. Dat was 
voor de organisatie een te grote investering.’ Jelle 
besloot die stap zelf te wagen, kocht de Mac en ging 
verder als freelancer in grafisch ontwerp. ‘Mijn eer-
ste klant was het maandblad voor imkers, Bijen, en 
dat maken we nog steeds’.
Enkele jaren later vestigde Jelle zich met Harry 
Harsema, ook zelfstandig grafisch vormgever (van 
origine landschapsarchitect) in Heerenstraat 32, 
het monumentale restant van de meubelfabriek 
waarover Pieter Roza zich had ontfermd (zie OW 
42-3 voor een gesprek met Pieter Roza). Onder de 
naam Grafisch Atelier Wageningen begonnen zij een 
bedrijf dat zou uitgroeien tot ontwerpbureau en uit-
geverij (Uitgeverij Blauwdruk) met 12 medewerkers.

Reeds in de jaren 80 raakte Jelle, als lid van de CPN, 
betrokken bij de gemeentelijke politiek. De samen-
werking tussen de vier kleine, linkse partijen PSP, 
PPR, CPN en EVP, die in 1990 zou leiden tot de oprich-
ting van Groen Links, kreeg in Wageningen tien jaar 
eerder vorm onder de naam PPCE. Cox Merkelijn 
werd toen wethouder in een college met PvdA en 
D66. De PPCE-fractie voer een eigen, onafhankelijke 
koers. Zo kon het gebeuren dat de fractie zich ver-
zette tegen plannen van het college om het karak-
teristieke NBM-gebouw van Sybold van Ravesteyn 
bij het busstation te slopen om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Er waren volgens de PPCE veel betere 
oplossingen voor de Stadsbrink  met behoud van 
het monumentale gebouwtje, maar wethouder Van 
Alderwegen pareerde de kritiek met het argument 
dat er voor zijn plan wél investeerders waren. 

Politieke werk
Door de overgang van een ‘vaste baan’ met veel 
avondwerk en reistijd naar een eigen bedrijf in 
Wageningen kreeg Jelle meer tijd voor het politieke 
werk. In 1990 werd hij voor Groen Links lid van de 
gemeenteraad waar hij vier perioden, dus 16 jaar 
deel van zou uitmaken. Een periode waarin Groen 
Links ‘flink aan de weg timmerde’. Veel aandacht 
werd daarbij besteed aan communicatie – ‘dat was 
vooral mijn ding’ –  onder andere met huis-aan-huis-



7Oud Wageningen  4 – 2015

IN  GESPREK MET...  JELLE DE GRUY TER
kranten, politieke cafés en een wekelijkse radio-
uitzending bij de lokale omroep. In 2002 – het jaar 
waarin hij fractievoorzitter werd – behaalde Groen 
Links zes zetels en had samen met de PvdA een 
krappe meerderheid (12 van de 23 zetels) in de raad. 
Formering van een links college ging evenwel niet 
door daar één fractielid van GL (Arno Boon) hier 
tegen was. Daarna was er geen meerderheid meer. 
Groen Links vormde toen een coalitie met CDA en 
VVD, en ‘die liep goed’: tot ieders verrassing ging 
de VVD zelfs akkoord met een eis van Groen Links 
tot verhoging van de OZB met 10%.
In 2002 werd gekozen voor een college met vier 
wethouders: ‘Drie wethouders waarbij GL de 
zwaarste portefeuille zou krijgen, durfden we nog 
niet aan en dus werd gekozen voor vier. Omdat 
CDA en VVD geen voorstander waren van een 
‘partijloze’ vierde wethouder, mocht Groen Links 
er twee leveren’. Dat werden Rik Eweg en Tineke 
Strik. In deze periode zette Wageningen zich actief 
in voor vluchtelingen en steunde o.a. het initiatief 
‘Vluchteling Onder Dak’ dat een aantal illegalen in 
een leeg pand aan de Mansholtlaan onderbracht. 
Het was ook de tijd van een eerste convenant met 
de universiteit over de in te richten campus. Hierin 
bedong de gemeenteraad dat op het campuster-
rein geen winkel- of woonvoorzieningen zouden 
komen. Daar is in latere jaren van afgeweken 
en momenteel worden er units voor studenten 
gebouwd en komt er ook een bescheiden win-
kelapparaat. Overigens liet de relatie universiteit 
– gemeente nogal eens te wensen over. Dit kwam 
vooral tot uiting in de wijze waarop de universiteit 
de door haar verlaten gebouwen in de stad van de 
hand deed: ‘Die gingen naar de hoogste bieder en 
de gemeente mocht het verder uitzoeken’. Zo werd 
landgoed  Hinkeloord – dat vier gebouwen met 
monumentale waarde omvatte – in één klap ver-
kocht aan de projectontwikkelaars Roelofs & Haase 
zonder de gemeente daarin te kennen.

Steeds enthousiaster
Toen in 2002 de bovenetage van Heerenstraat 32 
voor GAW te klein werd, werd een poging gedaan 
om samen met communicatiebureau De Lynx 
en Huijbers’ Administratiekantoor het Schip van 
Blaauw te verwerven. In eerste instantie lukte dat 
niet en werd het gebouw aan een ander verkocht. 
De door de nieuwe eigenaar ingediende verbou-
wingsplannen werden evenwel niet geaccepteerd 
door de Monumentencommissie en zo konden de 
drie het Schip begin 2004 alsnog in bezit krijgen 
(inmiddels is De Lynx alweer verhuisd naar het 
(restant van) het gebouw van Entomologie aan de 
Kortenoord Allee). Jelle: ‘Aanvankelijk dacht ik: 
wat moeten we in deze gribus? Maar gaande de 
verbouwing werd ik steeds enthousiaster: achter 
alle tussenwandjes en dichtgemaakte deuren ging 

als het ware een nieuwe ruimte open.’ Begin 2005 
was de restauratie van het Schip van Blaauw vol-
tooid en trokken de drie Wageningse bedrijven erin. 
Het rijksmonument in de stijl van de Amsterdamse 
School is inmiddels bekend terrein voor talloze 
Wageningers en bezoekers van buiten. Er worden 
regelmatig rondleidingen gehouden, het is altijd 
open tijdens Open Monumentendag en de Culturele 
Ronde en tegenwoordig worden er zelfs regelmatig 
huwelijken gesloten in de bijzondere, sfeervolle 
collegezaal.
Overigens ging de slag om Hinkeloord tussen 
gemeente en projectontwikkelaar door. De dag 
nadat wethouder Eweg monumentenstatus had 
aangevraagd voor de vermaarde plantvakken van 
Microbiologie deed de projectontwikkelaar een 
poging deze met een shovel te vernietigen om op 
deze plaats ook te kunnen bouwen. Uiteindelijk 
werd een compromis gevonden in toestemming om 
twee rijen plantvakken naar het zuiden te verplaat-
sen, zodat er ruimte ontstaat om langs de Generaal 
Foulkesweg een kantoor te bouwen. ‘Het is natuur-
lijk eigenlijk te dol dat de toenmalige Rijksdienst 
voor Monumentenzorg daarmee akkoord is 
gegaan.’ Inmiddels zijn de vakken bouwkundig her-
steld, maar liggen ze te wachten op een passende 
bestemming. Verder leidden de onderhandelingen 
tussen gemeente en projectontwikkelaar tot een 
aanzienlijke beperking van de bouwmogelijkhe-
den, tot het zoveel mogelijk ‘vrijmaken’ van de vier 
monumenten (Villa Hinkeloord, Schip van Blaauw, 
Microbiologie en Landmeetkunde) onder andere 
door het slopen van enkele kassen en het fytotron 
direct naast het Schip, en tot de beperking dat er 
buiten de ‘hoogleraarswoningen’ geen extra woon-
appartementen in de monumenten zouden komen. 
En dit in ruil voor toestemming om in de zuidwest-
hoek twee appartementengebouwen (Het Jacht 
en De Rede) en in de noordoosthoek een kantoor-
gebouw neer te zetten. Vanwege de economische 
ontwikkelingen is dit laatste nog niet gerealiseerd.

Terugkijkend
Ten slotte. ‘Het is grappig om terugkijkend te zien’ 
– aldus Jelle – ‘dat sinds ik in Wageningen woon 
de geschiedenis van de stad en in het bijzonder 
haar monumenten steeds weer op mijn pad liggen, 
zonder dat ik daar heel bewust op heb aangestuurd. 
Ik woon op het Emmapark in een monument; ik 
was actief bij Wereldwinkel De Uitbuyt in het oude 
pandje aan de Kapelstraat; ons bedrijf begon aan de 
Heerenstraat 32 en zit nu in het Schip van Blaauw. 
En ook dat onze uitgeverij Blauwdruk het boek 
Geschiedenis van  Wageningen heeft uitgegeven 
en dat we nu het magazine van de Historische 
Vereniging Oud Wageningen mogen maken. 
Eén ding is zeker, ik vind het allemaal heel leuk en 
mateloos interessant.’
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Koningin Emmaschool, 
klas 4, ca. 1923

Dat kinderen in Nederland een fors deel van hun 
jeugd naar school gaan is voor ons de gewoonste 
zaak van de wereld. We staan er nauwelijks bij 
stil dat dit gedurende het grootste deel van onze 
vaderlandse geschiedenis niet het geval is, laat 
staan dat schoolgang een verplichting is. De hui-
dige situatie wordt kort en bondig weergegeven 
op de site van de Rijksoverheid: ‘Kinderen van 5 tot 
16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo 
kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij 
en de arbeidsmarkt.’ 

Naar school in Wageningen, toen en nu

Vierhonderd jaar plaatselijke onderwijsgeschiedenis

Zo’n vier eeuwen geleden ontstond het eerste lager onderwijs in onze stad. 
De Casteelse Poort wijdt daaraan de winterexpositie 2015-’16. Voor Oud 
Wageningen beschrijft Jean Gardeniers die geschiedenis in twee delen. 
Deze keer vooral over de opkomst en de groei van de onderwijsgedachte en 
de onderwijsorganisaties in ons land en in onze stad. In deel twee komen 
vooral de vele onderwijsgebouwen aan bod.

De eerste leerplichtwet is echter pas in 1900 tot 
stand gekomen. Ze verplicht kinderen om zes 
jaar  onderwijs te volgen, van hun zesde tot hun 
twaalfde jaar. Een nieuwe wet in 1969 verlengt 
deze periode tot negen jaar, terwijl die in 1975 tien 
jaar wordt. De Wet op het Basisonderwijs uit 1985 
voegt de kleuterschool voor kinderen van 4 en 
5 jaar samen met de lagere school tot de nieuwe 
basisschool. Daarbij wordt het begin van de leer-
plicht vervroegd tot de leeftijd van 5 jaar.
Wel zijn er al vanaf de vroege middeleeuwen 

Door Jean Gardeniers
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scholen geweest, aanvankelijk alleen voor een 
kleine elite, later voor bredere lagen van de bevol-
king. Een grote rol daarbij speelt eerst de kerk en 
later steeds meer de burgerlijke overheid. Ook de 
taken die toegekend worden aan het onderwijs 
verbreden zich. Eerst gaat het vooral om lezen 
en schrijven en kennis van de (juiste) godsdienst. 
Later krijgen doelen als armoedebestrijding en 
de ontplooiing van het kind een prominente plek, 
tekortkomingen van gezin en maatschappij moeten 
in het onderwijs worden opgevangen. De scholen 
die in Wageningen in de loop der tijden zijn gesticht 
volgen de nationale trend, maar leggen ook eigen 
accenten.

Klooster- en parochiescholen
In de achtste eeuw worden na de komst van mis-
sionarissen zoals Willibrord en Bonifatius de eerste 
kloosterscholen gesticht waar jongens uit de hoge-
re stand worden voorbereid op het priesterschap.
Ook de burgerlijke overheid heeft behoefte aan 
goed opgeleide functionarissen. Karel de Grote 
bepaalt eind achtste eeuw dat in alle bisschoppe-
lijke steden scholen moeten worden gesticht. Ze 
zijn alleen voor jongens en het onderwijs is in het 
Latijn. Pas vanaf de elfde eeuw wordt onderwijs 
breder toegankelijk en ontstaan naast de klooster-
scholen ook lekenscholen. Vanaf 1200 verschijnen 
er parochiescholen, verbonden aan de parochie-
kerken. Deze scholen worden geleid door een 
meester, die meestal ook koster en voorzanger is. 
Slechts een beperkt deel van de kinderen bezoekt 
deze scholen. Naar schatting is dit rond 1400 een 
zesde deel van de jongens. 
In de veertiende en vijftiende eeuw nemen de 
steden de parochiescholen steeds meer over, of 
ze stichten zelf stadsscholen. Ook dan blijft gods-
dienstonderwijs belangrijk. Het onderwijs wordt 
steeds meer in de eigen taal, het Nederduits, 
gegeven. Na de Reformatie is in Wageningen de 
Nederduits Gereformeerde Kerk de officiële kerk 
geworden. Het godsdienstonderwijs volgt dus 
ook deze richting. Dit betekent dat als de katho-
lieken hun kinderen naar school laten gaan, deze 
een opvoeding krijgen volgens de regels van de 
Gereformeerde Kerk.

In Wageningen
Over het vroege onderwijs in Wageningen zijn 
slechts sporadische gegevens bekend. De ver-
melding van een schoolmeester in het midden 
van de zestiende eeuw wijst op onderwijs in die 
tijd. In het midden van de zestiende eeuw is er de 
vermelding van een Nederduytsche school aan het 
Kerkstraatje (waarschijnlijk nu hoek Kapelstraat). 
Ook op oude kaarten wordt deze school vermeld. 
Een Latijnse school is er al voor 1721, wanneer voor-

bereidingen worden getroffen voor de bouw van 
een eigen schoolgebouw aan de Markt. Uiteindelijk 
krijgt de school in 1748 nog een derde plek aan de 
Molenstraat, waar de meeverhuisde gevelsteen van 
de tweede school nog te zien is.
Naast de Latijnse school komt ook de Franse school 
op. Deze is eind vijftiende eeuw ontstaan uit de 
behoefte aan een goede opleiding voor de handel. 
In kleinere plaatsen is het hoofd van de Franse en 
de Nederduitse school vaak dezelfde persoon. 
Zowel jongens als meisjes volgen dit onderwijs, dat 
meestal in particuliere handen is en verbonden met 
een kostschool. Voor Wageningen wordt in 1799 
een Franse school vermeld die alleen voor meisjes 
is.
In 1777 worden door de plaatselijke dominee Koot 
twee scholen gesticht voor jonge kinderen uit arme 
gezinnen, een in de stad en een in de Buurt. Later 
komt er ook een Gereformeerde diaconieschool 
voor oudere kinderen. Deze wordt mede door 
hoge financiële lasten opgeheven in 1864, waarna 
de school fuseert met de stadsarmenschool. Deze 
is in 1841 opgericht door particulieren en in 1856 
overgenomen door de gemeente. Een protestantse 
bewaarschool voor arme kinderen wordt opgericht 
in 1848.
Het ontbreken van leerplicht laat toe dat kinde-
ren al vroeg kunnen worden ingeschakeld in het 
arbeidsproces, terwijl ook het schoolgeld al een 
belemmering vormt om kinderen naar school 
te sturen. Een onderzoek naar de oorzaken van 
schoolverzuim in het midden van de negentiende 
eeuw laat voor Wageningen zien dat van de 585 
kinderen tussen zes en twaalf jaar er 129 niet 
schoolgaand zijn, waarvan 79 vanwege het feit dat 
de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, dus 
meer dan 60 procent om die reden. 

Naar school in Wageningen, toen en nu

Ingebruikname in 1903 
van School 2, oftewel 
Buurtseschool. Rechts 
de onderwijzerswoning.



10

het opschrift ‘Christelijke School’, in 1909 na 
de geboorte van prinses Juliana wordt het de 
(Prinses) Julianaschool. Dit is tevens het begin van 
de koninklijke naamgeving van de protestantse 
scholen in Wageningen.
Het 25-jarig jubileum van pastoor Hoefsloot 
in 1900 geeft de aanzet tot de bouw van de 
eerste katholieke school in Wageningen na de 
Reformatie. De feestgave bestemt Hoefsloot 
voor het stichten van een meisjesschool en een 
klooster voor de onderwijzende zusters. Enkele 
financiële meevallers helpen. Al snel wordt een 
herenhuis aan de Markt gekocht als woonhuis 
voor de zusters, het Cunerahuis, en een terrein 
aan de Burgtstraat voor de bouw van de school. 
In 1905 wordt het klooster betrokken. Het lager 
onderwijs in de nieuwe school begint in 1906.

Gelijkstelling
Hoewel openbaar en bijzonder onderwijs in de 
wetgeving stapsgewijs steeds meer gelijkgerech-
tigd zijn geworden, duurt het tot 1920 voordat er 
ook financieel volledige gelijkstelling is. Onder 
minister De Visser, de eerste bewindsman van 
het nieuw ingestelde ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen komt na veel strijd 
(de ‘Schoolstrijd’) een Lager-onderwijswet van 
die strekking tot stand. Deze subsidiëring door 
de Rijksoverheid maakt de bouw van nieuwe bij-
zondere scholen mogelijk. Ook in Wageningen is 

Nieuwe organisaties 
De grondwet van 1848 verleent vrijheid van onder-
wijs. Dit betekent dat iedereen vrij is een school op 
te richten. Subsidiëring is er echter alleen voor de 
openbare scholen. Openbare school I wordt in 1882 
in opdracht van het gemeentebestuur gebouwd 
aan de Parkstraat (Niemeijerstraat). Openbare 
school II is de eerder gestichte stadsarmenschool 
aan het Noorderplantsoen (Schoolstraat).
In 1870 wordt de ‘Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk Onderwijs in Wageningen’ opgericht, 
mede omdat men niet tevreden is met het gods-
dienstloze karakter van de stadsarmenschool. Al 
eerder was daarom een zondagsschool gesticht. 
Het gebouw van de voormalige diaconieschool 
staat na de fusie met de stadsarmenschool nog 
leeg en dit gebouw aan de Stationsstraat, oor-
spronkelijk als evangelisatiegebouw gesticht, 
wordt de eerste protestants-christelijke lagere 
school. Het aantal leerlingen groeit gestaag en 
eind negentiende eeuw moet zelfs besloten wor-
den voorrang te geven aan kinderen uit eigen 
kring. Katholieke kinderen worden slechts bij uit-
zondering toegelaten.
Nieuwe wetten stellen hogere eisen aan schoolge-
bouwen. Onder andere wordt het aantal kinderen 
dat in een lokaal mag zitten beperkt. Daarom 
wordt in 1906 besloten grond aan te kopen aan 
het Noorderplantsoen om daar een nieuwe school 
neer te zetten. Aanvankelijk heeft deze school 

Leerlingen, geboren in  
1896, van de Christelijke 
School, later 
Julianaschool, 1907.
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steeds weer opnieuw gebruikt. Soms voor weer 
andere scholen en schooltypen, soms voor andere 
nabije of verre functies, zoals kinder dagopvang en 
atelier voor kunstenaars.
In Wageningen zijn verschillende voorbeelden. 
In een vervolgartikel zullen de gebouwen en hun 
mede door de didactische eisen ingegeven archi-
tectuur aandacht krijgen. 
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daar ruim gebruik van gemaakt.
Al in 1920 neemt het katholieke kerk- en schoolbe-
stuur het initiatief tot de bouw van een jongens-
school aan de Grintweg (Otto van Gelreweg). Op 21 
juni 1922, de feestdag van St Aloysius, de patroon 
van de jeugd en van de nieuwe school, wordt het 
gebouw in gebruik genomen. De ‘Vereeniging voor 
Protestants Christelijk Onderwijs’ sticht in 1922 een 
lagere school met een ulo, de Wilhelminaschool 
aan de gelijknamige weg. Enkele jaren later in 
1929 wordt voor de oostelijke uitbreidingswijken 
Patrimonium en Irene de Emmaschool geopend, op 
de hoek van de Geertjesweg en de Grintweg.
Een heel eigen Wagenings karakter heeft de stich-
ting van de H.J. Piekschool, die een bijzondere 
school is, maar neutraal, niet religieus gebonden. 
De achtergrond is dat een aantal ouders niet tevre-
den is met het bestaande openbaar onderwijs, 
met name als voortraject voor het voortgezet 
onderwijs. In 1921 wordt daarom de ‘Wageningsche 
Schoolvereeniging’ opgericht met als doel een 
school te stichten voor kinderen waarvoor het 
lager onderwijs niet het eindonderwijs zal zijn. 
Voordat een eigen gebouw beschikbaar is wordt 
het onderwijs gestart in de voormalige protes-
tantse bewaarschool aan de Stationsstraat, hoek 
Lawickse Allee. Eind 1922 neemt de school een 
eigen gebouw aan de Ritzema Bosweg in gebruik, 
al snel de Piekschool genoemd naar het eerste 
hoofd der school.

Naoorlogse groei
De groei van Wageningen na 1945 uit zich in de 
bouw van verschillende nieuwe wijken. Vanuit de 
toen heersende wijkgedachte worden de nieuwe 
stadsdelen voorzien van winkels en scholen. De 
elders gebruikelijke voorziening van nieuwe stads-
delen met kerkgebouwen heeft in Wageningen 
maar ten dele plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: 
de Jozefschool komt in de oostelijke uitbrei-
ding, de Ireneschool aan de Westerhofseweg, 
de Nudeschool aan de Nolensstraat, de nieuwe 
H.J. Piekschool in de Roghorst en zij aan zij de 
Openbare Basisschool de Tarthorst en de Kardinaal 
Alfrinkschool in de Tarthorst. Een nieuwe school in 
een bestaand schoolgebouw is de Vrije School de 
Zwaneridder. 
In Noordwest vormen de basisscholen mede het 
centrum van de wijk. Door het afnemend kinder-
tal is de aanvankelijk geplande stichting van een 
school in de nieuwste wijk Kortenoord niet doorge-
gaan. Na het tot stand komen van de basisschool 
zijn bij de meeste scholen bouwkundige voor-
zieningen getroffen om de jongste kinderen een 
eigen plek te geven.  
Zoals al in de hele geschiedenis van de scholen 
(-bouw) het geval is, worden schoolgebouwen 

School 1 aan de 
Parkstraat, nu 
Niemeijerstraat, 
gebouwd in 1882. 
Ongedateerde foto.

De foto’s bij dit artikel 
zijn verkregen van 
museum De Casteelse 
Poort, voor het meren-
deel afkomstig uit col-
lecties van gemeente 
en Oud Wageningen, 
voorts van particuliere 
verzamelingen.



WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Behaaglijk wonen op de 
Wageningse Berg

In een tijd waarin een deel van de wereld in brand stond en ook Wageningen 
de invloed van de Eerste Wereldoorlog gevoeld moet hebben, zijn er in 
de stad toch tal van bouwprojecten van de grond gekomen of tenminste 
geïnitieerd. Niet alleen kwam ’t Rode Dorp tot stand en stonden er ook andere 
arbeiderswijken op stapel (Irenebuurt en Patrimonium), ook de gegoede 
burgerij keek reikhalzend uit naar nieuwe vestigingslocaties. 

Door Petra Leenknegt

Luchtopname uit ca. 1927 
van de Wageningse Berg 
met blik op buitenplaats 
Hinkeloord en rechtsvoor 
het Schip van Blaauw. 
Bovenaan ligt de 
Nassauweg. Duidelijk 
zichtbaar zijn de nog lege 
kavels.

Zeker nadat de Rijkslandbouwschool in 1918 de 
status van hogeschool verwierf en professoren 
en aanhang gehuisvest moesten worden. De bin-
nenstad barstte enigszins uit haar voegen en dus 
moest het verderop, zoals aan de Lawickse Allee, 
of hogerop gezocht worden. Waar was het dan 
beter toeven dan op de Wageningse Berg?

Uitbreidingslocatie
Aan de lommerrijke Rijksstraatweg (nu Generaal 
Foulkesweg), toentertijd de doorgaande weg rich-
ting Renkum en Arnhem, waren al sinds eind 19e 
eeuw vele mooie villa’s verrezen. Een buitenplaats 
als Hinkeloord met haar prachtig aangelegde park-
achtige tuin vond er al heel vroeg, in 1855, haar 
plek. Dit is niet lang nadat landgoed Belmonte 

(1843) er als pionier verscheen. Ook het land-
bouwonderwijs zou enkele decennia later de berg 
ontdekken als fraaie vestigings- en uitbreidingslo-
catie. De Rijkstuinbouwschool (‘het gebouw met 
de klok’) van rijksbouwkundige Van Lokhorst 
bijvoorbeeld opende al in 1896 haar deuren. In de 
Wageningsche Courant van 1901 wordt die gestage 
verandering en bebouwing van de berg mooi ver-
woord: ‘Wie dit terrein voor vijf jaren gekend heeft, 
voor een groot deel gewone, zandige akkergrond, 
voor een ander deel weinig vruchtbaar land, 
staat met grote verbazing te zien naar de frissche 
gazons, den prachtige opslag van jonge boomen, 
de fraaie bloemrijke struiken en de schoone bloe-
men die van verre het oog tegenlonken’. Kortom 
een patente plek om te wonen en te werken.

12
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Chic villapark
Maar de berg was uitgestrekt en deels nog altijd 
maagdelijk en onbebouwd. Niet vreemd dus dat 
begin 20e eeuw plannen ontstonden voor een 
chic villapark. De N.V. Nationaal Grondbezit uit Den 
Haag kocht hiertoe een groot perceel op, gelegen 
aan de zuidkant van de Rijksstraatweg, ten westen 
van Hinkeloord. Na gemeentelijke goedkeuring in 
1905 werd gestart met de uitvoering van het plan. 
De Haagse bouwmaatschappij behield ondertussen 
geheel de regie. Ze gaf geen bouwkavels uit, maar 
liet zelf eerst villa’s op de percelen bouwen om ze 
vervolgens aan particulieren te verkopen. Ze koos 
dan ook zelf de architecten uit en bereikte hiermee 
dat het wijkje – nog altijd - een mooie eenheid van 
vormgeving vertoont. Het stratenplan was niet 
strak recht maar vertoonde zacht gebogen lijnen 
die mooi aansloten bij de bomenrijke omgeving. 
Het villapark kreeg in de jaren die volgden gestaag 
vorm en professoren van de (inmiddels) landbouw-
hogeschool kochten de fraai gelegen villa’s gretig 
op. Zo zou professor Hemmo Bos er tot aan zijn 
dood in 1933 blijven wonen en was ook het later 
(1921) gebouwde en zo beeldbepalende Zwitserse 
chalet aan de Nassauweg in handen van een 
Wageningse hoogleraar.

Meer en meer bebouwing
Niet iedereen was overigens even gecharmeerd 
van de voortgaande bebouwing van de berg. In de 
Wageningsche Courant van 30 mei 1917 staat een 
wat zurig commentaar op deze ontwikkeling:  ‘We 
hebben gekregen een villapark. Wat voor moois is 
daar nu aan? Benepen begrip van ‘park’, zijn de hui-
zen zoo dicht op elkaar geplakt dat met goed fat-
soen de wind ter nauwernood zijn frisschen adem 
er door heen en langs kan strijken’. 
De krant vervolgt zijn tirade tegen deze meta-

morfose: ‘Wordt langs den straatweg alles volge-
bouwd, blijft er niets meer over, dat de wande-
ling daar langs aangenaam aandoet. ’t Staat aan 
de gemeente om het open terrein oostelijk van 
Hinkeloord te bemachtigen, er een park van te 
maken, dat uitnemend aansluit aan den Bergrand’. 
Verdergaande bebouwing bleek niet helemaal een 
ongegronde angst, want dit terrein zou een  uitbrei-
dingslocatie worden van de Landbouwhogeschool. 
Dit was kort nadat ook buitenplaats Hinkeloord al 
door haar in 1916 in gebruik was genomen voor de 
afdeling Bosbouw. Maar de berg behield ondanks 
deze nieuwe bebouwing nog steeds zijn groene, 
bomenrijke karakter. Ook nadat begin jaren 
twintig de wijk Hamelakkers aan de noordzijde 
van de Rijksstraatweg op de daar zandige grond 
verrees. Een geheel eigen wijk met eveneens een 
grote aantrekkingskracht op medewerkers van 
de Landbouwhogeschool en laboratoria. Ook al 
heeft haar opvolger de WUR zich teruggetrok-
ken van de Wageningse Berg, de voormalige 
Landbouwhogeschool blijft nog altijd beeldbepa-
lend voor de bebouwing met naast chique wijken 
voor personeel ook andere architectonische parel-
tjes als het Schip van Blaauw en Microbiologie als 
resultaat. Een plaats waar het nog altijd behaaglijk 
verpozen is.

Bij het schrijven van de 
serie Wageningen een 
eeuw geleden baseert 
Petra Leenknegt 
zich op gegevens 
en illustraties uit de 
openbare Beeldbank 
Wageningen, een 
samenwerkingsproject 
van de gemeente, de 
historische vereniging 
Oud Wageningen en 
museum De Casteelse 
Poort: www.beeldbank-
wageningen.nl

Luchtopname uit 1927 
van het villapark 
op de Wageningse 
Berg. De bebouwing 
van het villapark is 
nog in volle gang. 
Zo is te zien dat de 
westzijde van de 
Hinkeloordseweg 
nog onbebouwd is. 
Rechts bovenaan 
ligt Hinkeloord, links 
vooraan het Zwitsers 
chalet (Nassauweg 
20).



14

Foto 4: Fragmenten van de 
schildering na ontdekking. 

(Nassauweg 22)

de interieurdecoratie ingeslagen, maar hun popula-
riteit duurde slechts ongeveer twee decennia. 
Doordat behang steeds goedkoper werd, verdwe-
nen de schilderingen daar letterlijk achter. Toen 
later de kleur wit in de mode kwam, werden de 
nog overgebleven historische interieurschilderin-
gen opnieuw geslachtofferd, nu door de witkwast.   

Enthousiast
Wat de drie schilderingen met elkaar gemeen heb-
ben, is dat de vondsten werden gedaan in wonin-
gen die even daarvoor van eigenaar waren gewis-
seld. De nieuwe eigenaren van Junusstraat 47 en 
Nassauweg 22 zaten vol plannen om hun pand op 
te knappen. Veelal nog onwetend wat in een 
monument wel of niet kan, namen zij in een vroeg 
stadium contact op met Monumentenzorg. In haar 
advies  werd gepleit voor behoud en herstel, hoe-
wel dat in veel gevallen moeilijk aan een eigenaar 
kan worden opgelegd. Het onderstrepen van het 
belang van behoud bleek echter in beide gevallen 
overbodig: beide eigenaren toonden zich enthou-
siast om de schilderingen, hoewel fragmentarisch, 
te behouden en één eigenaar besloot zelfs om ze 
op te knappen tot volwaardige interieurdecoratie.  
Het schamele aantal van drie historische interieur-
schilderingen in Wageningen op een monumen-
tenbestand van vierhonderdzestig toont de kwets-

De zeldzame vondst van een 
historische plafondschildering in het 
winkelpand Junusstraat 47 was voor 
het Wageningse monumenten-
bestand van sensationele betekenis. 
Ook al is de schildering slechts 
fragmentarisch zichtbaar omdat 
drie-vierde deel onder een witte 
verflaag schuilgaat. Dat echter 
binnen een half jaar opnieuw in een 
monumentenpand, Nassauweg 22, 
enkele wandschilderingen werden 
ontdekt, mag gerust spectaculair 
worden genoemd.

Met nog maar één eerder voorbeeld (Nudestraat 5) 
dat twaalf jaar geleden werd aangetroffen, komt het 
aantal getraceerde wand- en plafondschilderingen 
in Wageningen hierdoor op drie. In alle gevallen 
gaat het om zogenaamde sjabloonschilderingen. 
Ter vervanging van traditioneel behang werd na 
1900 met deze schilderingen een moderne weg in 

De witkwast als agressor in 
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Tekst en foto’s door 
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Foto 1:  Deel van het 
plafond met rechts de 
eigenaardig geplaatste 
houten wand, die haaks 
op de winkelruit staat 
en de schildering bruut 
afsnijdt.

baarheid van deze kunstvorm aan. Maar dat is dan 
ook de aanleiding om er hier een artikel aan te wij-
den en de lezer op te roepen om op zoek te gaan 
naar eventuele aanwezige restanten van sjabloon-
schilderingen. De kans deze aan te treffen valt dik-
wijls samen met het afstomen van oud behang of 
het wegnemen van een verlaagd systeemplafond. 
We weten dan weliswaar iets meer over de aanwe-
zigheid van schilderingen in de monumentenpan-
den, maar over de niet-monumenten is geheel 
niets bekend. 

Junusstraat 47
In dit pand was rond 1960 een grossier in kaas 
gevestigd. Het woonhuis dat grotendeels uit de 19e 
eeuw dateert maar enkele oudere architectonische 
bouwelementen bevat, werd in 1909 tot winkel-
pand verbouwd. In feite deed de als winkel aange-
duide ruimte meer dienst als magazijn met een pro-
visorisch ingericht verkooppunt. (Voor de 
leesbaarheid in dit artikel zal voor de ruimte waar 
de schildering zich bevindt, het woord winkelruim-
te worden aangehouden.)
Het in 1988 aangewezen gemeentelijk monument 
werd de laatste jaren bewoond door twee oudere 
zussen en later een broer die er gedrieën zuinig 
hebben geleefd. Hierdoor is er in het pand nauwe-
lijks iets veranderd. Voor Monumentenzorg was er 
dan ook geen aanleiding het pand eerder te bezoe-
ken. De overwegend authentieke staat van de keu-
ken, een op de ‘open plaats’ aanwezig secreet en 
een bedstede op de verdieping, waren onverwach-
te interieuronderdelen die meestal als gevolg van 
de hang naar modernisering zijn verdwenen.

Voor de nieuwe eigenaar gaven deze bijzondere 
historische onderdelen in oktober 2014 de doorslag 
om het huis te kopen. Vanwege het achterstallig 
onderhoud van het pand bestond over de wijze van 
herstel nog wel onzekerheid. Ook was nog niet dui-
delijk in hoeverre de monumentenstatus de moge-
lijkheden om het pand geschikt te maken voor stu-
dentenhuisvesting zou beperken. Verder hield hem 
de vraag bezig welke verplichting 
Monumentenzorg hem zou opleggen omtrent de 
aanwezige plafondschildering.

Gemoderniseerd
De winkelruimte, waar de plafondschildering zich 
bevindt, was door het plaatsen van twee houten 
wandjes verkleind. De wijze waarop de wand op 
het plafond aansloot en de vreemde manier van 
plaatsing pal voor de etalageruit is op foto 1 goed te 
zien. Achter de wand was een klein hoekkamertje 
met een L-vormige plattegrond van nauwelijks een 
meter breed. In de wand die midden in de winkel-
ruimte stond, zaten twee kleine raampjes die 

mogelijk dienden als een loket waar de betaling 
van de ingekochte kaas plaats vond. Gezien het 
gebruik van plankendelen met een kraal is het ver-
moeden dat deze wijziging eerder vóór dan na de 
oorlog is aangebracht. Op enig moment is de win-
kel gemoderniseerd en daarbij was voor de wit-
kwast een belangrijke rol weggelegd. Dat het pla-
fond en de wand in de winkel wèl zijn geschilderd 
en het plafond en de binnenzijde van de wand in 
het kamertje niet, kan wellicht worden verklaard uit 
de wens de winkelruimte voor de beperkte clien-
tèle een moderne en hygiënische uitstraling te 
geven. De eigenaren wisten de schildering in hun 
privé vertrek kennelijk onverminderd te waarderen.

Ingeklemd tussen de muur en het houten wandje is 
in de hoek van het plafond een grijsgroen gekleur-
de voorstelling van een bladmotief te zien. De teke-
ning is lineair opgezet en toont een acanthusblad 
met ranken. Door de brute plaatsing van de wand 
over de schildering is maar een deel behouden. 
Deze keuze lijkt voort te komen uit een vermoede-
lijke opvatting destijds van ‘beter iets bewaard dan 
niets’.
In de oorspronkelijke situatie zullen de vier hoeken 
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is hier met een das- of waaierkwast dan wel met 
behulp van een in verf gedrenkte doek ingevuld en 
is nauwelijks dekkend aangebracht. Wisselende 
schaduwpartijen geven de schildering haar licht-
heid, naast de sierlijke bladvorm waarvoor welbe-
wust de acanthus is gekozen. Als versieringsmotief 
is acanthus veelvuldig toegepast in de klassieke 
bouwkunst waar het bladmotief bijvoorbeeld het 
Korinthisch kapiteel bedekte en in de Gotiek waar-
in het veel voorkwam in de verluchting van hand-
schriften. Het decoratieve karakter van de acan-
thus werd in diverse kunststromingen begin 20e 
eeuw opnieuw gezocht en de Wageningse schilde-
ring is dan ook goed te plaatsen in deze naturalisti-
sche traditie. De vrije interpretatie van de groei-
wijze met bloemknoppen langs dergelijke ranken 
komt echter niet met de werkelijke groeiwijze van 
de plant overeen. Deze is ontsproten aan de fanta-
sie van de kunstenaar die het decoratieve verkoos 
boven de fysieke werkelijkheid.

Nassauweg 22
Dit vrijstaande pand op de stuwwal is, aldus een 
ingemetselde gevelsteen naast de deur, gebouwd 
in 1905. Het was het eerste huis uit het ‘Plan 
Villapark’. Door de spekbanden in de rode bakste-
nen gevels valt het pand in de straat op en is het 
met zijn neorenaissance kenmerken in de buurt 
uniek. In 2000 is het als gemeentelijk monument 
aangewezen op argumenten die alleen het exteri-
eur betreffen. Waar in de redengevende omschrij-
ving van het pand grotendeels aan is voorbij 
gegaan is dat ook in het interieur enkele bijzondere 
onderdelen bewaard zijn gebleven.

De aanwezigheid van schilderingen was toen niet 
bekend. In tegenstelling tot de schildering in 
Junusstraat 47 werd de decoratie in het pand 
Nassauweg 22 echt ontdekt. Om de glans van het 
slecht onderhouden huis op te poetsen ging aller-
eerst de zorg naar het casco uit, maar daarna ont-
vlamde ook de liefde voor de vele bewaard geble-
ven interieurelementen. Het was echt een 
ontdekking dat bij het weghalen van behang en 

met dit acanthusblad zijn bezet. Vanuit dit acan-
thusblad in elke hoek groeit in twee richtingen een 
bladrank met knoppen langs de rand van het pla-
fond en vormt aldus een rondomlopende schilde-
ring. De abrupte afbreking van de schildering doet 
vermoeden dat het ontbrekende deel van de schil-
dering zich wel eens onder het witgesausde pla-
fond zou kunnen bevinden. Dit werd bevestigd na 
inschakeling van kleurspecialist Irene Dekker. Door 
met strijklicht over het plafond te schijnen en met 
een scalpel in een hoekje de witte latexlaag weg te 
krabben om ook een verfmonster te kunnen 
nemen, stelde zij de aanwezigheid van vermoede-
lijk de complete schildering vast. 

Om de gehele plafondschildering vrij te leggen zou 
eerst uitgebreid onderzoek moeten worden ver-
richt naar de samenstelling van de latex maar ook 
naar de kwetsbaarheid van de schildering, die 
onder invloed van licht aan kleurintensiteit heeft 
ingeboet. Het vervolgens verwijderen van de over-
geschilderde latexlaag is niet alleen een tijdrovend 
werk maar betekent ook hoge uitvoeringskosten 
waar geen budget voor was. Daarom werd van 
volledig herstel afgezien. Het behoud van het frag-
ment geeft ondanks zijn onvolledigheid de authen-
tieke situatie weer en vertelt iets van de contem - 
poraine mode in de ‘styling van het interieur’ (zie 
foto 3). 

Versieringsmotief
Voor Wageningse begrippen is er ondanks de 
onvolledigheid van de sjabloonschildering sprake 
van een unieke interieurdecoratie. 
Sjabloonschilderen is een afwerkingstechniek 
waarbij de vorm van de voorstelling in bijvoor-
beeld karton is uitgesneden. Door de uitsparing in 
te kleuren wordt het motief op de muur overgezet 
(zie foto 7 en 8).  Kenmerkend voor een sjabloon-
schildering is de als lijntekening opgezette vorm 
waarbij aan de buitenranden ruimte wordt gelaten 
voor het plaatsen van het sjabloon of de mal (zie 
foto 2). In het sjabloon is de voorstelling als silhou-
et in het karton uitgespaard. De uitgespaarde vorm 

5

2

Foto 2:  Tegen de donkere 

ondergrond wijst de wit 

uitgespaarde rand langs 

de getekende lijnen  

van de bladeren op het 

gebruik van een mal.

Foto 3:  De plafond-

schildering en de oude 

situatie zijn in het nieuwe 

gebruik van de ruimte 

herkenbaar gebleven.

Foto 5: Wandsjabloon-

schildering na restauratie 

in de vestibule
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Foto 6: Het plafond in 

de vestibule is weer 

voorzien van zijn 

sjabloonschildering.

Foto 7: Door middel van 

tamponneren wordt de 

sjabloonschildering op de 

muur gezet.

Foto 8: De definitieve 

schildering na het 

verwijderen van de mal.

vuld. De eenvoudige werkvorm die een sjabloon-
schildering kenmerkt, rechtvaardigt hier echter ook 
de keuze voor een volledige reconstructie. 
Complexe interpretaties van lacunes in de schilde-
ring op plaatsen waar deze te zeer beschadigd is, 
kunnen worden vermeden omdat de schildering 
een herhaling van dezelfde motieven is. En door 
gebruikmaking van een sjabloon is vrij eenvoudig 
en met een aanzienlijke besparing van kosten, de 
volledige decoratie in het interieur te completeren 
(zie foto 4 en 5).
De schilderingen waren oorspronkelijk in lijnolie 
uitgevoerd, maar de arbo-wetgeving verbiedt de 
toepassing daarvan binnenshuis. Een tweede reden 
om af te stappen van de oorspronkelijke verf was 
dat lijnolie de neiging heeft te vergelen en deze 
minder geschikt is op vochtige muren. Met de 
keuze voor een silicaatverf werd een goed alterna-
tief gevonden. Deze overwegingen zijn met het 
vermelden van de sikkenskleuren in het restaura-
tieplan vastgelegd.

Zeldzaamheid
Historische woonhuisinterieurs met plafond- of 
wandafwerkingen als schilderingen en geornamen-
teerde stucplafonds waren in decoratie en kleur – 
in onze ogen – vaak uitbundig. De instandhouding 
van historische interieurschilderingen is à priori een 
moeizame strijd omdat die moet worden aange-
bonden met de gangbare smaak van de moderne 
bewoner die ‘mee wil gaan met zijn tijd’ en voor de 
kleur, decoratie en materiaal liever wit en strak 
kiest. Zo gaat dat met historische stijlen.

De gemeente wil graag weten of er nog meer voorbeelden zijn van wand- of 
plafondschilderingen in Wageningen. Graag dan een e-mail naar de afdeling 
Monumentenzorg: maarten.van.den.wijngaart@wageningen.nl

later aangebracht schilderwerk sporen van decora-
tieve sjabloonschilderingen werden aangetroffen in 
de vestibule, de hal en het trappenhuis (zie foto 4. 
titelfoto). Deze onverwachte vondst bood de eige-
naar een uitgelezen kans om met het herstellen 
van de schilderingen de allure van weleer in het 
huis terug te laten keren. 

Na het vrijleggen van de schilderingen op de wan-
den, werd een systematiek per wand vastgesteld 
met decoraties op vier niveaus. Twee daarvan 
waren als een strook met eenzelfde repeterend 
motief langs de rand onder het plafond en onder de 
lambrisering aangebracht. De andere twee stroken 
bestonden uit een hiervan afwijkend patroon dat 
langs de plint en boven de lambrisering liep. Ook 
het plafond in de hal bleek voorzien van een sja-
bloonschildering met in de hoeken een gestileerd 
floraal ornament. Een golvende lijn met stippen 
verbond de vier hoekornamenten met elkaar (zie 
foto 5 en 6). 

Restauratieplan
Voor het opstellen van een restauratieplan en de 
uitvoerende werkzaamheden werd René Halbe van 
de Appelkelder uit Zetten als specialist in wandaf-
werkingen gevraagd. Als eerste bracht hij de fysie-
ke staat van de schildering met de ondergrond in 
beeld. Hieruit dienden zich twee opties aan. Zou 
voor een arbeidsintensieve restauratie worden 
gekozen dan zou dat hoge kosten met zich mee 
brengen, waarbij onvermijdelijk een groot deel van 
de schilderingen nieuw zou moeten worden aange-
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in het zicht. De oudste 

muurresten die zijn aan-

getroffen, moeten uit de 

14e of 15e eeuw dateren. 

Of er daarvóór op deze 

plek ook al gewoond is in 

een houten huis, zoals 

destijds wel in meer ste-

den, weten we bij gebrek 

aan informatie (nog) niet. 

Naast deze oudste stenen 

bouwfase zijn ook muur-

resten uit de 16e-17e, de 

19e en de 20e eeuw aan-

getroffen, die in verband 

gebracht kunnen worden 

met het pand dat er tot 

1966 stond. De jongste 

structuur was een bete-

gelde kelder uit 1929, 

waarvan de bouwteke-

ning in het Wageningse 

gemeente archief 

bewaard wordt. Daar-

naast zijn enkele bijzon-

dere verzamelingen aar-

dewerk en glas aange-

troffen. Door dit onder-

zoek hebben we een 

bijzondere koppeling 

kunnen leggen tussen 

bekende historische 

informatie en materiaal 

dat eeuwenlang in de 

bodem bewaard is geble-

ven. Daardoor hebben 

we als het ware een 

‘mini-biografie’ van een 

plek in de binnenstad 

gekregen. 

Luuk Keunen (RAAP)

ons land de vrijheid laten 

om helemaal naar eigen 

inzicht met hun eigen-

dom om te gaan; ze zou-

den het ongestraft kun-

nen laten kreperen. Daar-

om treedt WM in deze 

zaak op samen met de 

landelijke bond Heem-

schut. Die vindt eveneens 

dat de gemeente niet vol-

doende heeft onderzocht 

wat er met Grebbedijk 6 

nog mogelijk is. PA

Drukte op Open 
Monumentendag
Zo druk was het bij de 

chaletwoning aan Nas-

sauweg 20 dat de eige-

naar de belangstellenden 

slechts in groepjes kon 

binnenlaten. Menigeen 

stond een uur in de rij. Zó 

overweldigend was de 

interesse bij andere open- 

gestelde monumenten 

niet, maar het was de 

hele dag overal wel 

‘gezellig druk’. 

Ook de opening op 11 

september in de bblthk 

werd goed bezocht.     

Het Wageningse comité 

had dit jaar sterk de 

nadruk gelegd op het 

(doen) openstellen van 

meer, maar vooral ook 

ándere monumenten dan 

in voorgaande jaren. 

Daartoe behoorden de 

onlangs tot rijksmonu-

ment benoemde proef-

boerderij aan de Haarweg 

en het recente gemeen-

telijke monument Villa 

Archeologische 
vondsten bij 
nieuw stadhuis 
Oudere Wageningers 

weten het waarschijnlijk 

nog wel: tot 1966 stond 

links van het postkantoor 

op het toenmalige Raad-

huisplein het oude pand 

van de Geldersche Cre-

dietvereeniging. Na een 

uitslaande brand in 1956 

werd er een plat dak op 

gelegd, waarna het nog 

enige tijd als jeugdhonk 

werd gebruikt. In 1966 is 

het afgebroken.

Op basis van historisch 

onderzoek werd al ver-

wacht dat dit pand een 

lange geschiedenis kent. 

Al uit het einde van de 15e 

eeuw kennen we eigena-

ren van het pand dat er 

toen stond. Het kreeg 

vóór 1640 de naam 

Lawickshoff, genoemd 

naar de familie Van der 

Lauwyck die hier destijds 

woonde. Op een kaart 

van Nico laes van Geel-

kercken uit 1640 is het 

huis afgebeeld en er 

bestaat ook een tekening 

van.

Nog niet zo lang geleden 

werd een tuinmuur van 

dit ommuurde complex 

aan de Boterstraat opge-

graven. Bij graafwerk-

zaamheden voor de 

nieuwbouw van het stad-

huis kwamen nu ook res-

ten van het woonhuis zelf 

Grebbedijk 6:  
wordt vervolgd
Gemeente Wageningen 

geeft zich nog niet 

gewonnen in de strijd om 

het zwaar verwaarloosde 

rijksmonument aan Greb-

bedijk 6. De Rechtbank 

Gelderland heeft begin 

oktober de argumenten 

van de gemeente om het 

pand niet meer te willen 

behouden, onvoldoende 

verklaard. De gemeente 

probeert nu haar argu-

menten dwingender te 

formuleren.

Wageningen Monumen-

taal had de gemeente 

voor de rechter gehaald 

omdat zij vindt dat de 

gemeente alsnog moet 

proberen het pand zoveel 

mogelijk te redden. 

In de fase hiervoor had 

de Raad van State de 

gemeente in het ongelijk 

gesteld nadat die de eige-

nares van het pand een 

dwangsom had opge-

legd van een ton omdat 

ze het huis niet wilde her-

stellen. Daarop nam de 

gemeente het besluit zich 

terug te trekken en verder 

niets meer te doen. 

Dat vond WM te kort door 

de bocht. Volgens voor-

zitter René Siemens is er 

bouwkundig nog wel een 

en ander mogelijk om het 

pand te conserveren en 

geschikt te maken voor  

maatschappelijk gebruik. 

Hij denkt bijvoorbeeld 

aan iets in de sfeer van 

horeca of een galerie. 

Over al die dingen wil hij 

graag met de gemeente 

overleggen.

Als de gemeente het erbij 

laat zitten en ze wordt 

daarvoor niet op de vin-

gers getikt, dan is vol-

gens WM het hek van de 

dam. Dat zou eigenaren 

van rijksmonumenten in 

ERFGOED IN HET NIEUWS
Sanoer, maar ook de 

watertoren en de middel-

eeuwse gewelfkelder 

naast het museum. 

CvdA

Nieuwe uitgave:
Requiem voor 
populieren
Het ruisen van de popu-

lieren – een requiem, is 

een rijk geïllustreerd 

boek met CD. Publicist 

Wim Huijser en natuur-

geluidenspecialist Henk 

Meeuwsen stelden een 

blijvende herinnering 

samen aan de 900 

bomen die voor velen 

decennialang het voor-

naamste richtpunt in het 

Binnenveld vormden en 

die binnenkort gekapt 

zullen worden.  Verkrijg-

baar via www.populie-

renboek.nl en in de 

boekhandel.

Rectificatie
In het artikel over Open 

Monumentendag in Oud 

Wageningen 43-3, staat 

dat een pand voor het 

verkrijgen van de status 

van rijksmonument 

ouder dan 50 jaar moet 

zijn. Dit was het geval tot 

2012. Met de beleidsnota 

Modernise ring Monu-

mentenzorg is deze eis 

komen te vervallen. Ook 

erfgoed jonger dan 50 

jaar kan nu worden veilig-

gesteld op grond van 

overige omschreven cri-

teria.

Archeologen van RAAP bij de muurresten. foto RAAP

Drukte aan de Nassauweg. foto Carleen van den Anker
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Onderwijs
Nutsambachtsschool (1850-1919)
De basis van de Nutsambachtsschool werd in 1850 
gelegd door een winter-cursus in de volksmeet-
kunde voor handwerklieden. Verenigd met een 
cursus in de volksnatuurkunde in 1852 en een  cur-
sus handtekenen in 1853 werd het Volksonderwijs 
gesticht, later de Teekenschool geheten, die uit-
groeide tot de Teeken-, Boetseer- en Herhaling-
school. In 1886 werd het onderwijs aangepast aan 
de eisen die destijds aan ambachtslieden werden 
gesteld en de naam werd gewijzigd in Avond-
teeken school voor aankomende werklieden.
Tot 1894 vond het tekenonderwijs plaats in een 
lokaal boven de Stadswaag en het overige onder-
wijs in de armenschool aan het Noorderplantsoen; 
daarna in het Nutsgebouw, waar in 1910 een nieuwe 
smederij in gebruik kon worden genomen voor de 
afdeling metaalbewerking. Daarmee groeide het uit 
tot een Ambachtsschool met Avondvakteeken-
school.
Hoewel het aantal leerlingen bleef stijgen, was een 
verdere uitbreiding voor het departement financi-
eel niet mogelijk. Daarom kwam er met steun van 
de gemeente in 1919 een zelfstandige ambachts-
school die de exploitatie van de Nutsambachts-
school overnam. De school bleef gehuisvest in de 
Nutsgebouwen tot zij in 1933 aan de Grintweg (later 
Churchillweg) een nieuwe behuizing kreeg. Dat 
gebouw werd in 2010 gesloopt.

Gymnastiekschool (1868-1939)
De Gymnastiekschool begon in 1868 met betalende 
leerlingen in een lokaal boven de Stadswaag. Een 
jaar later mocht ook de HBS gebruik maken van de 
toestellen en in 1871 werd ook aan de leerlingen van 
de armenschool gratis les gegeven. Met geleend 
geld van ‘t Nut bouwde de gemeente in 1870 een 
gymnastieklokaal in het Emmapark achter het 
gebouw van de Hogere Burger School aan de 
Hoogstraat. Deze HBS maakte spoedig ook gebruik 
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Door Leo Eppink

Het weldadige werk van ‘t Wagenings Nut (2): 

Afloop en wedergeboorte
In het vorige nummer ging Leo Eppink in op de  financiële 
activiteiten van het Wageningse departement van ‘t Nut. Maar in 
de twee eeuwen dat ’t Nut actief was in Wageningen heeft het 
nog een groot aantal andere activiteiten ontplooid, met name op 
het terrein van onderwijs en vorming. En nog is het Nut in onze 
gemeente niet uitgewerkt.

Nutsgebouw aan de 
Stationsstraat, versierd 
vanwege 50 jaar 
landbouwonderwijs in 
Wageningen (1926). Foto 
Beeldbank Wageningen / 
Gemeentearchief
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van dit lokaal en hield hier haar aanvullende land-
bouwcursus, die uit zou groeien tot de Landbouw-
universiteit, nu Wageningen Universiteit. In de cri-
sisjaren ‘30 liep het aantal betalende leerlingen 
sterk terug en werden de financiële lasten voor 
‘t Nut zo hoog dat in 1939 besloten werd de  
Gymnastiekschool op te  heffen.

School voor Handenarbeid/Huisvlijtschool (1892-1940)
Vanaf 1892 werd op deze school aan betalende en 
niet-betalende jongens en meisjes les gegeven in 
handvaardigheid. De School voor Handenarbeid, 
die later Huisvlijtschool genoemd werd, stelde zich 
ten doel ‘bij kinderen oog en hand te oefenen en 
hierbij tevens het gevoel van het schoone te ont-
wikkelen’, waarbij men trachtte ‘de lust en 
bekwaamheid’ op te wekken ‘om ledigen tijd op 
eene nuttige en soms zelfs winstaanbrengende 
wijze te besteden’. Tot 1940 werd aan jongens drie 
keer, en aan meisjes twee keer per week na 
schooltijd lesgegeven in het Nutsgebouw. Wegens 
onvoldoende financiële middelen van het departe-
ment werd het onderwijs aan de Huisvlijtschool in 
de oorlogsjaren gestaakt. Na de oorlog zijn de les-
sen niet meer hervat.

Nutskleuterschool (1906-1976)
In 1906 werd een Nutskleuterschool opgericht 
waarin vanaf 1929 geleidelijk de Montessori-
methode werd ingevoerd. Het huurcontract met de 
gemeente liep in 1927 af en het schoolgebouw 
werd toen eigendom van het departement. Toen 
het gebouw te klein en te vochtig was geworden 
opende het departement in 1937 een nieuw school-
gebouw onder de naam Bruintje Beer, op Hendrik-
weg 14 b. In 1971 ontstond onvrede over het beheer 
van de Nutskleuterschool, hetgeen leidde tot een 
nieuw bestuur dat een paar jaar later wilde aanslui-
ten bij de landelijke ontwikkeling van integratie 
van kleuter- en lager onderwijs en in 1976 de 
Nutskleuterschool overdroeg aan de Wageningse 
Schoolvereniging.

Cursus voor Vrouwenarbeid (1916-1944)
In 1916 startte het departement met huishoudcur-
sussen. Men begon met één verstelcursus en na 

enkele jaren werden er ook knip-, naai- en kook-
cursussen gegeven. Voor deze vorm van onderwijs 
was veel belangstelling. In de jaren 30 steeg het 
aantal cursisten zelfs tot boven de 150 en dat was 
meer dan men kon plaatsen. Gedurende de eerste 
twee oorlogsjaren konden de lessen niet worden 
gegeven wegens geldgebrek van het departement. 
Na de oorlog werden de cursussen voor vrouwen-
arbeid overbodig toen op initiatief van een der ex-
commissieleden de (particuliere!) Nijverheidschool 
voor meisjes, de Christien Broekema Bakkerschool, 
werd opgericht, laatstelijk op het adres Meidoorn-
plantsoen 39. 

Cursus voor de Fröbelakte (1912-1931)
In de Nutskleuterschool werden cursussen voor de 
hulp- en hoofdakte in het fröbelonderwijs gege-
ven. Aanvankelijk telden de cursussen acht tot tien 
cursisten; toen dit aantal tot enkelen was terugge-
lopen, werden de cursussen in 1931 opgeheven.

Volksontwikkeling
De Leesbibliotheek (1809-1967)
De Leesbibliotheek werd opgericht ter gelegen-
heid van het tweejarig bestaan van het departe-
ment Wageningen. Aanvankelijk werd deze open-
gesteld voor ‘betrouwbare’ inwoners van de stad , 
maar later voor iedereen. Oorspronkelijk was de 
Leesbibliotheek gehuisvest in het Stads 
Nederduitsch-schoolgebouw aan de oostzijde van 
het Kerkplein, later in het Waaggebouw en sinds 
1894 in het Nutsgebouw. Nadat in 1952 de 
Openbare Bibliotheek was opgericht daalde de 
belangstelling snel, maar een kleine vaste kern 
hield de bibliotheek open tot voorjaar 1966. Het 
jaar daarop werden de 5000 boeken overgenomen 
door de Openbare Bibliotheek. 

Volkszangschool (1847-1855)
De volkszangschool, in 1847 opgericht,  was 
bedoeld om  zangcursussen aan te bieden voor 
kinderen van minvermogende ouders en een kerk-
zangcursus voor volwassenen. Die tweede cursus 
is in 1849 opgeheven. Het gratis zangonderwijs 
voor kinderen heeft tot 1855 voortgeduurd.

Volksvoorlezingen (1848-1850, 1867-1876)
Deze lezingen richtten zich speciaal op de arbei-
dende stand.  Aanvankelijk was er te weinig 
belangstelling, maar bij een herstart 17 jaar later 
lukte het beter, zij het voor een beperkte tijd.

Winterwerkvereniging (1846-1884)
De Winterwerkvereniging verschafte gedurende 
de wintermaanden werk aan mannen, vrouwen en 
kinderen die alleen in de zomer regelmatig inkom-
sten uit arbeid hadden. Het werk moest nuttig en 

Nutsambachtsschool 
(1933), laatstelijk 
onderdeel van 
scholengemeenschap 
Pantarijn, afgebroken in 
2010. Foto Paul Jarko
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Initiatiefgroep
Nadat twee aanvragen daartoe waren afgewezen 
lukte het in 1999 wel om het oude kapitaal naar 
Wageningen terug te halen. Een initiatiefgroep met 
onder meer Ingrid Luitse, Henk Mastenbroek en 
Arno Boon bracht zo’n 80 leden bijeen en formu-
leerde een eenvoudig programma: van de rente 
van het kapitaal zou het departement concrete acti-
viteiten ondersteunen voor en door Wageningers. 
Dit voorstel kreeg de goedkeuring van het lande-
lijke bestuur. Daardoor beschikt het departement 
nu over een fonds waar alle Wageningers baat bij 
hebben. 
Sinds  1999 kwamen zo’n 250 aanvragen tot onder-
steuning binnen, waarvan de helft is gehonoreerd. 
Op die manier is inmiddels ca. € 175.000 aan goede 
doelen besteed.
Voor het toekennen van die – in principe steeds 
eenmalige – subsidies moeten de initiatieven vol-
doen aan de volgende criteria: het moet gaan om 
concrete activiteiten, die in principe bereikbaar zijn 
voor de gehele Wageningse bevolking; de activitei-
ten moeten een blijvende meerwaarde hebben en 
vernieuwend of nieuw van karakter zijn.
Inmiddels is Arno Boon, na ruim tien jaar secretaris 
geweest te zijn van het Wagenings departement, 
als penningmeester toegetreden tot het landelijke 
bestuur. Mede door zijn inzet is de landelijk 
voortsudderende discussie over nut en noodzaak 
van de Maatschappij in 2012 beslecht: het kapitaal 
dat landelijk bijeen was gebracht is nu de bron voor 
het ondersteunen van activiteiten die Nederlanders 
helpen om ‘mee te kunnen doen’. 
Op de landelijke algemene ledenvergadering van 
2015 is besloten dat ‘t Nut aansluiting zoekt bij 
soortgelijke instellingen als het Oranjefonds of het 
VSB-fonds. Als het komt tot aansluiting bij dit fonds 
lijkt de cirkel weer rond, immers de VSB is voortge-
komen uit de Nutsspaarbank in West-Nederland, 
net zoals de SNS-bank in onze omgeving op de 
Nutsbank teruggaat (zie deel 1 van dit artikel). Het 
VSB-fonds werkt de laatste jaren met een jaarbud-
get van 30 miljoen euro.  

niet kostbaar zijn. De Winter-werkvereniging, hoe-
wel opgericht door het departement, ontving 
namelijk geen bijdrage van het departement. De 
werkbehoeftigen werden betaald uit de opbrengst 
van de producten en uit giften. De eerste winters 
werd alleen breiwerk verschaft aan vrouwen en 
meisjes. In latere jaren werden ook mannen 
tewerkgesteld met o.a. houthakken en sneeuwrui-
men. Tijdens zachte winters vond weinig tot geen 
werkverschaffing plaats. In 1884 is de Winterwerk-
vereniging zelfstandig geworden, maar vanaf 1898 
werd deze vereniging onder de naam van 
Wageningse Werkverschaffing door het departe-
ment gesubsidieerd. In 1896 werd een eigen werk-
plaats gebouwd aan de Harnjesweg, een 60 meter 
lange rietschuur, de huidige Tapijtschuur. Daar 
werkten 70 à 80 werklozen. 

Instelling tot verbetering van Woningtoestanden 
(1903-1973)
In 1903 begaf  het departement zich op het terrein 
van de woningbouw en kocht 1,25 ha grond op de 
Gravinnekamp voor de bouw van tien arbeiders-
woningen aan de 2e Buurtseweg en vier jaar later 
grond voor de bouw van twaalf arbeiderswoningen 
aan de Westerhofseweg. In 1973 zijn deze 22 nuts-
woningen in het kader van het afbouwen van de 
activiteiten van het departement aan de gemeente 
Wageningen verkocht die de woningen aan de 2e 
Buurtseweg sloopte in 1975 en die aan de 
Westerhofseweg in 1980. 

Dood en herrijzenis 
In 1981 werd het departement Wageningen van 
‘t Nut voor het Algemeen opgeheven. De overheid 
was na de Tweede Wereldoorlog zó bepalend 
geworden in het financieren en organiseren van 
maatschappelijke voorzieningen dat ’t Nut geen rol 
van betekenis meer speelde.
Overeenkomstig de statuten van de Maatschappij 
werd het restkapitaal van ca. € 300.000 in 1981 
overgemaakt naar het toenmalige hoofdbestuur 
der Maatschappij in Edam. Maar mocht het departe-
ment Wageningen binnen 25  jaar nieuw leven wor-
den ingeblazen,  dan zou het geld terugkomen naar 
Wageningen. 
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Algemene Vergadering 2016
De jaarlijkse Algemene 
Vergadering van leden van de 
Historische Vereniging Oud 
Wageningen wordt in 2016 
gehouden op woensdagavond
13 april in De Vredehorst. 
Aanvang: 19.15 uur. Zoals gebrui-
kelijk volgt na die AV een lezing 
(zie hieronder).

Lezingen
In de komende periode bent u 
van harte welkom de volgende 
lezingen bij te wonen:
•  Dinsdag 24 november 2015 in 

De Vredehorst, aanvang 20:00 
uur. ‘Vlekjes in het zand schrij-
ven de oudste geschiedenis van 
Wageningen’ door Peter Schut, 
regioarcheoloog

•  Dinsdag 16 februari 2016 in De 
Vredehorst, aanvang 20:00 uur. 
Lezing 400 jaar lager onder-
wijs in Wageningen door Jean 
Gardeniers

•  Woensdag 13 april 2016 in De 
Vredehorst, aanvang 20:15 uur, 
na de Algemene Vergadering. 
Onderwerp en spreker nader te 
bepalen.

Ledenadministratie
De ledenadministratie van onze 
Vereniging wordt sinds jaar en 
dag gevoerd door Jeanne van 
den Burg. Daar komt verandering 
in, want Jeanne heeft te kennen 
gegeven per 31 december 2015 
terug te treden uit die functie. 
Na welgeteld 14 jaar vindt zij dat 
iemand anders het moet over-
nemen. Uiteraard respecteren 
wij als bestuur haar besluit, maar 
het is nogal wennen. De admi-
nistratie van onze leden, de basis 
van onze Vereniging, in goede 
en secure handen te weten is 
voor het bestuur al die jaren een 
betrouwbare zekerheid geweest.  
We hebben Jeannes inzet al die 
jaren als vanzelfsprekend gezien 
en iets waar we ons geen zorgen 
over hoefden te maken. Met 
vanzelfsprekendheid maakten 
we gebruik van de kundigheid 
en souplesse die Jeanne inzette. 
Het past ons haar daarvoor dank 
te zeggen. Bij deze doen we dat 
alvast in ons contactblad. We 
hopen de gelegenheid te krij-
gen haar tijdens de Algemene 
Vergadering  van leden op 

woensdag 13 april 2016 in per-
soon te kunnen bedanken.
Met ingang van 1 januari 2016 zal 
onze penningmeester Peter van 
de Peppel een dubbelfunctie 
vervullen: hij krijgt dan ook de 
ledenadministratie in zijn porte-
feuille. 

E-mailadressen
Van veel leden hebben wij 
een e-mailadres maar van vele 
anderen niet. Het scheelt veel 
moeite en portokosten als wij 
van zo veel mogelijk leden een 
e-mailadres hebben. Als u nog 
geen e-mailadres hebt opge-
geven verzoeken wij u daarom 
vriendelijk dat alsnog door te 
geven via penningmeester@
oudwageningen.nl.

Gezocht: een boekbinder
Wie kan en wil voor onze vereni-
ging 42 jaargangen van het con-
tactblad ‘oude stijl’ inbinden?

Hans van der Beek
In het septembernummer van 
ons blad is abusievelijk de naam 
van bestuurslid Hans van der 
Beek weggevallen in de ‘adres-
senkolom’. Excuus!

Ledenmutaties
18 augustus t/m 15 oktober 2015

Nieuwe leden
Dhr M. Bakker
Dhr M.J. Bakker 
Dhr A.P.P. Berben
Dhr S.W. van den Berg
Dhr J. Bogers
Dhr M.L. Boone
Dhr O. Borsboom
Dhr H.J. van Brakel
Dhr H. Broekman
Dhr T.P. Cleij
Mw N. Corstiaensen
Dhr en Mw Dee
Mw J. Evenaar
Mw S. Fintelman-Ackerman
Mw M. Hautvast-Mertens
Dhr M.J.J. Koonings
Mw K. Lamaker

UIT DE VERENIGING

Mededelingen van het bestuur

UITNODIGING LEZING OP 24 NOVEMBER

Vlekjes in het zand schrijven de oudste geschiedenis
van Wageningen 
Spreker:  Peter Schut, regioarcheoloog. 

Aanvang : 20:00 uur. Locatie: De Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen

Archeologisch onderzoek levert veel grondsporen (verkleuringen in de natuurlijke 

ondergrond) op. Door de samenhang te herkennen ontstaan grafstructuren, huis-

plattegronden, nederzettingen maar vooral ook mensen en hun leven. In de pre-

sentatie gaat de spreker in op de vlekjes en op het verhaal daar achter. Wageningen 

kent een rijke geschiedenis waarbij diverse onderzoeken ook nationaal en zelfs 

internationaal de aandacht hebben getrokken: 200.000 jaar oude jagers-verzame-

laars sloegen hun bivak op aan de oevers van een rivier; de oudste landbouwers 

lieten hun sporen na in de vorm van grafheuvels en een met raadsels omgeven kuil 

met stenen; het bronsdepot van Wageningen dat het begin van de Bronstijd in ons 

land markeert; de Romeinen controleerden zonder twijfel ook de noordoever van 

de Rijn maar lieten weinig sporen na; het op een na grootste grafveld uit de Vroege 

Middeleeuwen in Nederland; de Westberg; stadskernonderzoek en tot slot het kas-

teel van Wageningen. Allemaal thema’s die de revue zullen passeren.

mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
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september 2015 aanwezig. Leden 
en niet-leden vertonen een con-
stante belangstelling voor de 
lezingen, die Oud Wageningen 
vier maal per jaar organiseert.

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 van der Beek

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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Dhr A.C. Lokker
Mw W. van Lunenburg
Dhr C.J. Mobach
Dhr J. Oudenes
Dhr J. Schakel
Mw I. Schlösser
Dhr J. Schouls
Dhr G.A. Schuurman
Dhr A.J. Stortenbeek
Dhr D. Troost
Fam A.F.M. van Velsen
Mw T. de Vries
Dhr W.J. Wien
Dhr J. Withagen

Overleden
Dhr G.G. Schuurman

Dit idyllische plaatje zou zomaar 
in Oostenrijk genomen kunnen 
zijn. Maar het huisje stond 
gewoon in ons eigen 
Wageningen. Op de twee bor-
den staat de veelzijdige naam 
‘MOUNTAIN’ en ‘COTTAGE’. 
We kregen deze prent van de 
fam. Moller. Weet u waar dit 
huis(je) gestaan heeft? 
Reacties graag per email naar 
dinsdagmorgen@oudwagenin-
gen.nl, of telefonisch 0317-411 974 
of mondeling op dinsdagmorgen 
in de J.J. de Goedezaal van het 
museum. 
  
Raad de prent (nr. 43-3)
De Chevrolet Panel Truck uit 1946  
heeft waarschijnlijk benzine 
getankt bij de timmerman 
C. Bosman. Bosman kreeg in 1931 
een vergunning om benzine van 

De Vredehorst was goed gevuld 
tijdens de lezing van René 
Siemens over De erfenis van 
professor Sprenger. Bijna hon-
derd bezoekers waren op 23 

Raad de prent
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De Historische Vereniging Oud 
Wageningen heeft een ambitieus 
bestuur met veel medewerkers. 
Zij helpen o.a. in het Informatie- 
en documentatiecentrum, bij 
onderzoek, in de archeologische 
werkgroep, in de redactie van 
het tijdschrift. Samen werken wij 
aan het doel van de vereniging: 
het bevorderen en vergroten van 
de kennis van de geschiedenis 
van onze stad.

We zijn nu op zoek naar inzet en 
kundigheid voor planmatige 
activiteiten op het gebied van 
voorlichting en publiciteit, ook 
gericht op ledenwerving. De 
Vereniging streeft naar een 
werkgroepje van enkele 
vrijwilligers om onder meer 
acties op touw te zetten in 
kortlopende projecten.
Oud Wageningen zoekt mensen 
die van tijd tot tijd aan deze taak 

Gezocht: medewerkers Voorlichting en publiciteit

willen werken. Er is ruimte voor 
meewerken en meedenken aan 
initiatieven, het ontwikkelen van 
ludieke zowel als zakelijke acties, 
het op eigentijdse wijze 
benaderen van de Wageningse 
bevolking.
Wilt u een bijdrage leveren aan 
de Vereniging Oud Wageningen? 
Neem dan contact op met Jola 
Gerritsen, tel. 0317 418207 of 
Mink Reitsma, tel. 0317 421650.

N.V. Petroleum maatschappij The 
Texas Company te verkopen. 
Onze fotograaf stond in de 
Heerenstraat en heeft de foto in 
de richting van de 1e 
Kloostersteeg genomen. 
Er waren twee goede inzenders, 
de heren A. Canters en N. 
Jacobs.  
Zij hebben een afdruk van deze 

Constante belangstelling

prent mogen ontvangen.
Hans van der Beek

mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:z.teunissen@kpnmail.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl


Historische Vereniging Oud Wageningen
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen

Lezing door Peter Schut: Vlekjes in het zand schrijven de oudste 
geschiedenis van Wageningen
Archeologisch onderzoek levert veel grondsporen op, verkleuringen 
in de natuurlijke ondergrond. Door de samenhang daarvan te her-
kennen ontstaan grafstructuren, huisplattegronden, nederzettingen 
maar vooral ook indrukken van de mensen en hun leven.

Museum De Casteelse Poort
Bowlespark 1a

400 jaar kleuter- en lager onderwijs in Wageningen: idealen - 
gebouwen - mensen
Deze wintertentoonstelling 2015-2016 is voor veel Wageningers 
een feest van herkenning. Wie nog eens wil terugdenken aan z’n 
schooltijd en de sfeer van toen wil proeven, zal in de nieuwe ten-
toonstelling veel van zijn/haar gading vinden: de geschiedenis van 
het Wageningse basisonderwijs en schoolgebouwen, maar ook het 
schoolleven van toen. Duik terug in de tijd met luizenzakken, brei-
werkjes, inktpot en kroontjespen, leesplank, gymtas, schoolmelk en 
de beroemde wandplaten... En ga vooral op zoek naar jouw klassen-
foto van die éne klas; het museum heeft er onverwacht veel kunnen 
traceren en bijeenbrengen, dankzij de medewerking van enthousi-
aste (oud-) Wageningers.

Permanente exposities

Vijfduizend jaar Wageningen, van steentijd tot nu toe
Vanwege zijn strategische ligging kreeg Wageningen al in de 13e 
eeuw stadsrechten. Karel van Gelre bouwde kort na 1500 een kas-
teel ter versterking van de stad. Een imposante maquette van het 
17e-eeuwse Wageningen met zijn gracht, stadsmuur, torens en 
kasteel vormt het middelpunt van de historiezaal van het museum. 
De maquette is gebouwd naar de panoramakaart van Nicolaes van 
Geelkercken (1640), destijds de officiële cartograaf/landmeter van 
Gelre.

De Vrede van Wageningen 1945      
Deze expositie vertelt het verhaal van Wageningen en de 
Wageningers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De expositie laat 
zien hoe de plaatselijke oorlogsgeschiedenis is uitgegroeid tot een 
monument van blijvend nationaal belang doordat hier, in hotel De 
Wereld, op 5 mei 1945 formeel de bevrijding van ons land begon.

Rondleidingen Wageningen
In de wintermaanden staan er geen Open Rondleidingen op de 
agenda, maar groepen kunnen gedurende het gehele jaar op elk 
gewenst tijdstip een rondleiding aanvragen: info@rondleidingenwa-
geningen.nl

AGENDA • WAGENINGS ERFGOED

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

24  november
20.00 uur

11  december  
tot september 

2016
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