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Wageningen beschermt zijn monumentale bomen
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Terugblikken

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Het begin van een nieuw jaar is een mooi moment voor een kleine terugblik. Ik maak nu een jaar 
deel uit van de redactie van dit blad en dat bevalt me uitstekend. De onderlinge samenwerking is 
zeer plezierig, we hebben een fijne eindredacteur, er worden ter redactie ruimschoots artikelen 
aangeboden (ga daar vooral mee door!) en deze zijn over het algemeen boeiend en leerzaam. En ik 
ben nu eenmaal een geboren Wageninger en gek op taal. Dus ik vermaak me prima en doe er ook 
nog iets nuttigs mee, geloof ik.
In het nummer dat voor u ligt wordt ook nu weer een heel scala aan onderwerpen belicht. Het 
tweede deel van het onderwijsverhaal van Jean Gardeniers vormt wellicht een goede aanleiding 
om de nostalgische tentoonstelling in De Casteelse Poort te bezoeken. Daar wordt ook terug-
geblikt. En misschien bekijkt u na lezing van het stuk van Piet Aben de monumentale bomen in 
Wageningen weer met geheel andere ogen.
Ik wens u allen veel leesgenoegen en natuurlijk nog een goed 2016!

Carleen van den Anker 
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87 erkend, in de andere arboreta wordt nog  
geïnventariseerd. Op openbaar terrein heeft de 
gemeente eerder al 420 bomen als monumentaal 
aangemerkt. Al met al herbergt Wageningen dik 
zeshonderd van zulke groene monumenten.  
De gemeente is daar trots op. In de toelichting op 
hun beleid schrijven B&W dat bomen essentieel zijn 
voor de leefbaarheid en bijdragen aan de beeld-
kwaliteit van straat, wijk en landschap. Bomen en 
groen in de directe omgeving zijn goed voor het 
welzijn en de gezondheid van mensen. 
Ontspannen en recreëren doe je in of onder het 
groen. Dit is een behoefte die steeds belangrijker 
wordt in onze haastige maatschappij. Bomen zijn 
onderdeel van onze culturele identiteit, aldus B&W.

Kort voor de jaarwisseling zijn particuliere bezitters 
van kostbare bomen aangeschreven en – om  
niemand over het hoofd te zien – via de pers 
op geroepen zich te melden. Nu worden met de 
eigenaren afspraken gemaakt over de eventuele 
aanmerking van hun boom/bomen als monument. 
Een paar jaar geleden is al vastgesteld welke bomen 
op openbaar terrein een monumentale status heb-
ben. En met de (ook particuliere) eigenaren van de 
arboreta worden aparte gesprekken gevoerd.

Zeshonderd
Een voorlopige stand van zaken leert dat ca. 130 
monumentale bomen op particuliere grond staan. 
Dat is exclusief de arboreta; in Belmonte zijn er  

Wageningen beschermt zijn 
monumentale bomen
Monumentale bomen, Wageningen is er rijk mee gezegend. Op dit moment is de gemeente druk doende 

haar beleid tot bescherming van deze groene erfenis af te ronden. Vijf jaar geleden, bij de vaststelling van de 

nieuwe gemeentelijke bomenverordening, werd vastgelegd dat er een inventarisatie moest komen van alle 

monumentale bomen en een fonds om particuliere eigenaren bij de bescherming ervan te ondersteunen. 

De oudste (en dikste)
De oosterse plataan (Platanus orientalis) langs het 

Wallenpad bij het vroegere Rijnbolwerk is de oudste en 

dikste boom van Wageningen. Zijn omtrek (op 1,3 m) is 660 

cm, hij is 18,4 m hoog. Goudzwaard schat hem op 260 jaar; 

volgens hem behoort deze boom tot de top 3 van zijn soort 

in ons land. 

De mooiste
In het arboretum De Dreijen staat deze blauwe atlasceder 

(Cedrus libani atlantica glauca). Goudswaard vindt hem de 

mooiste van Wageningen, al valt over schoonheid steeds 

te twisten. Hij is met zijn omtrek van 414 cm in elk geval de 

dikste atlasceder van Nederland. Hoogte 20,5 m,

leeftijd ca. 120 jaar. 

De gemeente Wageningen 

sluit bij de definitie van een 

monumentale boom aan bij 

de landelijke Bomenstich-

ting. De Wageningse 

Bomenverorde ning stelt 

dan ook dat de plaatselijke 

lijst in elk geval de bomen 

moet bevatten die de 

Bomen stichting aanwijst. 

Dit Landelijk Register van 

Monumentale Bomen staat 

sinds kort on-line:

monumentalebomen.nl. 

Voor Wageningen worden 

daar nog geen twintig 

exemplaren genoemd, 

maar dan gaat het dus wel 

om bomen van nationaal 

belang. Een heel andere 

lijst is die van monumental-

trees.nl. Daar mag elke 

boom op ‘die bijzonder is, 

bijvoorbeeld omdat hij 

groot, oud, of gewoon erg 

mooi is’, aldus de site. Hier 

tref je meer dan honderd 

Wageningse bomen aan. 

De enthousiaste boomken-

ner en promotor van monu-

mental trees, WUR-mede-

werker Leo Goudzwaard 

heeft daaruit de vier opmer-

kelijkste gekozen.

Tekst Piet Aben,
fotografie 
Leo Goudzwaard

http://monumentalebomen.nl
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De zeldzaamste
Deze kashmir iep (Ulmus villosa) staat met een paar 

soortgenoten in het Mierenbos bij de Geertjesweg. Het 

zijn zaailingen, in 1960 per diplomatenpost uit de Himalaya 

ingevoerd in het kader van onderzoek naar de iepenziekte. 

Het is niet gelukt de boom te vermeerderen uit zaad of stek. 

Zo is hij de enige gebleven op het Europese vasteland. 

De waardevolste
Op de begraafplaats aan de Oude Diedenweg staat deze 

kaukasische eik (Quercus macranthera) als een echte 

boom des levens: het is moederboom van alle gekweekte 

kaukasische eiken in Nederland. Dit is een boom van grote 

economische waarde voor ons land. De boom is 24 m 

hoog, 270 cm dik en ruim 80 jaar oud.

Om door de gemeente tot monument bestempeld 
te worden moet een boom ten minste 80 jaar oud 
zijn en nog zeker 10 jaar vitaal door het leven kun-
nen gaan. En verder moet hij stevig geworteld  
zijn, zodat hij geen gevaar kan opleveren voor zijn 
omgeving. Een boom die jonger is dan 80 jaar kan 
toch als monumentaal worden erkend vanwege 
zeer specifieke kenmerken, bijvoorbeeld dendrolo-
gische of cultuurhistorische waarde. Om dat alles 
te kunnen beoordelen heeft de gemeente een 
boomtechnisch bedrijf als adviseur ingeschakeld. 
Als een boom eenmaal is ‘erkend’ dan verdient hij 
voortaan bescherming. De eigenaar kan hulp krijgen 
om de boom te onderhouden. Daarvoor houdt de 
gemeente een speciaal jaarlijks budget aan van 
20.000 euro. Daaruit kan de particuliere eigenaar 
per jaar een bijdrage krijgen van 100 euro per 
boom of 500 euro per vijf jaar.  Een vergunning om 
een monumentale boom te kappen zit er in principe 
niet meer in. Alleen als openbare veiligheid of 
maatschappelijk belang in het geding zijn kan een 
monumentale boom nog worden omgelegd.
De particuliere eigenaren van monumentale bomen 
reageren in het algemeen heel positief op de aan-
pak van de gemeente, aldus beleidsambtenaar 
Theo Wanders. Sommigen vragen zich in eerste 
instantie af wat er allemaal op ze afkomt als hun 

boom de status van monument krijgt. Maar de 
meesten dragen de natuur een warm hart toe en 
zijn blij te horen dat de gemeente hen bij de 
bescherming wil ondersteunen. In principe hebben 
de eigenaren het recht bezwaar te maken, maar 
daarvan heeft nog niemand gebruik gemaakt. 

Kritisch
In eerste instantie is Mooi Wageningen, dat het 
bomenbeleid van de gemeente kritisch volgt, blij 
verrast over de uitkomst van de inventarisatie naar 
monumentale bomen. Bestuurslid Hugo Hoofwijk 
noemt het ‘allemaal fraaie getallen’. Het gemeente-
lijke beleid voor de monumentale bomen noemt  
hij ‘beslist positief’. Aanvankelijk hadden B&W de 
beschermde status willen beperken tot bomen op 
openbaar terrein. Daarbij speelde het financiële 
aspect een voorname rol. De gemeenteraad zag 
dat argument echter niet zitten, vandaar dat nu álle 
monumentale bomen op de lijst staan. ‘Het komt 
er nu op aan hoe de gemeente daar in de praktijk 
mee zal omgaan’, aldus Mooi Wageningen. ‘Wij 
volgen de gemeente kritisch als een kapvergun-
ning wordt aangekondigd voor welke boom dan 
ook. Dat zullen we temeer blijven doen als het  
om zulke kostbare monumenten gaat.’



5

Een ander licht

Of ik voor Oud Wageningen mijn licht wilde laten schijnen over: de culturele situatie in het huidige 
Wageningen. Ik? Ik voelde me gestreeld en zei meteen ja.
Maar allengs ontdekte ik dat mijn lichtbundel zeer bescheiden is.
Zo op het oog draai ik aardig mee in het culturele wereldje van Wageningen. Meer dan eens ben  
ik te vinden in schouwburg, bioscoop, filmhuis, bblthk en op een tentoonstelling. Na 22 jaar 
Wageningen kun je zeggen dat ik aardig ingeburgerd ben.
Maar wat weet ik van de cultuur van mensen met een van de 160 andere nationaliteiten die hun 
thuis in Wageningen vonden, of van geboren en getogen Wageningers?
Af en toe vang ik er slechts een glimp van op. Bij Wageningen 750 traden ze naar buiten, met  
het Festival Wageningen City of Cultures, op de catwalk met modeshows en proeverijen.
Maar ik zie ook mogelijkheden in kleiner verband, in Thuis of andere huiskamers van de stad.

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Geboren en opgegroeid in Weert (Limburg), maar al ruim 
veertig jaar in den vreemde. Juist zo werd ik me bewust van de waarde van warme wortels van 
‘thuis’, terwijl ik - daardoor misschien – opnieuw kon wortelen. De vleug heimwee en nostalgie 
blijft bij me, wellicht het lot van elke emigrant.
Als er in Wageningen een Limburgse club zou zijn, weet ik niet of ik daar lid van zou worden. Maar 
ik zou zeker naar een Limburgse avond gaan.
Elkaar laten luisteren naar onze favoriete muziek, samen zingen, de echte Limburgse vlaai eten  
en recepten uitwisselen voor nonnenvotten of knapkoek. Horen waarom iemand drie dagen 
onderduikt voor of juist ín het carnaval. Wat nou het wezen is van het Draaksteken in Beesel,  
de Passiespelen in Tegelen en de Bronk in Eijsden.
En dan allemaal onze moedertaal spreken, al die dialecten, en elkaar volledig verstaan of op zijn 
minst begrijpen.
Dat is interessant en gezellig. Maar hoeveel interessanter is het om zoiets elkaar als medeburgers 
van Wageningen te laten meemaken?
Vanuit de rijkdom die Wageningen door zijn veelkleurigheid heeft. Niet ter onderscheiding en  
uitsluiting, maar als middel tot verbinding.

Mensen van sommige nationaliteiten hebben vast clubs, maar ook die loslopende eenling heeft 
een eigen cultureel verhaal. Op elke bijeenkomst staan enkele nationaliteiten centraal, zodat je  
de tijd hebt om wezenlijk in gesprek te gaan, in interviews en interactie met het publiek.
Van welke muziek word jij warm? Welke kunstenaar bewonder je en laat een werk zien dat voor 
jou speciaal is. Wat vind je het mooiste gebouw in je moederland en waarom dan? Welke schrijver 
of dichter bewonder je en lees ons iets voor. Over welke folklore of welk ritueel vertel je iets?  
Wat moeten wij ook beslist weten van je cultuur? En natuurlijk proeven we graag van jouw  
lievelingsgerecht.
Laat het ons zien, ruiken, horen, proeven, voelen. Hoe was en is het bij jou thuis?

Er ligt voor ons in Wageningen nog een hele wereld te ontdekken in de culturele achtergrond van 
onze mede-inwoners uit Letland, Peru, Vietnam, Texas, Waogeningen, Benin, Auckland en …,  
en …
Cultuur is geen luxe, maar verrijkt het leven en verbindt ons.
Laten we in gesprek gaan en de lichtjes in elkaars ogen ontdekken.

CO LU M N

Annie van Gansewinkel 
is schrijver van 
boeken en gedichten. 
Ze geeft cursussen 
creatief schrijven en 
trainingen schriftelijke 
communicatie. Ze is 
lid van het Platform 
Beroepskunstenaars 
Wageningen. Met 
ex-stadsdichter Laurens 
van der Zee en fungerend 
stadsdichter Martijn 
Adelmund werkt ze 
samen in het collectief 
Schrijversharten.
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Door 
Annie van Gansewinkel
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Masood Eslami: ‘Ik ben 
een mensenmens’. Foto 
Carleen van den Anker
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Iedereen kent hem als ‘Massoed’. Masood Eslami, 
‘de Iraniër’, is sinds hij 20 jaar geleden met zijn 
gezin hiernaartoe kwam, een bekende Wageninger 
geworden. Wageningen was ‘de veilige kust’ waar-
op hij wilde landen, na in een kwade droom een 
onstuimige rivier te zijn overgestoken. Ook in Iran 
woonde hij in een stad aan een rivier.
Het is 1994 wanneer Masood zich met zijn vrouw 
en twee kinderen op het politiebureau van Breda 
meldt met de woorden ‘I am a refugee’. Daarna 
begint een tocht langs diverse asielcentra en via 
soms eindeloos lijkende procedures. In zijn geval 
duurt die tocht betrekkelijk kort (een kleine twee 
jaar): Masood geeft niet gauw op – ‘voor je rechten 
moet je vechten’ – en ook de asieladvocaat werkt 
mee. Na een week of zes in een azc in Gilze-Rijen 
verhuist het gezin naar een azc in Sneek. Omdat hij 
regelmatig voor vergaderingen en demonstraties 

IN  GESPREK MET MASOOD ESLAMI

‘De magie van Wageningen 
veroverde mij’

(tegen het ayatollah-regime) in Den Haag moet 
zijn, wil hij graag naar een azc in het centrum van 
het land. Via contacten met Iraniërs in andere azc’s 
kiest hij voor Wageningen, maar hij wordt naar 
Delfzijl gestuurd, ook al had hij op het formulier 
‘Wageningen’ als eerste, tweede en derde keus 
aangegeven. Na twee maanden kan hij ‘vluchten’ 
uit Delfzijl en komt het gezin in azc de Leemkuil te 
Wageningen. Dat was in 1995. Vanaf het begin was 
hij hier actief: ‘er zaten daar 70 landgenoten, ik 
werd hun woordvoerder’. Aldus legde hij ook zijn 
eerste contacten in Wageningen, die in de loop der 
jaren zijn uitgegroeid tot een fijn gemaasd netwerk 
van vrienden en relaties. Een netwerk dat hij regel-
matig benut voor het ontplooien van initiatieven, 
altijd samen met anderen.

Onzichtbare leidraad
Hoewel hij over de vlucht zelf niet wil praten – ‘ik 
krijg nog regelmatig nachtmerries’ – praat Masood 
graag over zijn Iraanse verleden. Ervaringen die hij 
toen opdeed vormden een onzichtbare leidraad in 
zijn Wageningse jaren. Hij werd geboren in Sari aan 
de Kaspische Zee. Zijn vader had een functie bij de 
posterijen en werd meerdere malen overgeplaatst, 
wat steeds weer aanpassen aan een nieuwe 
om geving – en het maken van nieuwe vriendjes 
– betekende. Het organiseren, vooral van mensen, 
zat er al vroeg in. Toen de directeur van de school 
op een dag aankondigde ‘We gaan een school-
krant maken; wie doet er mee?’, stak de dertien-
jarige onmiddellijk zijn hand op. Op de vraag of hij 
goed kon tekenen, schilderen of schrijven, zei hij 
‘Nee, maar ik ga het doen’. Overigens niet alleen: 
hij zet vrienden met de benodigde talenten in, 
‘want zoiets doe je samen’. Ook in zijn latere leven 
is het zijn netwerk dat hij inzet om samen anderen 
te helpen, om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
Dit ondernemende karakter heeft hij vooral van 
zijn moeder – ‘zij dacht in oplossingen en had een 
sociaal hart’ – , van zijn vader kreeg hij een groot 
gevoel voor rechtvaardigheid. 
Wanneer in 1979 de revolutie tegen de sjah uitbreekt 
wordt Masood als zestienjarige politiek actief. 
Achteraf zegt hij: ‘mijn vader waarschuwde ons al: 
die geestelijken zijn niet te vertrouwen’. ‘We streden 
voor meer vrijheid en een beter leven, maar kregen 
daarentegen onderdrukking en intellectuele achter-
uitgang’. Hij blijft politiek actief, maar nu tegen de 
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IN  GESPREK MET MASOOD ESLAMI
ayatollahs. Wanneer hij twee jaar later in Teheran 
naar de universiteit wil om geneeskunde te stude-
ren, worden de universiteiten voor een grondige 
‘zuivering’ drie jaar gesloten. Hij wordt gezocht, 
maar ‘ik heb geluk gehad; door mijn vele verhuizin-
gen raakten ze mij kwijt’ en toen ze hem ontdekten 
‘was er een ambtenaar die mijn oom kende en  
mijn papieren kwijt raakte’. Verschillende van zijn 
vrienden en kennissen kwamen om bij executies. 
Tenslotte bleef er geen andere uitweg over: ‘Ik 
wilde niet weg, want ik houd van mijn land, maar 
we moesten vluchten’.

Omdat hij niet kon gaan studeren werd Masood 
min of meer bij toeval ondernemer: zijn oma vroeg 
hem de kledingzaak van een overleden oom over 
te nemen. ‘Nog nooit had ik iets met kleding 
gedaan, maar mijn oma zei: ‘Ik vertrouw erop dat jij 
dat kan’. In die stad was hij een vreemdeling, maar 
na een jaar werd hij gekozen in het bestuur van de 
passage waar de winkel gevestigd was. En … op 
zoek naar personeel ontmoette hij zijn vrouw Ziba.

Identiteit
Met deze bagage begon Masood als 32-jarige zijn 
nieuwe leven in Wageningen. In 1996 kreeg het 
gezin een verblijfsvergunning en Masood bewoog 
hemel en aarde om in Wageningen te kunnen blijven: 
’desnoods ga ik op straat slapen’, zei hij tegen de 
Woningstichting. Hij kreeg een woning. ‘Tot nu toe 
was alles goed gekomen’, maar zijn belangrijkste 
doel was nu: ‘een identiteit krijgen. Een vluchteling 
– wat hij daarvoor ook is geweest, hoogleraar of 
banketbakker – heeft geen identiteit’. En het lag 
min of meer voor de hand dat hij die identiteit via 
het ondernemerschap wilde verkrijgen. In 1979 
behaalde hij het algemeen middenstandsdiploma 
en startte hij met een winkel in kringloopgoederen. 
Die keuze was mede bepaald op grond van een 
enquête die hij door zijn beide dochtertjes op 
school liet houden; zij verspreidden onder hun klas-
genootjes formuliertjes waarop de ouders gevraagd 
werd in te vullen wat zij in de wijk misten; een 
levensmiddelen- of een kringloopwinkel. En het 
werd dat laatste. De ‘Cheapshop’ aan de Churchill-
weg kreeg al gauw bekendheid, vooral bij studenten 
die er onder andere voor goedkope vloerbedek-
king terecht konden. De zaken gingen goed en 
twee jaar later kocht Masood het pand waarin de 
‘shop’ gevestigd was.

‘Het komt goed’
In zijn winkel had hij ook enkele tweedehands  
computers en hij besloot in september 1998 daarin 
verder te gaan. ‘Ik had er geen verstand van, maar 
ik wist: het komt goed’ (dat zinnetje herhaalt hij 
meermalen tijdens ons gesprek; het toont Masoods 
vertrouwen in hemzelf en anderen). Een jaar later 

laat Ziba zich scholen tot ‘pc-dokter’ en runt dan de 
afdeling reparaties, terwijl Masood de handel doet, 
onder andere via zakencontacten in Duitsland. De 
Cheapshop verandert van naam in Chipshop en 
‘groeit met de vraag mee’. De zaak heeft nu naast 
hem en zijn vrouw vier medewerkers. Masood 
heeft in Wageningen een uitgebreide clientèle, 
maar, zegt hij: ‘verkopen is niet het eind van zaken-
doen, maar het begin van verantwoordelijkheid’. 
Er komen nieuwe uitdagingen. In januari 2015 valt 
zijn oog op het leegstaande pand aan de overzijde 
(waarin een United Pizza gevestigd was); hij opent 
hier – samen met zijn vrouw en hun jongste dochter, 
en met een team van drie mensen ‘die hun talenten 
niet konden benutten wegens werkeloosheid’ – 
Food of Cultures, een afhaal- en cateringrestaurant 
dat inmiddels onder andere (een deel van) de cate-
ring op Wageningse festivals heeft verzorgd. En  
zijn gedachten gaan alweer verder: ‘Ik vind dat 
Wageningen een wereldmarkt verdient... een grote 
ruimte waar mensen, ongeacht wie ze zijn en hoe-
veel er in hun portemonnee zit, samen komen en 
elkaar ontmoeten’.

Mensenmens
‘Ik ben een mensenmens’, zegt Masood, ‘en wat ik 
na mijn vertrek uit Iran vooral miste was mijn net-
werk van opgebouwde contacten.’ Zo’n netwerk 
heeft hij inmiddels ook in Wageningen opgebouwd, 
vooral door zich aan te sluiten bij initiatieven van 
anderen of eigen ideeën te initiëren, vaak met een 
oog op ‘nieuwe Wageningers’. Zo organiseerde hij 
met andere ondernemers in 2007 ‘bonnenboekjes’ 
voor de stichting Ons Pardon en is hij mede- 
organisator van jaarlijks terugkerende manifestaties 
als het Meertalig Literair Festival, de Beursvloer 
(onder andere ‘om Nieuwe Nederlanders te mat-
chen’) en het Belmondo festival in het arboretum. 
In het kader van de feestelijkheden rond Wage-
ningen 750 jaar Stad nam hij het initiatief voor een 
internationaal festival met alle serviceclubs van 
Wageningen en zeer recent organiseerde hij met de 
directeur van de bibliotheek, Sjaak Driessen, en de 
Soroptimisten een benefietavond voor de stichting 
Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid. 
Masood tot slot: ‘De magie van Wageningen  
veroverde mij: Wageningen heeft mij veel liefde 
ge geven en dat geeft mij de energie om iets  
terug te doen’. 

‘We streden voor meer vrijheid en een 
beter leven, maar kregen onderdrukking 

en intellectuele achter uitgang’
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Na 1945 initieert de landelijke overheid een funda-
mentele modernisering van de maatschappij. 
Industrialisatie, schaalvergroting en mechanisatie, 
herintroductie van sociale woningbouw, een 
omvangrijk stelsel van sociale zekerheid: de 
samenleving van voor 1945 gaat grondig op de 
schop. Restanten van het verleden worden met 
een zekere gretigheid opgeruimd. Het is de tijd van 
de Wederopbouw.  
In dit kader kan de aanleg van het Nudeplan 
worden geplaatst. Bovendien verwacht men rond 
1955 dat het inwonersaantal van Wageningen – 
rond de 20.000 - binnen twintig jaar verdubbeld 
zal zijn. Ook plaatselijk slaat de moderniserings-
drift dus gemakkelijk toe. Onder PvdA-

Vijftig jaar Nude

Sociale wijk in rationele bouwstijl
Het natte land ten westen van Wageningen luistert van oudsher naar de naam Nude. 

Waar onze wereld steeds internationaler wordt en het Engels algemener, is dat best 

een ongebruikelijke naam, die aanleiding kan geven tot misverstanden. Hoe kom je aan 

zo’n naam? Nude komt van het Latijnse Noda: weiland, bevloeid door water. Toen dit 

gebied nog onbedijkt was, stroomde de Rijn er regelmatig overheen. Lange tijd was 

bewoning onmogelijk. Tegenwoordig wel. In het gedeelte vlak buiten het Wageningse 

centrum, is rond 1965 – nu 50 jaar geleden – woonwijk de Nude aangelegd. Op palen.

burgemeester – van 1950 tot 1969 – Maarten de 
Niet wordt de hoge woningnood voortvarend 
bestreden met een enorme bouwwoede. Vanaf 
1955 ontstaan de bebouwing tussen Englaan en 
Ritzema Bosweg en het Bovenbuurtplan rond de 
Hollandseweg. In 1960 gaat de Benedenbuurt op 
de schop. In 1959 wordt het Nudeplan vastgesteld 
en in 1963 begint de bouw van deze uitbreiding, 
inclusief industrieterrein. Oorspronkelijk is het 
gebied ten westen van de Costerweg zelfs geheel 
bestemd voor industrie, maar nood breekt wet: de 
woningnood is te groot. Na 1965 volgen nog 
Pomona, Tarthorst en Roghorst. Zoals een plaatse-
lijke krant in 1959 voorspelde, ondergaat 
Wageningen een metamorfose van plattelands-

Door Carleen  
van den Anker

Het Nudeplan komt van 
de grond helemaal aan 
de westkant van de stad. 
Foto Gemeentearchief.
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stadje tot welvarende landbouwstad. In 1975 zijn er 
overigens 26.572 inwoners, lang geen verdubbe-
ling.

Systeembouw
Er moet veel gebouwd worden in korte tijd en 
zowel materialen als geschoolde bouwvakkers zijn 
schaars. Daardoor ontstaat behoefte aan nieuwe, 
snelle bouwsystemen. Geprefabriceerde bouw 
bestaat al, maar wordt pas na de Tweede 
Wereldoorlog op grote schaal toegepast. De 
Stichting Ratiobouw, een semi-overheids-instelling 
die het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Wederopbouw adviseert, keurt 128 systemen en 
beveelt er slechts 7 aan voor toepassing. Als een 
systeem leidt tot reductie in uitvoering en dus in 
kosten, krijgt het een keurmerk van Ratiobouw. 
Voor systeembouw geldt de contingententoeslag. 
Binnen een gemeente mag van Provincie en Rijk 
een vastgesteld aantal - of contingent - woningen 
gebouwd worden. Dit is altijd een geworstel; voor 
1959 krijgt Wageningen een contingent van 96 
woningen toegewezen en voor 1960 zelfs van 65, 
terwijl er een kleine 1000 woningzoekenden zijn. 
Vanwege de contingententoeslag tellen volgens de 
eisen van Ratiobouw gebouwde woningen slechts 
voor driekwart mee. Er mogen dus meer woningen 
gebouwd worden, als er een goedgekeurd systeem 
wordt gebruikt. Voor de Nude worden de contin-
genten van 1962, 1963 en 1964 benut. Het is de 
eerste keer dat in Wageningen ratiobouw wordt 
toegepast. Raad en College halen dit unicum met 
vreugde binnen als oplossing voor de woningnood.

‘Harmonisch plan’
Op 16 november 1955 keurt de Raad het schetsont-
werp van het Rotterdamse architectenbureau Tol, 
Noordhoek en de Ruyter goed. Nadat enkele 
aangepaste versies zijn verworpen, wordt het 
Nudeplan op 3 juli 1959 definitief vastgesteld. Een 
volgens voorzitter De Niet ‘harmonisch plan voor 
750 nieuwe woningen’, met de officiële titel 
‘Bebouwing in de Nude, Nieuwland en de 
Stadsgracht’; het omvat het gebied vanaf 
Plantenveredeling tot aan de Stationsstraat; ook de 
aanleg van de Plantsoenweg valt eronder. In 1961 
begint het Nijmeegse ingenieursbureau Van 
Hasselt en De Koning met het bouwrijp maken van 
de grond en de aanleg van wegen en riolering. 
Namens de gemeente begeleidt stedenbouwkun-
dige ir. S.J. van Embden de bouw. Het Nudeplan 
wordt gefaseerd uitgevoerd. Begin 1965 worden de 
eerste woningen betrokken en medio 1970 de 
laatste opgeleverd. Volgens Van Embden is de wijk 
‘schandalig vol geperst’ om deelname financieel 
aantrekkelijk te maken voor bouwbedrijven en 
beleggers. 
Het plan bevat hoog-, middelhoog- en een beperkt 

aantal laagbouwwoningen. Ongeveer 420 portiek- 
en galerijwoningen in de middenhoogbouw in de 
sociale sector worden eigendom van De Woning-
stichting. Zo’n 620 galerij-, middenhoogbouw- en 
hoogbouwwoningen komen in particulier bezit. 
Bovendien komen er 16 winkels en 6 ‘eilandwin-
kels’.
De opzet doet enigszins denken aan de naoorlogse 
wijk Honderd en Tien Morgen in Rotterdam-
Hillegersberg van hetzelfde architectenbureau: een 
combinatie van galerijflats van vier en portiekflats 
van drie woonlagen hoog. Het Nudeplan heeft 
echter de ‘sterflats’; stervormige gebouwen van 
zestien verdiepingen, waarvan er langs de rand van 
Wageningen meer moeten verrijzen. De 
Wageningers zijn alleen niet zo blij met dat hoge 
wonen; de latere sterflats worden ingevuld met 
studentenkamers. 
De huur voor de woningwetwoningen wordt eind 
1964 geschat op gemiddeld 25 gulden per week. 
Hierbij zijn de kosten meegewogen van de bouw, 
liften, tuinen, buitenverlichting en schoonmaak van 

Boven: De bouw kan 
doorgaan, Van der Vorm 
brengt het werk ten 
einde. 
Foto Gemeentearchief.

Onder: Vrijwilligers van 
de werkgroep Nude 
overleggen in de Nude-
kelder. 
Foto Gemeentearchief.
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Gemeentewerken houdt de vinger aan de pols en 
overlegt regelmatig met architectenbureau en 
aannemer over de voortgang. Voortdurend zijn er 
klachten over achterstand, teveel onwerkbare 
dagen die niet worden ingelopen, slechte afwer-
king, gebreken in de wapening van het beton voor 
balkons en galerijen. Na verloop van tijd is VlAM de 
op- en aanmerkingen van de gemeente spuugzat. 
In maart 1965 loopt de ruzie zo hoog op, dat VlAM 
met opstappen dreigt. De gemeente daarentegen 
houdt betalingen in, omdat men vindt dat de 
ruwbouw weliswaar vordert, maar de afwerking 
stagneert. Er is al bijna 2 miljoen gulden afgere-
kend, terwijl er pas 10 woningen klaar zijn. En nog 
steeds zijn er klachten over kromme deuren, slecht 
pleisterwerk en gevaarlijke balkonhekken. 

Vertraging
De heren van Ratiobouw, immers dé deskundigen 
op het gebied van systeembouw, worden te hulp 
geroepen. Zij constateren een slechte planning 
tussen ruwbouw en afbouw, die  vertraging ople-
vert, en een tekort aan bouwvakkers op het werk. 
Verder gebruikt de aannemer slechte materialen 
en negeert hij waarschuwingen, zodat bijvoor-
beeld betonvloeren stukvriezen. De discussies 
over meer- en minderwerk, werkschema’s en meer 
in het algemeen over kwaliteit, veiligheid en geld 
duren heel 1965 voort. Het verwijt valt dat de parti-
culiere bouw wordt voorgetrokken boven de 
sociale.
Eind 1965 loopt het uit de hand; onderaannemers 
lopen weg, het personeel wordt van het kastje 
naar de muur gestuurd en de gemeente draait op 
voor de kosten van het uitstel. Op 7 januari 1966 
dient de gemeente een klacht in bij de directeur 
Volkshuisvesting op het ministerie. Intussen blijkt 
VlAM in financiële problemen te zijn geraakt; de 
Schadecommissie voor het Bouwbedrijf ontraadt 
leveranciers nog aan het bedrijf te leveren en er is 
sprake van surseance van betaling. VlAM wordt 
uiteindelijk gered en kan een doorstart maken als 
Van der Vorm BV.             
De gemeente haalt opgelucht adem; het Nudeplan 
zal normaal worden afgebouwd en de nieuwe 
aannemer houdt dezelfde verplichtingen. Wel 
wordt nog jaren met het ministerie gesteggeld 
over de schade die is ontstaan door de ‘oude’ 
gebreken.

Bijzondere wijk
Eenmaal gebouwd en bewoond, blijkt de Nude 
een bijzondere wijk. Opvallend veel cijfers wijken 
af van het gemiddelde in Wageningen: er wonen 
veel 25-44-jarigen; er wonen minder kinderen tot 15 
jaar; het aantal huurwoningen is verhoudingsge-
wijs hoog; het aantal inwoners dat gebruik maakt 
van de werkloosheidswet ligt hoger; meer inwo-

‘Huis van de wijk De Nude’ Dit ‘gemeenschapshuis’ is gebouwd in 1976.
Het Wijkteam, bestaande uit medewerkers van Woningstichting, politie, 
gemeente en welzijnsorganisatie Solidez, organiseert er sociaal-culturele 
activiteiten. Alle Wageningse ‘huizen van de wijk’ behoren tot het ‘maat-
schappelijk vastgoed’ van De Woningstichting. Begin 21e eeuw heeft het 
Wijkcentrum meer ruimte nodig voor haar activiteiten. De verbouwing door 
Ontwerpburo Roza ‘maakt van de dromedaris een kameel’. De tweede bult, 
‘op pootjes’ vanwege de warmteregulatie, maakt de broodnodige uitbrei-
ding op de verdieping mogelijk.

De Nudehof Op 25 november 1965 ontvangen de eerste bewoners de sleutel. 
Dit bejaardenhuis, een voortzetting van het rusthuis voor ouden van dagen 
aan de Grintweg (nu Churchillweg), is ontworpen door Gerrit Rietveld. Het is 
een exponent van het Nieuwe Bouwen, de Nederlandse variant van de 
Internationale Stijl. De bouwstijl is transparant, ruim, licht en luchtig. 
Materialen – glas, beton en staal – en constructiemethoden zijn modern en 
functioneel. Trefwoorden zijn symmetrie en herhaling. In 1982 wordt De 
Nudehof gerenoveerd en uitgebreid met 44 aanleunwoningen. Hierop rust 
zo’n enorme schuldenlast, dat eind jaren 90 faillissement dreigt. Dit wordt 
voorkomen o.a. doordat de Woningstichting de aanleunwoningen koopt.

gemeenschappelijke ruimten. Uiteindelijk worden 
voor het eerst maandhuren ingesteld variërend 
van f 89,75 tot f 105,15.   

De Vlissingse AannemingsMaatschappij (VlAM) uit 
Papendrecht gaat het Nudeplan uitvoeren. Per 
Raadsbesluit van 11 oktober 1963 worden de 
terreinen voor f 1.872.572,-  aan VlAM verkocht. 
Directeur van gemeentewerken Groeneveld 
spreekt van het ‘officiële begin van een grote 
bouwactiviteit in de woningwetsector’. 
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van de Afrikaanse drug quat. Er moet dringend iets 
gebeuren. Gemeente, politie, Welvada (de voor-
ganger van Solidez) en de Woningstichting ontwik-
kelen gezamenlijk een kleinschalige en wijkge-
richte manier van werken. Er komt een wijkplan, 
maar ook een politiepost in de wijk. Diverse maat-
regelen moeten de leefbaarheid verbeteren: er 
worden parkeerplaatsen ingeleverd voor meer 
groen, de Speelbus doet zijn intrede, de 
Woningstichting koopt het wijkhuis.  
Door de raddraaiers ‘in de nek te blijven hijgen’ 
weet men het tij te keren; het wijkteam heeft ‘korte 
lijntjes’ met de buurtbewoners. Deze weten de weg 
naar het Huis van de wijk te vinden en voelen zich 
betrokkener en veiliger dan voorheen. Een 
bijzonder initiatief uit die periode is het 
‘Opnuderen’, een grootscheepse jaarlijkse schoon-
maakactie samen met de bewoners, die is geënt op 
het Rotterdamse ‘Opzomeren’. Het is in 1998 een 
primeur voor de Valleiregio.
Begin 21e eeuw is De Nude een aantrekkelijke wijk, 
waar het plezierig wonen is en een leegstaande 
woning bij de Woningstichting ruim 100 reacties 
oplevert. Sommige mensen wonen er al sinds de 
wijk vijftig jaar geleden werd aangelegd.

Bronnen
Diverse dossiers Secretariearchief (Gemeentearchief Wage-

ningen)

Diverse items uit het krantenarchief van HV Oud-Wageningen

Gast, Kernkamp en Klep. Geschiedenis van Wageningen (2013)

Mens en Wagenaar. Architectuur voor de gezondheidszorg in 

Nederland (2010)

Nas. 100 jaar Volkshuis (2004)

Werkgroep Nude en Kooy. De Nude en haar bewoners (1970)

ners zijn van niet-westerse afkomst; er is minder 
autobezit per huishouden; de participatievaardig-
heden liggen lager; de doorstroming ligt hoog: veel 
mensen in andere Wageningse wijken ‘zijn ooit in 
de Nude begonnen’. 
In 1970, enkele jaren na de start, worden de bewo-
ners door gezinssocioloog Gerrit Kooy bevraagd 
over hun woongenot en wensen voor verbete-
ringen. Het onderzoek levert naast bovenge-
noemde cijfers algemene klachten op over de 
woonomgeving – gehorig, vervuild, her en der 
zelfs gevaarlijk – en specifieke over de waterdruk 
en de stadsverwarming, maar vooral heerst er 
onvrede over het gebrek aan voorzieningen en 
sociale samenhang. Particuliere initiatieven op dit 
terrein ‘lopen dood op het gemeentehuis’. 

Werkgroep Nude
De Stichting voor Bijzonder Gezins- en Wijkwerk 
vreest verpaupering, doordat mensen moeten 
wennen aan het wonen in grote flatgebouwen met 
buren boven, onder en opzij, en door de snelle 
doorstroming die daarvan het gevolg is. Op basis 
van het onderzoek worden mensen ‘die iets willen 
doen aan eigen leef- en woonsituatie op een posi-
tieve wijze bijeengebracht’ in de Werkgroep Nude, 
waaruit later de Wijkraad voortkomt. Tevens 
ontstaat er een huurdersvereniging, die actie voert 
tegen huurverhogingen door eigenaar Kok uit 
Arnhem. De Woningstichting stelt ruimte beschik-
baar in de zogeheten Nudekelder aan de Cort van 
der Lindenstraat. Ook de Hand- en Spandienst 
heeft er haar hoofdkwartier. Deze is ontstaan bij 
studentenvereniging SSR en wil karweitjes 
opknappen voor bejaarden in de wijk. Het is een 
goedbedoeld ‘sosjaal’ initiatief, maar de bereidwil-
lige vrijwilligers blijken talrijker dan de hulpvragen. 
Verder zijn er in de Nudekelder diverse jeugd-
groepen actief en er is een kindercrèche. De 
Nudekelder is de voorloper van het in 1977 
gebouwde wijkcentrum, dat aanvankelijk Het 
Uilenest heet, later Wijkcentrum de Nude en sinds 
enkele jaren Huis van de wijk De Nude. 
In de loop der jaren ontstaan nog andere actieve 
groepen, zoals de Moestuingroep-West, die een 
populaire moestuin onderhoudt en de groep 
Zelfwerkzaamheid Nude. Er is tot op de dag van 
vandaag een actief Buurtplatform, dat recent streed 
voor behoud van het winkelcentrum, waarvan de 
teloorgang in de buurt zeer wordt betreurd. 

Leefbaarheid
Midden negentiger jaren dreigt de Nude zich in de 
ogen van het bevoegd gezag tot een getto te 
ontwikkelen. Verschijnselen als drugsoverlast, 
vandalisme, graffiti en andere vormen van crimina-
liteit lopen uit de hand. Op enig moment vindt in de 
nachtelijke uren zelfs de landelijke ‘overslag’ plaats 

OBS De Nude Openbare Basisschool De Nude – ‘een school voor wereldkin-
deren’ - opent haar deuren rond 1967. De school is internationaal georiën-
teerd en vangt kinderen op uit azc De Leemkuil. Soms vertrekken die na 
enkele weken alweer. De Nude is sinds 2004 een Brede Wijkschool; geza-
menlijke activiteiten met Solidez, maatschappelijk werk, de bibliotheek en 
de peuterspeelzaal worden afgestemd op wat in de wijk gebeurt. Dit bevor-
dert sociale samenhang en opvoedingskansen. 
Najaar 2017 viert de school haar 50-jarig bestaan. Met weemoed zal worden 
teruggedacht aan twee markante directeuren: Luc Rondhout (1939-2005) en 
Henk Massier (1947-2004). 



WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Molenaar succesrijk 
fabrikant van 
kunstmolenstenen
Vandaag de dag profileert de stad zich graag als ‘City of Life 

Sciences’, de ijzersterke link met het landbouw onderwijs is dan 

ook al meer dan een eeuw een feit. Maar hoe stond het verder 

met de bedrijvigheid van Wageningen zo’n honderd jaar 

geleden? Wat werd er zoal, naast al die landbouwkennis en 

-kunde, geproduceerd en verspreid? Vermaarde Wageningse 

producten als bakstenen en sigaren werden geëxporteerd. Veel 

minder bekend is de fabricage van kunstmolenstenen.

Ook zij vonden hun weg binnen maar ook ver buiten onze 

landsgrenzen. 

Wie het gemeenteverslag over het jaar 1915 erop 
naslaat, leest dat de steen- en sigarenfabrieken 
verantwoordelijk zijn voor de meeste bedrijvigheid 
binnen Wageningen. De stad was in dat jaar vijf 
steenfabrieken en tien sigarenfabrieken rijk. Zij 
boden aan vele geboren Wageningers werkgele-
genheid, soms al generaties lang. Verder waren de 
leerlooierij van de gebroeders Roes en 
Meubelfabriek De Voogt eveneens grote werkge-
vers. Veel minder bekend, voor sommigen wellicht 
zelfs onbekend, is de in de luwte opererende en 
altijd bescheiden in omvang gebleven molensteen-
fabriek van de firma Rutgers. Een bedrijfje dat in 
1915 volgens het gemeenteverslag emplooi bood 
aan drie mensen. Een bijzonder bedrijf want het 
was de eerste producent van kunstmolenstenen in 
ons land. Vandaar de met trots gedragen naam: 
firma ‘Reijer Rutgers Eerste Nederlandsche Fabriek 
van Kunstmatige Molensteenen te Wageningen’. 
De aanduiding kunstmatig had betrekking op het 
feit dat er een mineraal aan de stenen werd toege-
voegd om ze harder te maken.

Bloemisterij
Het fabrieksgebouw staat nog altijd fier overeind 
en is gelegen aan de Arboretumlaan, op de hoek 
met de Harnjesweg. Geen monumentale grijze 
molenstenen maar geur- en kleurrijke bloemen en 
planten vinden tegenwoordig onderdak in dit voor-
malige fabriekspand van Rutgers. Alweer drie 
decennia op rij is hier ‘t Bloemenparadijs gevestigd 
(sinds 2000 in handen van Willem van der Meijde). 
Met recht een fijne herbestemming voor een 
monumentaal pand, want een eeuw geleden ging 
de eerste schop de grond in voor de bouw ervan. 
De aanbesteding van het bouwproject vond vol-
gens de Wageningsche Courant plaats op 28 okto-
ber 1915 in Café van der Laag. En op de voorgevel 
prijkt in strakke letters het bouwjaar: anno 1916. De 
gevels zijn mooi intact gelaten en het pand ademt 
nog altijd de sfeer van ambachtelijkheid van wel-
eer. Hier werden de molenstenen volgens geheim 
procedé gemaakt door Reijer Rutgers en zijn zonen 
Reijer junior en Lambertus Hendrikus. 

De Ooijevaar
Toch is dit pand niet de eerste locatie voor de pro-
ductie van kunstmolenstenen. De oorsprong van 
de molensteenfabricage moeten we zoeken bij de 
voormalige eekmolen de Ooijevaar. De molen, tot 
1908 eveneens eigendom van Reijer Rutgers en in 
datzelfde jaar helaas ook gesloopt, was gelegen 
aan de Generaal Foulkesweg – toentertijd nog 
Rijksstraatweg geheten – op de hoek met de 
Eekmolenweg. Deze naar de molen vernoemde 
straat liep tot begin twintiger jaren van de vorige 
eeuw nog door tot aan de Generaal Foulkesweg.

12

Door Petra Leenknegt

Werken in de kunstmolensteenfabriek, 1945. Foto J. ter Stege, Historisch Museum Ede.
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In 1922 werd de Eekmolenweg met de aanleg van 
de Otto van Gelreweg een stuk ingekort. De Otto 
van Gelreweg loopt zodoende, bij wijze van schrij-
ven, over het fundament van de voormalige eek-
molen. 
In een bijgebouw van de Ooijevaar beginnen Reijer 
Rutgers senior en junior zich dus al eerder toe te 
leggen op de productie van molenstenen. De 
Wageningsche Courant vermeldt dat vader en zoon 
per 1 januari 1910 een vennootschap onder firma 
voor de kunstmolensteenfabriek zijn aangegaan. 
Eind 1918 werd deze firma uitgebreid met een derde 
vennoot: Lambertus Hendrikus. Eveneens een zoon 
van Reijer Rutgers senior en halfbroer van Reijer 
Rutgers junior. Nadat Rutgers senior in 1931 is over-
leden, nemen zijn twee zonen de verantwoordelijk-
heid voor de fabriek geheel op zich. Dit zouden ze 
blijven doen tot ver na de Tweede Wereldoorlog. 

Succesrijk
Dat de fabriek succesrijk is, blijkt uit de wens voor 
uitbreiding van de zaak in de nabijheid van de 
Ooijevaar. In 1913 vraagt Rutgers senior namelijk 
een bouwvergunning aan voor een perceel ten oos-
ten van de molen. Op dit terrein, grenzend aan de 
tuin van Villa Overbetuwe, zien ze de uitbreiding 
voor zich. Dit plan is letterlijk niet van de grond 
gekomen omdat in 1915, slechts twee jaar later, aan 
de Harnjesweg de kunstmolensteenfabriek zal ver-
rijzen.
Waarom de molenaarsfamilie zich begon toe te leg-
gen op het vervaardigen van kunstmolenstenen is 
gissen. Wellicht dat het kwam omdat Leerlooierij 
Roes, de grootste afnemer van hun eek – een 
looistof die ontstond door het vermalen van eiken-
schors – de stof zelf machinaal ging produceren. 
Vandaar dat de molen naast eikenschors ook gra-
nen heeft gemalen en als korenmolen dienst deed. 
Dit valt op te maken uit een annonce in de 
Wageningsche Courant voor een publieke verkoop 
op 10 juni 1908 waar Rutgers senior ‘zijn molenaars-
affaire inbegrepen windkorenmolen de Ooijevaar’ 
hoopt te verkopen. Dat ook het malen van granen 
niet genoeg brood op de plank brengt, heeft onge-
twijfeld te maken met concurrentie van korenmo-
len de Eendracht, schuin tegenover de Ooijevaar. 
Dat Rutgers het molenaarsbestaan een warm hart 
blijft toedragen, blijkt uit het feit dat hij zich vervol-
gens vol passie ging toeleggen op de fabricage van 
molenstenen. 
Nog altijd herinnert een fraaie gevelsteen aan de 
plaats waar het voor hem en zijn familie allemaal 
begon, ingebed in de oostgevel van het huidige 
notariskantoor Smit en Moormann. Een kloeke in 
hardsteen gebeitelde eekmolen.

Boven: Rijksstraatweg, nu Generaal Foulkesweg, 
eekmolen De Ooijevaar met bijbehorende gebouwen 
verscholen achter een blok van vier woningen; links 
vooraan Villa Veluvia (sociëteit Ceres). 
Foto Gemeentearchief.

MIdden: Het bedrijfsgebouw van de molensteenfabriek 
anno nu. Foto Carleen van den Anker.

Onder: De Ooijevaar op een gevelsteen, notariskantoor 
Smit & Moormann. Foto Carleen van den Anker. 
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waarin de lei, de griffels en de boeken opgeborgen 
worden. Tevens fungeert de houten tas, omge-
keerd op de knieën gelegd, als schrijfblad.

Klassikaal
Met de komst van de Bataafse Republiek ontstaat 
de Nederlandse eenheidsstaat en in het begin van 
de 19e eeuw worden verschillende wetten op het 
lager onderwijs aangenomen. Onder andere wordt 
klassikaal onderwijs ingevoerd, er komt een 
onderwijsinspectie, de lijfstraffen worden sterk 
verminderd en er komen overgangsexamens. Een 
uitvloeisel van deze nieuwe maatregelen is dat er 
ook modellen voor een echt schoolgebouw voor 

Tot het eind van de 18e eeuw worden van over-
heidswege aan scholen nauwelijks of geen eisen 
gesteld. Er zijn geen aparte gebouwen voor lager 
onderwijs. Les wordt gegeven in allerlei meer of 
minder geschikte ruimtes, zoals op zolder, in een 
zijkamer van een woonhuis, in een pakhuis of in 
een boerenschuur. Bovendien wordt het onderwijs 
hoofdelijk gegeven. Dit betekent dat kinderen van 
alle leeftijden bij elkaar in één lokaal les krijgen en 
individueel of in kleine groepjes bij de onderwijzer 
worden geroepen voor overhoring, instructie of 
berisping. Specifiek schoolmeubilair ontbreekt. 
Kinderen hebben houten schooltassen die aan de 
muur van het lokaal gehangen kunnen worden en 

400 jaar Wageningse onderwijsgeschiedenis (2)

Door 
Jean Gardeniers

De lange weg naar het 
hedendaagse schoolgebouw
Schoolgebouwen horen tot het vertrouwde straatbeeld. In iedere stad en ieder dorp staan, 
vaak markante, gebouwen die direct als school herkend zullen worden. Soms horen ze zelfs 
tot de meest monumentale architectuur van een plaats. Ook op een andere manier spelen 
schoolgebouwen een belangrijke rol in ieders leven. Voor wat betreft het kleuter- en lager 
onderwijs brengen we gedurende acht jaren een aanzienlijk deel van onze tijd door in een 
schoolgebouw. Het schoolgebouw als eigen bouwtype is pas zo’n twee eeuwen oud. Het is in 
de negentiende eeuw stapsgewijs ontwikkeld tot een vorm die lange tijd de norm is gebleven. 
Aan het eind van de 20e eeuw ontstaat het type schoolgebouw dat wij nu kennen uit de 
jongste nieuwbouwwijken. 

Houten schooltas, tevens 
schrijftafeltje

‘Les werd gegeven in allerlei meer of minder geschikte ruimtes’. 
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dit klassikaal onderwijs worden ontworpen en door 
de overheid gepropageerd. Een ontwerp uit die tijd 
is aanwezig in het Wageningse gemeentearchief. 
Dit ontwerp voor een school van vijftig en honderd 
leerlingen is door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland in 1825 als voorbeeld naar alle gemeen-
ten in de provincie gestuurd.
Klassikaal onderwijs betekent dan overigens nog 
wel dat de verschillende (leeftijds)klassen samen in 
één ruimte zitten. Wel is er voor ieder van de drie 
groepen (klassen) een eigen schoolbord aan de 
wand of op een ezel. Het licht komt binnen via 
grote ramen in de zijgevels, er is een toegangs-
portaal en er zijn toiletten die direct vanuit het klas-
lokaal bereikbaar zijn. Duidelijk is ook dat er in het 
ontwerp rekening gehouden is met de jongere kin-
deren. Voor hen is aangepast kleiner meubilair aan-
wezig.

Naar een nieuw schoolgebouw
In 1857 wordt een nieuwe wet op het lager onder-
wijs ingevoerd. Het lesprogramma bestaat nu naast 
lezen, schrijven en rekenen ook uit aardrijkskunde, 
geschiedenis en kennis van de natuur. Vanwege 
deze uitbreiding wordt er in de loop van de tweede 
helft van de 19e eeuw gepleit voor een echt klas-
sikaal systeem. Daarbij moeten de verschillende 
groepen leerlingen van gelijke leeftijd en leererva-
ring ieder in een eigen klaslokaal les krijgen. 
In de memorie van toelichting bij de wet wordt 
onder andere gewezen op de wenselijkheid van 
een goede lichtinval en luchtverversing, op de 
plaats van de ramen, de hoogte van het lokaal en 
de maten van het meubilair. Eisen op het gebied 
van schoolhygiëne worden vooral door artsen naar 
voren gebracht. Zij hebben zorgen over de lichame-
lijke conditie van de leerlingen, maar ze wijzen ook 
op de geestelijke belasting door het toegenomen 
vakkenpakket. Ook toen al!

‘Algemeene regelen’
In 1879 schrijft een commissie onder leiding van 
onderwijsinspecteur M. Salverda een samenvat-
tend rapport met ‘Algemeene regelen omtrent den 
bouw en inrichting der lokalen, waarin schoolon-
derwijs wordt gegeven’. Hij is de ons bekende 
Salverda, die zijn professoraat in Groningen 
afbreekt en onderwijsinspecteur wordt. In 
Wageningen speelt hij een grote rol bij de opzet 

School 1 aan de vm. Parkstraat, nu Niemeijerstraat, geb. 1882, de 
eerste typische gangschool. Foto Gemeentearchief.

RK Meisjesschool aan de Burgtstraat, geb. 1905, imponerend voorbeeld 
van een gangschool. Foto Carleen van den Anker.

De provincie Gelderland suggereert de gemeentebesturen hoe scholen 
eruit zouden moeten zien, 1825. Tekening Gemeentearchief.
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van het landbouwonderwijs, waarvoor hij later 
geëerd wordt door een plein naar hem te noemen. 
In het rapport wordt een breed scala aan eisen 
besproken, waaraan een schoolgebouw moet vol-
doen, zowel op het gebied van hygiëne en gezond-
heid, als op het gebied van bouwkunde. Bij voor-
keur moet het schoolterrein aan alle kanten open 
zijn en er moeten geen broedplaatsen voor ziekte-
kiemen, zoals mestopslag en opdrogende sloten in 
de buurt zijn. Om een goede lichtinval te waarbor-
gen is aanpalende bebouwing onwenselijk, even-
als hoog geboomte. Het gebouw moet spouwmu-
ren hebben en goed droog zijn. Normen worden 
gegeven voor de grootte van de lokalen, de plaat-
sing van de vensters, de verwarming en de lucht-
verversing. Muurafwerking, metseltechnieken en 
soort baksteen worden behandeld, evenals de 
breedte van de gangen (2,5 meter), de hoogte van 
de lambrizering (1,3 meter). De aanbevolen hoogte 
van de lokalen is 4,5 à 5 meter, een compromis tus-
sen genoeg lichtinval en ongewenste nagalm. 
Afgeraden wordt om (natte) buitenkleding in de 
klaslokalen op te hangen. Speciale aandacht krij-
gen de trapleuningen. Deze ‘worden zoodanig 
ingericht en uit zoodanige bouwstoffen vervaar-
digd, dat de leerlingen ze gemakkelijk kunnen 
vasthouden, maar zich niet daarlangs kunnen laten 
afglijden’. De opstelling van de banken wordt vast-
gelegd door een groot aantal voorschriften voor 
de afstand tussen achterste bank en schoolbord en 
tussen de banken onderling en voor de loopruimte 

tussen de banken. Ook de vorm van de schoolbank 
wordt bepaald. ‘Tafel en bank moeten in de lagere 
school tot één geheel zijn verbonden’ en ‘Geene 
andere schoolbanken worden gebruikt dan van 
hoogstens twee zitplaatsen’, terwijl de maat van 
de bank moet passen bij de leeftijd van de kinde-
ren. Ook de wenselijkheid van een goede speel-
plaats en een schooltuin wordt uitgesproken.

De gangschool 
Het type schoolgebouw dat uit deze voorschriften 
voortkomt, is de zogenaamde gangschool, waarbij 
een rij klaslokalen gerangschikt ligt aan een geza-
menlijke gang. De gang kan éénzijdig zijn met 
slechts één rij lokalen, het kan ook een midden-
gang zijn met aan twee zijden klassen. De gang-
school is tot na de Tweede Wereldoorlog het domi-
nerende schooltype. Een voordeel van dit type 
schoolgebouw is, dat de klas niet alleen onderwijs-
kundig, maar ook organisatorisch een eenheid is. 
Overigens is het Scholenbouwbesluit uit 1880 min-
der stringent dan het rapport van Salverda. Dit om 
het bijzonder onderwijs tegemoet te komen dat 
anders zeer grote en dure aanpassingen aan zijn 
gebouwen zou moeten doen.
Pas bij de wet op het basisonderwijs in 1985 komt 
er meer vrijheid voor scholenbouwers. Deze lijn 
wordt doorgetrokken als in 1997 de decentralisatie 
van de huisvestingstaken rond is. Voortaan mag 
huisvesting van scholen lokaal geregeld worden. 
Nieuwe werkvormen in het basisonderwijs leiden  
tot aanpassingen aan bestaande gebouwen en 
naast gangscholen worden er ook hal- en pavil-
joenscholen gebouwd. Daarbij liggen de verschil-
lende lokalen gerangschikt rond een centrale 
gemeenschappelijke ruimte. Naast klaslokalen 
komen er ook ruimtes voor andere functies, zoals 
handenarbeid en documentatie.

De Nijenoord- en Johan Frisoschool (l) en de Montessorischool vertegenwoordigen het hal- en paviljoentype. Foto’s Jean Gardeniers.

‘Geene andere schoolbanken 
worden gebruikt dan van hoogstens 
twee zitplaatsen’
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In Wageningen
De in 1882 gebouwde en na de oorlog afgebroken 
Openbare School no 1 aan de Parkstraat (nu 
Niemeijerstraat) is een goed voorbeeld van een 
gangschool die gebouwd is kort na het vaststellen 
van het Scholenbouwbesluit. Naast algemene voor-
zieningen als een entree en toiletten bestaat het 
gebouw alleen uit een reeks klaslokalen. 
Anderswoortige en gemeenschappelijke ruimtes 
ontbreken. De school heeft de gewenste grote en 
hoge schuiframen die aan de onderkant geopend 
kunnen worden. Er is een speelplaats, deels over-
dekt. De architectuur van de school is sober. Meer 
aandacht is besteed aan het uiterlijk van de in 1903 
gebouwde Openbare school 3 (de Buurtseschool). 
Opvallend zijn ook hier de grote raampartijen. Bij 
beide scholen wordt een onderwijzerswoning 
gebouwd, volgens voorschrift op enige afstand van 
het schoolgebouw om te zorgen dat eventuele 
ziektes in het gezin van de onderwijzer niet kunnen 
overslaan naar de school. De onderwijzerswoning 
van school 1 staat nog aan de Dijkstraat, de woning 
van school 3 is inmiddels afgebroken.

Monumentaal voorbeeld
Een monumentaal voorbeeld van een gangschool 
is de voormalige R.K. Meisjesschool aan de 
Burgtstraat. Hier zijn de lokalen verdeeld over twee 
verdiepingen, zodat het gebouw door zijn grootte 
een imponerend (neogotisch) bouwblok vormt. Het 
huidige gebouw is in enkele bouwcampagnes van 
1905 (west) tot 1931 (oost) tot stand gekomen. 
Naarmate de tijd vorderde voldeed het gebouw 
niet meer aan de eisen van de onderwijsinspectie. 
In 1967 werden plannen gemaakt om de school te 
moderniseren, bijvoorbeeld door aan de zuidzijde 
een nieuwe gevel met zeer grote ramen aan te 
brengen. Een ander punt was het ontbreken van 
een speelplaats, nadat in 1964 op de aangrenzende 
Vismarkt het kantongerecht was gebouwd. Een 
deel van de Heerenstraat werd bestemd tot speel-
straat, die met draaihekken kon worden afgesloten. 
De twee ijzeren palen met de scharnierpennen zijn 
nog steeds te zien. Noch verbouw, noch nieuw-
bouw kwam tot stand en in 1975 werden de leerlin-
gen verdeeld over de drie andere katholieke basis-
scholen.
Een voorbeeld van een gangschool uit een volgen-
de periode is de christelijke Emmaschool aan de 
Geertjesweg uit 1929. Wat betreft architectuur her-
kenbaar als expressionistisch, maar qua schooltype 
identiek aan zijn voorgangers. Ook hier wordt het 
raamoppervlak zo groot mogelijk gemaakt. Boven 
de brede ramen bevindt zich een nog breder oven-
licht’, dat voor veel lichtinval zorgt.

Hal- en paviljoentype
De in de jaren 1960 en 1970 gebouwde scholen heb-
ben de kenmerken van de architectuur van die tijd. 
Het glasoppervlak wordt maximaal uitgebreid, zie 
bijvoorbeeld de OBS de Nude. Hier is bovendien 
een toentertijd planologisch kenmerkende opzet 
gekozen van een reeks gemeenschappelijke voor-
zieningen, zoals scholen, in een brede groenstrook. 
De voormalige Vrije school aan de Nolensstraat en 
het oude deel van de Jozefschool hebben duidelijk 
dezelfde architectonische opzet. Deze scholen heb-
ben alle nog de opzet van een gangschool. De twee 
in één gebouw gecombineerde scholen in Noord-
West – Nijenoord- en Johan Frisoschool –  alsmede 
de Montessorischool en de nieuwbouw van de 
voormalige Marijkeschool (de Dijk) vertegenwoor-
digen het hal- en paviljoentype.
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Stadsgracht:
herstel nabij
Het ziet ernaar uit dat snel iets 

gaat gebeuren met – wat 

genoemd wordt – de versterking 

van het vestingkarakter van 

Wageningen. ‘In 2016 moet de 

schop de grond in voor de stads-

gracht’, aldus wethouder Han ter 

Maat in De Gelderlander van 6 

januari jl. Dan heeft hij het over 

het uitgraven van de gracht nabij 

de voormalige Bergpoort, tegen-

over de openbare bibliotheek. Dat 

stuk gracht is in de jaren zestig 

dichtgegooid en nu wil het Plat-

form Stadsgracht, gesteund door 

een groot aantal enthousiaste 

burgers, dat die ingreep onge-

daan wordt gemaakt. De 

gemeente nam aanvankelijk een 

aarzelende houding aan, omdat 

er andere plannen lagen voor dat 

gebied. Die zijn inmiddels onhaal-

baar gebleken, en nu is ook de 

gemeente in voor de plannen van 

het Platform. Ze heeft dat al vast-

gelegd in een overeenkomst met 

de Stichting tot Herstel van het 

Historisch Stadsgezicht Wage-

ningen, die uit het Platform Stads-

gracht is voortgekomen. Afge-

sproken is dat de ideeën van de 

stichting leidraad zullen zijn bij 

ruimtelijke ingrepen in de omge-

ving van de gracht, niet alleen bij 

de Bergpoort, maar langs de 

gehele loop van de gracht. Ook 

het waterschap Veluwe en Vallei 

heeft zich bij die overeenkomst 

aangesloten. Het waterschap 

heeft plannen om de kwaliteit van 

het grachtwater te verbeteren.

De stichting heeft haar ideeën 

eind 2015 samengevat in een 

Schetsboek. Daarin blijft het niet 

bij het herstel van de gracht bij de 

Bergpoort. De gracht moet langs 

de Stationsstraat verder uitge-

graven worden richting Plant-

soen. Verder zou er een brug over 

de gracht moeten komen in de 

Herenstraat ter hoogte van de 

Molenstraat. Dan zou uiteindelijk 

langs het hele tracé van de gracht 

een wandelpad aangelegd 

kunnen worden. Wandelend, 

schaatsend of kanoënd rondom 

de stad – Wageningers zouden de 

vestingstad weer van alle kanten 

kunnen beleven. P.A.

Capitulatie virtueel 
herbeleefd
Het verhaal van de capitulatie op 

eigentijdse wijze hervertellen – 

dat was de opzet van een 

re-enactment van het 5 mei-

gebeuren die eind oktober plaats-

vond in De Wereld. Het beoogde 

resultaat waaraan nu wordt 

gewerkt is een virtual tour, verge-

lijkbaar met bijvoorbeeld Google 

Street View. Het is de bedoeling 

dat deze eigentijdse presentatie 

komende 5 mei beschikbaar is. 

Wie wil weten hoe de onderteke-

ning van de capitulatieakte inder-

tijd eruitzag kan terecht in het 

museum De Casteelse Poort waar 

een speciale zaal ‘De Vrede van 

Wageningen 1945’ verbeeldt. Maar 

in hotel De Wereld zelf kan de 

bezoeker tot nu toe alleen maar 

een handvol, ook nog eens vrij 

onooglijke foto’s bekijken. Dat 

zou anders en beter moeten vond 

de eigenaar van het gebouw, de 

stichting Nationaal Erfgoed Hotel 

De Wereld. Met financiële onder-

steuning van het V-fonds is nu 

een multimediale productie gere-

aliseerd waarin gespecialiseerde 

oorlogsacteurs van Vereniging 

Historische Militaria de capitulatie 

naspelen. De gelagkamer werd 

daarvoor ontdaan van alle heden-

daagse attributen en voor het oog 

teruggebracht in de verruïneerde 

staat van destijds. Met 360°-foto’s 

is het gebeuren vastgelegd vanuit 

een groot aantal standpunten. 

Wanneer de computertechnici 

klaar zijn met hun werk staat 

straks een aanraakscherm in De 

Wereld waarop de kijker zichzelf 

in de capitulatiezaal als het ware 

ziet rondgaan, rondom de tafel 

waaraan generaal Foulkes bezig is 

de act of surrender door te 

nemen met zijn tegenspeler 

generaal Blaskowitz. In het beeld 

kunnen onderdelen (hot spots) 

worden aangeraakt die dan 

verder worden toegelicht, bijvoor-

beeld de beide generaals en de 

capitulatieakte op de tafel. P.A.

gemeente overgebracht naar de 

stadswerf, waar ze in bewaring 

blijft tot ze over een jaar of twee 

in de Grote Kerk zal worden 

geplaatst, na de op handen zijnde 

restauratie van de kerk. P.A.

Appartementen in 
rijksmonument
In de dependance van de voor-

malige HBS aan de Wilhelmi-

naweg 5, een rijksmonument, 

worden twee appartementen 

gerealiseerd. Orga Architect uit 

Nijmegen gaat het gebouw 

‘ecologisch restaureren’, dat wil 

zeggen dat het daarna energie-

neutraal kan functioneren. De 

bouw zal halverwege 2016 

beginnen.

Het bijgebouw maakt deel uit van 

de voormalige Hoogere Burger 

School. Het hoofdgebouw en het 

conciërgegebouw werden gerea-

liseerd in 1897; de dependance, 

waarin een gymzaal en tekenlo-

kalen waren ondergebracht, is 

ontworpen in 1901 maar werd pas 

in 1909 opgeleverd. Architect was 

de rijksbouwmeester J. van 

Lokhorst. De dependance draagt 

duidelijke kenmerken van de 

neorenaissancestijl, zoals spek-

lagen van lichtgekleurd baksteen 

en karakteristieke trapgevels. Het 

gebouw is een voorbeeld van  de 

destijds vernieuwende opvat-

tingen over het belang van licht, 

lucht en ruimte. P.A.

Leden van het Platform Stads-
gracht met de maquette van het 
herstelde Bergpoortkwartier. 
Met hoed Rienk Kuiper, de gees-
telijke vader van het plan. 
Foto Carleen van den Anker. 

Net als toen, acteurs spelen 
het 5 mei-gebeuren na, links de 
Duitse, rechts de Canadese dele-
gatie. Foto Wim van Hof, GAW.

De doopvont wordt gereed 
gemaakt voor vervoer naar 
Wageningen. 
Foto Maarten van den Wijngaart.

Middeleeuwse 
doopvont terug 
Op donderdag 17 december is een 

middeleeuwse doopvont naar 

Wageningen teruggehaald die 

meer dan 50 jaar in de Stevens-

kerk in Nijmegen heeft gestaan. 

De vont werd in 1852 in de binnen-

stad in de grond gevonden. De 

vinder gebruikte haar sindsdien 

als bloempot in zijn tuin, maar in 

1903 werd de doopvont naar het 

Rijksmuseum overgebracht. Vanaf 

1964 stond de vont als bruikleen 

in de Stevenskerk in Nijmegen, 

maar daar hebben ze sinds kort 

een nieuwe doopvont in gebruik 

genomen.

De doopvont is nu door de 

De ingangspartij van de HBS-
dependance met de aankondi-
ging van de ‘ecologische restau-
ratie’.
Foto Carleen van den Anker.
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Elke dinsdagmorgen is hier ook het open spreekuur. 
Wie wil kan binnenlopen met vragen en suggesties, 
sommigen brengen spullen mee om te laten beoor-
delen, of om ze aan de vereniging over te dragen. 

Helpen
‘Daarnet kwam iemand binnen die meer wilde 
weten over de Diedenweg. Daar hadden zijn opa  
en oma gewoond, zelf woonde hij allang buiten 
Wageningen. Zo iemand is dan de vijftig voorbij en 
die wil meer over vroeger weten. Nou, die kunnen 
wij prima helpen, de Diedenweg heeft een héél 
oude historie.’ 

Ik spreek met Hans van der Beek, bestuurslid van 
Oud Wageningen die de dinsdagmorgengroep 
coördineert. De vraag was wat zijn medewerkers 
met hun ‘oude spullen’ voor het Wageningen van 
nú kunnen betekenen. Hij heeft voorbeelden 
genoeg bij de hand. 

‘Er zijn weer twee kalenders 2016 verschenen met 
historische foto’s van onze stad. Daar zijn volop 
kopers voor. De uitgevers hebben met ons om de 
tafel gezeten, want ze weten dat wij een prachtige 
collectie oude opnamen hebben. Wij vinden het fijn 
om hen te helpen, niet voor niets natuurlijk, maar 
wij zijn heel schappelijk.’ 

En net is ook een boek verschenen met oude 
ansichtkaarten van Wageningen. (zie blz. 21)

Coördinator Hans van der Beek van de ‘dinsdagmorgengroep’:

‘Hier klopt het hart van  
de historische vereniging’

‘De samensteller en de uitgever hebben graag 
geput uit onze verzameling. Het gaat om de aller-
oudste ansichtkaarten, van rond 1900. Het is een 
bijzonder fraaie uitgave geworden.’ 
Ook de redactie van het standaardwerk 
Geschiedenis van Wageningen heeft een paar jaar 
geleden veel hulp gehad van Oud Wageningen. 
‘Dat fraaie dikke boek vormt in feite de enige blij-
vend tastbare opbrengst van het 750-jarig bestaan 
van de stad. En daar hebben wij wezenlijke hulp bij 
geboden. Geloof maar dat we daar trots op zijn. In 
zulke bijdragen zit de reden van ons bestaan.’

Facebook
Echt iets van de laatste tijd is publiceren op Facebook. 
Oud Wageningen doet het daar geweldig goed. 
‘Onze facebookpagina is een echt succesnummer. 
We posten elke week een paar keer en na elke post 
krijgen we honderden likes en vrienden. Het aantal 
kijkers ligt altijd boven de duizend en haalde zelfs 
een keer de 3500 binnen 48 uur. Af en toe worden 
er opmerkingen geplaatst die voor ons nieuw zijn 
en die wij dan weer in onze documentatie verwerken. 
Op Facebook en op de website krijgen we steeds 
meer buitenlandse bezoekers, oud-studenten.  
Die komen met de vraag wanneer we op Engels 
overstappen. Ook dat nog, denk ik dan, want we 
hebben het al zo druk.’

Er gaat hier niet alleen veel informatie naar buiten, 
andersom komt evenveel voor: dat mensen bin-

Elke dinsdagmorgen is de ‘dinsdagmorgengroep’ van 

Oud Wageningen bijeen. Boeken, tijdschriften, krantenknipsels, foto’s, 

video’s, noem maar op, als het over de geschiedenis van Wageningen gaat, 

dan wordt het hier letterlijk ter hand genomen, beoordeeld en beschreven, 

gecatalogiseerd en duurzaam opgeborgen. Afgelopen jaar is een nieuwe 

generatie medewerkers aangetreden. Met z’n twaalven zetten zij het werk 

voort dat dik veertig jaar geleden begon, nu stevig koersend

op digitalisering en zaken als facebook en website. 

‘Hier klopt het hart van de historische vereniging Oud Wageningen.’ 

Door Piet Aben
Links Hans van der Beek. 

Foto Carleen van den Anker.
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nenlopen met erfenissen waar ze een plek voor 
zoeken. 
‘Dan hebben ze de zolder opgeruimd en vinden ze 
fotoalbums, almanakken, boeken, noem maar op. 
Die willen ze op een verantwoorde manier kwijt. 
En dan zijn wij inderdaad een prima adres. Zo kre-
gen we pas een eerste druk uit 1891 van de wandel-
kaart rondom Wageningen van Hemmo Bosch.  
Dat is smullen kan ik je zeggen.’ 

Maar net zo goed komen er ook hele collecties bin-
nen. De ‘Wageningse videofilmer’ Aloïs Canters 
heeft onlangs duizenden foto’s en honderden  
banden aangeboden. Eerder hadden de erven van 
persfotograaf Pim Abrahamsz eveneens duizenden 
foto’s bezorgd, merendeels zonder bijschrift en 
vaak zelfs ongedateerd. Een geregelde leverancier 
van fotomateriaal is ook Jan Kosman, hij komt de 
groep vaak verrassen met materiaal dat hij zelf  
verzamelt. 

‘Dat is ongetwijfeld allemaal een schat aan foto-
grafische informatie, maar het is ook een uiterst 
ingewikkelde opdracht om daaruit het waardevolle 
deel op te diepen, te beschrijven, te scannen en  
op te bergen. Van Abrahamsz hebben we nu zo’n 
600 foto’s aangemerkt om te behouden. Met 
Canters zijn we nog in gesprek. Zijn materiaal is 
vaak uniek, hij was de afgelopen decennia bij elke 
gebeurtenis, bij elke sloop of nieuwbouw. Bijna 
teveel om het allemaal te bekijken. Maar we gaan 
er zeer zorgvuldig mee om. Kun je je voorstellen 
dat we heel blij zijn met al dit kostelijke materiaal, 
maar dat we vaak ook met de handen in het haar 
zitten?’ 

Stadshistoricus Ton Steenbergen heeft dit jaar zijn 
hele archief geschonken, honderden mappen 
documentatie. Hij heeft daaruit veel gepubliceerd 
in boeken, kranten en uiteraard in het contactblad 
van Oud Wageningen. 
‘Het archief van Ton zat uiteraard goed in elkaar. 
Het opbergen daarvan heeft ons dus geen hoofd-
brekens gekost. We vonden best nog veel onder-
werpen die hij nog niet had gepubliceerd. Ik noem 
maar iets: wist je dat er zoiets als een typisch eigen 
Wageningse klomp heeft bestaan? Ja dus, en het  
is interessant om daarover te lezen. Wat Ton heeft 
nagelaten, noem het gerust de neerslag van een 
mensenleven van liefde voor de stad.’ 

Centrum
En dan is de oudste en nauwste relatie nog niet 
genoemd, die met het museum De Casteelse 
Poort. Het museum komt voort uit de historische 
vereniging. De initiatiefnemers zagen in dat het 
modern-doen van na de oorlog veel waardevols 
had vernietigd. Daar moest een halt aan toegeroe-
pen worden. 
‘Neem de tentoonstelling over 400 jaar onderwijs 
die nu loopt. Daarin wordt veel gebruik gemaakt 
van onze documentatie en fotocollectie. Trouwens 
er komt geen tentoonstelling tot stand over de 
geschiedenis van Wageningen of het museum 
klopt bij ons aan. Daarom is het superhandig dat 
wij als dinsdagmorgengroep met ons infocentrum 
bij het museum inwonen. We zijn allebei beheer-
ders van Wagenings erfgoed. Daarover hebben we 
een handzame verdeelsleutel afgesproken: alles 
wat plat is, zoals boeken, platen, foto’s, zeg maar: 
drukwerk, dat hoort bij ons of het gemeentearchief 
en voorwerpen met drie dimensies gaan naar het 
museum. We trekken samen op als het cultuur-
historisch centrum van de stad.’

Elke dinsdagmorgen paraat: (v.l.n.r.) Ans Lijftogt , Frans Verburg, Hans van der Beek, Dick Melkert, Dick de Wit, 
Karel Brouwer, Arie de Koning, Jaap van Aarst en Jan van Orden. Niet op de foto: Dicky Bullinga, Berdien Snijder 
en Teatske de Vries. Foto Carleen van den Anker.
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Bibliotheek en documentatie

De bibliotheek omvat meer dan duizend boeken over de geschiedenis 
van de stad en omgeving, al met al ongeveer 25 strekkende meter. 
Veel daarvan is uit schenkingen afkomstig. Eigen aanschaf is vanwege 
de beperkte middelen maar mondjesmaat mogelijk. Tot de belang-
wekkendste boeken behoort de vijfdelige monografie Wie woonde 
waar in Wageningen van dr. Anton Zeven, maar zeker ook de ingebon-
den 43 jaargangen van het tijdschrift Oud Wageningen. De regionale 
en plaatselijke nieuwsmedia zijn steeds nauwgezet bijgehouden. 
Knipsels daaruit zijn in honderden mappen geordend. Een index in 
word- en pdf-format maakt het mogelijk deze anders moeilijk toegan-
kelijke informatiebron te doorzoeken.
Een digitale catalogus met 9300 items en een index in word- en pdffor-
mat maken de bibliotheek en de documentatie uitstekend toeganke-
lijk. Bezoekers kunnen niet alleen op dinsdagmorgen terecht, maar 
ook op afspraak. In principe worden geen boeken uitgeleend, ter 
plaatse kunnen wel kopieën worden gemaakt. 

Foto en video

Er zijn 8500 beelden gescand waarvan er 6000 beschreven en in de 
database opgenomen zijn. De originele beelden zijn zuurvrij opgeborgen. 
Momenteel wachten nog ruim 2000 beelden op afhandeling. Het aan-
bod aan foto- en filmmateriaal wordt steeds omvangrijker. De vraag 
wat belangrijk genoeg is om te bewaren wordt navenant klemmender.  
Dat geldt al voor beelden die 40 à 50 jaar geleden gemaakt zijn. 
De dinsdagmorgengroep verzorgt foto- en videopresentaties in het  
museum, op de Molenmarkt, maar bijvoorbeeld ook voor verzorgings-
huizen en woongroepen. 
Sinds een paar jaar is de Beeldbank Wageningen operationeel, waarin 
Oud Wageningen en de  Casteelse Poort samenwerken met het 
gemeente archief. De beeldbank is digitaal toegankelijk. 
Beelden van het gemeentearchief zijn tegen betaling via beeldbankwa-
geningen.nl te bestellen, die van Oud Wageningen zijn te bestellen via 
mailadres dinsdag morgen@oudwageningen.nl 

Digitaal

De website oudwageningen.nl is deels nog onder constructie maar 
wordt niettemin al druk bezocht. Het is  mogelijk om het blad Oud 
Wageningen op de site te doorzoeken (nog makkelijker is het om het 
blad te ‘googlen’).  
Op de Facebookpagina van Oud Wageningen worden met grote regel-
maat historische foto’s geplaatst afkomstig uit de eigen collectie. De 
pagina is bijzonder populair, gezien het grote aantal likes.

GESIGNALEERD

Gelopen kaarten

Een postbode loopt zijn rondje; gelopen (ansicht)kaarten 

zijn door de postbode bezorgde kaarten; ze zijn extra 

interessant omdat er korte indrukken en groeten op 

staan geschreven. Vlak voor kerst verscheen een boek 

met zulke gelopen kaarten uit het vroeg 20e eeuwse 

Wageningen, meer precies van voor 1905. Tot dat jaar 

mochten ansichtkaarten alleen op de voorzijde korte 

boodschappen bevatten, de hele achterkant was voor de 

adressering bestemd. De voorop beschreven kaarten zijn 

daardoor bijzonder aantrekkelijke verzamelaarsitems 

geworden. Met hulp van de Beeldbank Wageningen en 

enkele particuliere verzamelaars wisten de samenstellers 

een boeiende en fraai verzorgde uitgave te realiseren. 

Gelopen kaarten, Wageningen rond 1900. 

Harry Harsema en Wim Huijser. Uitgeverij Blauwdruk, 

Wageningen 2015. Prijs € 17,50.

Arboretumkerk

De Arboretumkerk heeft een boekje uitgebracht dat het 

verhaal vertelt van de oude doopsgezinde kerk die tot 

het bombardement in 1940 op ‘het Walletje’ (Walstraat) 

stond en van de nieuwe kerk die na de oorlog verrees 

aan de Arboretumlaan. Het boekje met veel oude foto’s 

afkomstig uit het Wageningse gemeentearchief is 

geschreven door de huidige voorganger, ds. Van Hiele. 

De geschiedenis begint met de komst van het Rijksland-

bouwonderwijs, dat een vrijzinniger soort gelovigen 

naar Wageningen bracht. De huidige kerk is na de oorlog 

gebouwd in de stijl van de Delftse School, net als de 

gebouwen rond de Markt. Vanwege de uitstekende 

akoestiek vinden er naast de kerkdiensten geregeld ook 

concerten en koorrepetities plaats. 

De Arboretumkerk, een kleine geschiedenis. 

Gerke van Hiele. Uitgave in eigen beheer, Wageningen 

2015. Prijs € 9,95

Zeer Wageningse familie

In de jongste editie van het genealogisch tijdschrift De 

Nederlandsche Leeuwschrijft gemeentearchivaris Bob 

Kernkamp over de Wageningse familie Van Nieuwen-

huizen. Het is een stukje macrogeschiedenis waarin zes 

generaties van deze familie worden besproken. De 

eerste heette Willem ten Nijenhuijs en vestigde zich 

omstreeks 1645 in Wageningen. Hij trouwde met een zus 

van stadstimmerman Evert van Baack en hun nakome-

lingen leven tot op heden in Wageningen en omgeving. 

Alleen veranderde de naam gaandeweg in Van Nieuwen-

huizen. Het artikel gaat niet verder dan de generatie die 

rond 1800 werd geboren, maar biedt een interessante 

blik in het bestaan van zes generaties van deze inmiddels 

zeer Wageningse familie.

‘Ten Nijenhuijs/Van Nieuwenhuizen in Wageningen’ in 

De Nederlandsche Leeuw, dec. 2015. Te bestellen via 

www.knggw.nl en ter inzage bij het Gemeentearchief.

HET INFORMATIECENTRUM VAN 
OUD-WAGENINGEN

http://beeldbankwageningen.nl
http://beeldbankwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
http://oudwageningen.nl
http://www.knggw.nl
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Secretariaat
Dirk van der Heij, sinds de jaar-
vergadering van 2015 bestuurslid 
in de functie van secretaris, heeft 
aangegeven als zodanig terug te 
treden. We respecteren zijn 
besluit uiteraard en zijn hem 
dankbaar voor zijn inzet. Dirk zal 
het wel en wee van de Histo-
rische Vereniging Oud 
Wageningen verder volgen als 
geïnteresseerd lid, zo heeft hij 
ons verzekerd. Het bestuur vond 
het bestuurslid Ans Lijftogt 
bereid de secretariaatsfunctie 
over te nemen. Zij blijft daar-
naast actief in het Informatie-
centrum met onder meer de 
‘dinsdagmorgenactiviteit’. De 
wijzigingen gaan in na de jaar-
vergadering op 13 april 2016. 
Voor de ontstane vacature 
binnen het bestuur wordt in de 
komende tijd invulling gezocht.

Ledenadministratie
Sinds 1 januari wordt de ledenad-
ministratie verzorgd door Peter 
van de Peppel. Wijzigingen bij 
voorkeur doorgeven per e-mail: 
ledenadministratie@oudwage-
ningen.nl. In 2015 heeft de leden-
administratie ruim 200 e-mail-
adressen van de leden mogen 
ontvangen. Hebt u uw e-mail-
adres nog niet doorgegeven of 
weet u dat niet zeker, aarzel dan 
niet om dit alsnog te doen.

Ledenmutaties
november-december 2015
Nieuwe leden
Dhr J. Breekveldt 
Dhr M. Eimers
Mw A. van Gelder
Mw H. Haasdijk
Dhr S. Kauffman
Dhr A. de Koning
Dhr B. Landsheer
Dhr en Mw IJ. van Leijen
Dhr E. Luijks
Dhr A. Steenbergen
Mw L. de Vries
Mw S. Werner

Overleden
Mw C.P. Koedam
Dhr J. van Voorthuijsen

Ledenwerving
Tijdens de najaarsvergadering 
op 24 november jl. heeft mw. 
Loes de Vries zich aangemeld als 
nieuw lid van onze vereniging; zij 
bleek het honderdste nieuwe lid 
te zijn in 2015. Een hartelijk 
welkom viel haar ten deel onder-
streept met een cadeautje uit 
onze Historische Reeks. Het 
bestuur is uitermate verheugd 
over de groei van het aantal 
leden. We zijn ervan overtuigd, 
dat er nog meer te winnen valt: 
we beramen plannen voor 
verdere wervingsactiviteiten. 
Het mag duidelijk zijn dat ons 
vernieuwde contactblad bij de 
werving een toonaangevende 
rol speelt: we zetten het maga-
zine daarbij graag in. Leden die 
nieuwe leden willen werven, 
familie, vrienden, buren en zo 
voort, kunnen de folder van de 
vereniging en – zo lang de voor-
raad strekt –  ook nummers van 
het tijdschrift opvragen bij het 
secretariaat:
info@oudwageningen.nl . 

Lezingen
In de komende periode bent u 
van harte welkom de volgende 
lezingen bij te wonen:
–  dinsdag 16 februari 2016 in De 

Vredehorst, aanvang 20.00 
uur: ‘400 jaar lager onderwijs 
in Wageningen’ door Jean 
Gardeniers

–  woensdag 13 april 2016 in De 
Vredehorst, aanvang 20.15 uur: 
‘Wageningen versierd’ door 
Wil van der Veur.

Contributie 2016
Inmiddels hebben de eerste 
leden hun contributie voor 2016 
al voldaan. Hartelijk dank hier-
voor. U krijgt de contributienota 
voor het verenigingsjaar 2016 per 

post  of per e-mail toegezonden. 
Bankgegevens vindt u elders in 
dit blad en op de website
www.oudwageningen.nl/
lidmaatschap/

Legaat 
Jonkvrouw Cornelia Mathilde 
Laman Trip, overleden op 27 
augustus 2015, heeft een legaat 
van € 1250 nagelaten aan onze 
vereniging. Mevrouw Laman 
Trip, die jarenlang lid was van de 
Historische Vereniging Oud 
Wageningen, woonde tot 2011 in 
haar ouderlijk huis aan de 
Nassauweg 22. De laatste 
periode van haar leven woonde 
ze in een verzorgingshuis te 
Warnsveld. Haar vader, Jonkheer 
ir. W. Laman Trip, was in 1927 één 
van de oprichters van de 
Oudheidkamer van Wageningen, 
die kan worden gezien als de 
voorloper van Museum De 
Casteelse Poort. Vanaf 1935 
beschikte de Oudheidkamer 
over een tentoonstellingsruimte 
in het gebouw van het land-
bouwmuseum aan de 
Stationsstraat. Omdat het 
gebouw gesloopt moest 
worden, werd het museum in 
1965 ontbonden. De Historische 
Vereniging Oud Wageningen 
heeft zich vanaf haar oprichting 
in 1973 ingezet voor een histo-
risch museum, hetgeen in 1988 
leidde tot de oprichting van de 
Stichting Historisch Museum 
Wageningen De Casteelse Poort. 
De opgeslagen objecten van de 
Oudheidkamer kregen daarmee 
weer een plek binnen de 
gemeente Wageningen.

UIT DE VERENIGING

Mededelingen van het bestuur

mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap/
http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap/
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Raad de prent 44-1
Deze foto is in augustus 1956 gemaakt. De trotse ouders hebben het 
volste vertrouwen in het goederenvervoer van Ede naar Wageningen. 
Ze laten de kinderwagen gewoon half op de rails staan en keuvelen 
wat met een omstander. Onze vraag is: wat is de naam van het 
pension en theeschenkerij en wie was de eigenaar? 
Reacties graag per email naar dinsdagmorgen@oudwageningen.nl,
of telefonisch op 0317-411 974 of mondeling op dinsdagmorgen in de
J.J. de Goedezaal van het museum, Bowlespark 1a. De eerste twee 
juiste inzenders ontvangen een afdruk van deze unieke prent.

Raad de prent 43-4
Mountain Cottage stond niet in Oostenrijk maar gewoon aan de 
Veerweg 113.  Het was een houten woning die in de voet van de 
Wageningse Berg gebouwd was. Er waren twee goede inzenders, 
dhr. W. Ruisch en fam. C. Beijer.  Zij hebben een mooie afdruk van 
deze prent ontvangen. HvdB

Raad de prent

Oud Wageningen    1 – 2016

Doelstellingen voor 2016
  Hulp bieden aan de beroeps-

archeologie in overleg met regio-
archeoloog Peter Schut en/of 
met de gemeente Wageningen.

  Staan voor het behoud van 
ons cultureel en archeologisch 
erfgoed en het besef van het feit 
dat vernietiging ervan onom-
keerbaar is.

  Een goede communicatie op - 
zetten met de metaaldetector-
archeologen. Hun vondsten op 
een positieve wijze integreren in 
de reguliere registratiesystemen, 
zodat kennis en vondsten niet 
verloren gaan.

  Nieuwe, vooral jonge mensen 
interesseren voor de amateur-
archeologie door onder meer 

gebruik te maken van moderne 
media als website en Facebook.

  WAW’ers goed voorbereiden 
en opleiden om hen een grotere 
rol toe te delen in samenwerking 
met de beroepsarcheologie.

  Jeugd meer interesseren door 
archeologie op projectbasis aan 
te bieden aan basis- en middel-
baar geschiedenisonderwijs.

Activiteiten 2016
  Het vondstmateriaal dat al 

jaren in opslag staat determi-
neren en restaureren en er een 
verslag van maken. Dit determi-
neren gebeurt in het archeologie  
depot van de gemeente Arnhem.

  Een aantal leden van de WAW 
volgen momenteel de archeolo-

Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW)

giecursus, die wordt gege ven 
door de AWN-Vereniging voor 
Vrijwilligers in de Archeo logie. 
De afronding is een veldverken-
ning in de Wageningse Eng plus 
de determinatie van vondsten.

  In overleg met de regio-
archeoloog Peter Schut een start 
maken met het bijwerken van de 
archeologische binnenstadkaart. 
Pand voor pand bekijken in 
hoeverre nog oorspronkelijkheid 
(archeologie) aanwezig is met 
behulp van eerdere onderzoe-
kingen en kaarten.

  In overleg met Peter Schut de 
grafheuvels aan de zuidzijde van 
de Ritzema Bosweg beschrijven/
meten/ beoordelen.

  Bij graafwerkzaamheden op 
bouwplaatsen hulp aanbieden, 
te weten bij de plannen 
Leeuwenbrink, Nijenoordallee 
en Patrimonium 2.

  Hulp aanbieden bij veldwerk 
in de regio. Voor 2016 bij opgra-
ving rond de middeleeuwse 
boerderij in Voorthuizen.

  ‘Ogen en oren’ zijn voor de 
beroepsarcheologie: daar waar 
door onoplettendheid bij de 
gemeente geen sein voor 
archeologisch onderzoek wordt 
gegeven, hetgeen bij vergun-
ningverlening altijd verplicht is.

  Ervoor zorgen dat het archief 
van archeologische vondsten en 
alle bijhorende rapportages 
centraal bewaard blijven.

De WAW bestaat inmiddels uit 
negen personen. De activiteiten 
worden vermeld op de website 
oudwageningen.nl. Bijzondere 
activiteiten, vondsten en ontdek-
kingen zullen in het tijdschrift 
Oud Wageningen worden opge-
nomen. 
Wie zich actief in wil zetten bij 
een van de activiteiten van de 
WAW is van harte welkom.

Hans Dobbe

http://www.oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
http://oudwageningen.nl
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400 jaar lager onderwijs in Wageningen
Spreker: Jean Gardeniers
Lange tijd is wat wij tegenwoordig basisonderwijs noemen in parti-
culiere handen geweest. Onderwijs werd gegeven door onderwij-
zers in hun eigen woonhuis. Vaak waren hier ook internaten aan 
verbonden. In de loop van de 19e eeuw komt lager onderwijs op 
gang dat een voorganger is van het huidige. Pas in het begin van die 
eeuw wordt de school een eigen bouwtype. De leerlingen van ver-
schillende leeftijden zitten bij elkaar in één lokaal. Later ontwikkelt 
zich hieruit de gangschool, een gebouw met een gang waaraan voor 
iedere leeftijdsgroep een lokaal ligt. Dit type klassikale organisatie 
en bijpassend schoolgebouw blijven tot ver in de 20e eeuw in 
zwang. De nieuwste scholen zijn van het paviljoen- en haltype. 
Hierbij zijn de lokalen gegroepeerd rond een centrale ruimte en het 
gebouw heeft ook diverse (multi)functionele ruimtes. Het onderwijs 
is niet meer (alleen) klassikaal georganiseerd.

Rondleidingen Wageningen
In de wintermaanden staan er geen open rondleidingen op de agen-
da, maar groepen kunnen het hele jaar op elk gewenst tijdstip een 
rondleiding aanvragen: info@rondleidingenwageningen.nl

Museum De Casteelse Poort
Bowlespark 1a

400 jaar kleuter- en lager onderwijs in Wageningen: idealen - 
gebouwen - mensen
De wintertentoonstelling 2016 is voor veel Wageningers een feest 
der herkenning. Wie nog eens wil terugdenken aan z’n schooltijd en 
de sfeer van toen wil proeven, zal in de nieuwe tentoonstelling veel 
van zijn/haar gading vinden: de geschiedenis van het Wageningse 
basisonderwijs en schoolgebouwen komen uitgebreid aan bod, 
maar ook het schoolleven van toen. Duik terug in de tijd met luizen-
zakken, breiwerkjes, inktpot en kroontjespen, leesplank, gymtas, 
schoolmelk en de beroemde wandplaten…. En ga vooral op zoek 
naar jouw klassenfoto van die éne klas; het museum heeft er onver-
wacht veel kunnen traceren en bijeenbrengen, dankzij de medewer-
king van enthousiaste (oud-) Wageningers.

Wie helpt de Torckkamer inrichten?
De stadsvilla aan Bowlespark 1a, nu onderdak voor het museum De 
Casteelse Poort, kende vele eigenaars, de beroemdste was drost 
Lubbert Torck. In de voormalige keuken toont het museum een 
overzicht van de geschiedenis van het gebouw en zijn belangrijkste 
bewoners. De inrichting van de ruimte, nu Torckkamer genoemd, is 
nog niet volledig gerealiseerd. Het museum zoekt vrijwilligers om 
de presentatie te actualiseren en af te werken. Heeft u interesse? 
Twijfel niet en stuur een mailtje naar info@casteelsepoort.nl t.a.v. 
Saskia Werner.

Permanente exposities
Vijfduizend jaar Wageningen
De Vrede van Wageningen 1945

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

16 februari
20.00 uur

Hele jaar door

Tot sept. 2016

Oproep

H.J. Piekschool, ca. 1950, 
6e klas van meester Immink.

Stadsrondleiding.

Lubbert Adolf Torck kwam in 2013 hoogst-
persoonlijk zijn eigen Torckkamer openen.
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