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Geluk

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Je houdt het niet voor mogelijk – we zitten midden in de 44e jaargang van een blad dat uitsluitend 
over het oude Wageningen schrijft. Toen me gevraagd werd de eindredactie van dit blad te gaan 
doen had ik geen idee hoe we aan voldoende auteurs en onderwerpen zouden komen. En kijk,  
nu ik als eindredacteur stop blijkt ‘t alweer gelukt te zijn. Volop kopij! Dat Wageningen van ons is 
kennelijk bijzonder inspirerend. 
Wat mij over de streep trok om het blad een tijdje te leiden was vooral de uitdaging om het in een 
nieuwe vorm te gieten. De redactionele formule was wat verstoft en de uiterlijke verschijning ver-
ouderd. En kijk nogmaals: met instemming van het bestuur en door enthousiaste samenwerking in 
de redactie is ook dat gelukt. U kunt zich voorstellen dat ik met een goed gevoel de eindredactie 
overdraag aan Carleen van den Anker. Met haar neemt een jonkie het roer over, van haar kan het 
blad nog lang plezier hebben. Nog meer geluk dus.

Piet Aben
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Patrimonium was dan wel een gereformeerd- 
christelijk instituut, maar het stelde aan de huur-
ders geen andere eisen dan dat ze de huur moes-
ten kunnen voldoen. Het christelijke zat ‘m vooral 
in het optreden van de stichting zelf. 

Gemêleerd
Zo kwam het dat de eerste bewoners van 
Patrimonium samen geen typische arbeidersbuurt 
vormden. Het was een gemêleerd gezelschap. 
Judica Lookman heeft in de stratenregisters van de 
gemeente ontdekt dat er naast arbeiders van de 
steen- en sigarenfabrieken ook ambtenaren in de 
wijk woonden die bij ‘het Rijk’ werkten, bijvoorbeeld 
bij de Plantenziektekundige Dienst die vlakbij was 
gevestigd. Ook een politieman, een amanuensis en 
een bakkersknecht behoorden tot de eerste lichting 
bewoners. ‘Je zou het inderdaad allemaal kleine 
luiden kunnen noemen, mensen die niet in staat 
waren om zelf een huis te kopen, maar wel eropuit 
om bijdetijds te wonen: met electriciteit en stromend 
water. Voor de meeste mensen die daar kwamen 
te wonen was Patrimonium ‘echt een upgrade’, 
aldus Lookman. 

Patrimonium werd gebouwd als een zogenoemd 
tuindorp, volgens een totaalconcept. De wijk wordt 
gekenmerkt door een opvallend samenspel van 
architectuur en de inrichting van de openbare ruim-
te. Speciale elementen versterken het karakter: het 
afwisselende metselwerk, de bijzondere kopgevels 
met bovenin de zogenaamde vliegers, de witge-
schilderde woningen en de gemetselde boog-
poortjes als toegang tot de hofjes. Tussen de tuin-
tjes staan geen schuttingen. De bewoners zien 
elkaar, kennen elkaar. In de wijk zijn vanaf het 
begin een kruidenier en een tabaks- annex groente-
boer gevestigd. Voor de dagelijkse dingen hoef je 
Patrimonium niet uit.

Er bestond begin jaren 1920 veel belangstelling om 
in de nieuwe wijk Patrimonium te gaan wonen. Een 
eeuw geleden waren de woonomstandigheden voor 
veel eenvoudige mensen erbarmelijk. Patrimonium 
bood voor die tijd royale huizen aan tegen een heel 
schappelijke huur. Alle huizen, 158 in totaal, waren 
grondgebonden en hadden een tuintje. De mensen 
mochten er een moestuin hebben en kippen houden; 
varkens waren verboden. Je kon er tot op grote 
hoogte zelfvoorzienend leven. 

PATRIMONIUM GESLOOPT EN OPNIEUW UITGEVONDEN

‘Gehecht aan de plek’
‘De mensen waren boos toen zij hoorden dat hun wijk Patrimonium gesloopt moest worden. Kun je het je 

voorstellen? Maar al vrij gauw veranderde hun houding. Ze zijn betrokken geraakt. Ze mochten trots blijven 

op hun buurt. Patrimonium moest niet weg omdat het slecht was, maar juist om het te behouden’. Aan het 

woord is Judica Lookman die een boek schrijft over de geschiedenis van de wijk Patrimonium. Zij doet dat 

in opdracht van de werkgroep ‘Patrimonium vernieuwt’, waarin de Woningstichting, Solidez en bewoners 

samenspreken. Het boek past in het sociale vangnet dat de Woningstichting heeft opgezet om de sloop en 

nieuwbouw van Patrimonium goed te laten verlopen. ‘Dat heeft de Woningstichting heel goed gedaan’.

Door Piet Aben

Patrimoniumwoningen langs de Geertjesweg. Foto Gemeentearchief. 

Vaderlijk erfdeel
Patrimonium (‘vaderlijk erfdeel’) werd in 1876 in Amsterdam opgericht als vereniging van 

arbeiders. In de jaren daarna ontstonden in meer plaatsen soort gelijke organisaties; zij 

vormden in 1880 het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium. De leden kwamen 

voor het merendeel uit de gereformeerde en anti-revolutionaire hoek: de ‘kleine luiden’. 

Abraham Kuyper was hun inspirator. Vanaf 1886 werden door Patrimonium speciale 

woningbouwverenigingen opgericht. In Wageningen gebeurde dat in 1919, nadat de toen 

bekende architect Pieter van Lonkhuyzen uit Harderwijk hier een voordracht had gehou-

den over sociale woningbouw. Hij had in zijn woonplaats net een nieuwe woonwijk 

gebouwd. Enkele Wageningse notabelen vormden daarop de stichting volkshuisvesting. 

Begin jaren 20 realiseerde deze stichting de wijk Patrimonium, bedoeld (aldus de statuten) 

om hygiënisch ingerichte woningen te bouwen voor mensen met bescheiden financiële 

mogelijkheden.
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Vooroorlogs
Er groeit als vanzelf een wij-van-Patrimonium-
gevoel. Toch heeft Lookman nauwelijks iets 
gevonden over buurtactiviteiten. De bewoners van 
de eerste generatie bleven lid van de clubs en ver-
enigingen waar ze voordien al lid van waren. De 
kinderen gingen naar de Kon. Emmaschool, dicht-
bij aan de Geertjesweg. Wie van school kwam ging 
aan het werk, de meisjes in de huishouding, de 
jongens naar het fabriek. Zo ging alles zijn voor-
oorlogse gangetje. 

Net als alle Wageningers werden die van Patrimo-
nium twee keer geëvacueerd. De tweede keer 
namen de Duitsers de gelegenheid te baat om in 
de wijk kwartier te maken voor de soldaten die de 
kanonnen in de Eng bedienden. Er vielen dan wel 
geen bommen op Patrimonium, de schade die 
deze soldaten aanrichtten loog er niet om. De 
bevrijding werd ook in Patrimonium met feestelijk-
heden gevierd. 
Dat waren volgens Lookman ook de eerste buurt-
feesten in de wijk. Voor de oorlog was daar geen 
behoefte aan gevoeld, een nieuwe generatie had 
die behoefte blijkbaar wel. De winkeliers namen 
aanvankelijk het voortouw. Zij organiseerden 
dansavonden en middagen met ‘Hollandse spelen’.

Veel opmerkelijks gebeurde er niet in Patrimonium, 
niet vóór en ook niet na de oorlog. Lookman sprak 
met heel veel mensen, geschreven bronnen zijn er 
nauwelijks. Het zijn de kleine verhalen van mensen 
die gehecht zijn aan hun buurtje. ‘Wie uittrouwde 
kwam vaak weer terug’. Van sommige families 
woont er nu de derde generatie. 

Geïnvesteerd
Geen wonder dat de sloopplannen van de Woning-
stichting in 2011 veel onzekerheid en protest oprie-
pen. De stichting had daar uiteraard op gerekend. 
Die heeft daarom van stond af aan ingezet op een 
vernieuwd Patrimonium, een nieuwe wijk die 
zoveel mogelijk zou lijken op de oude. ‘Het mooi-
ste zou zijn dat iedereen over een paar jaar zegt dat 
het echt mooi is geworden, nog steeds onze wijk 
Patrimonium, maar dan wel opgefrist en in een 
nieuw jasje. De sfeer en gezelligheid van vroeger 
met een betere openbare ruimte en meer comfort 
in de woningen’, aldus het Wijkplan Patrimonium. 

Eerst zag het er niet naar uit dat dat helemaal ging 
lukken. Zo’n vijftig bewoners spanden samen en 
richtten zich tot de gemeente om de sloop ten  
minste voor een deel te voorkomen. Toen zij daar 
geen gehoor vonden maakten ze er een rechts- 
zaak van, maar ook dat liep op niets uit. Intussen 
behaalde de Woningstichting wél succes met haar 
begeleidende activiteiten. Meer en meer gingen  
de bewoners meedoen in de gesprekken over  
hun toekomstige woning en wijk.
‘De Woningstichting heeft fors geïnvesteerd in de 
sociale begeleiding van het project’, aldus Judica 
Lookman, ‘en het is haar gelukt om in gesprek met 
alle betrokkenen tot een aantrekkelijke uitwerking 
te komen. Maar liefst driekwart van de 450 bewo-
ners die nu allemaal ergens anders gehuisvest zijn 
wil terug, terug naar de nieuwe wijk. Men verwacht 
er de sfeer en de samenhang terug te kunnen 
brengen die er voorheen heerste. Men is gehecht 
aan de plek’.

Boven: Panorama van 
het verdwenen Patrimo-
nium met het zicht naar 
het oosten. 
Foto Gemeentearchief.

Onder: Panorama van 
het nieuwe Patrimo-
nium. Foto Klok Wonen. 

Het boek over de geschiedenis 
van Patrimonium verschijnt in
 juni bij gelegenheid van de 
feestelijke opening van de 
vernieuwde wijk. Redacteur 
Judica Lookman is zelfstandig 
gevestigd docente erfgoed
en cultuur. 
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Een moreel kompas

Op de zolder van een stal in een boerendorpje vond ik een boekje van de Hitlerjugend. Ik 
was ongeveer zo oud als mijn zoon nu is. Het dorpje was de plek waar ik opgroeide, het lag 
zuidelijk van Lüneburg. Daar werd gecapituleerd voor de Britse veldmaarschalk Montgomery. 
Zo ben ik onverwachts van de ene capitulatiestad naar de andere gekomen. Toen ik in 
Noord-Duitsland opgroeide was ik nog niet zo bezig met de capitulatie, maar het oude 
schriftje van de stoffige zolder riep veel vragen in mij op. Mij was duidelijk, dat de hele 
periode omgeven was met veel leed en schaamte. Met mijn vragen ben ik bij familie en 
bekenden, maar ook bij buren, op school en in archieven geweest. De Tweede Wereldoorlog 
– en daaruit voortkomend vrede en vrijheid – is een rode draad in mijn leven geworden.

Via Israël en andere omzwervingen ben ik in Wageningen terechtgekomen om te studeren. 
Ontwikkelingsstudies, om een bijdrage te kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling en ter 
voorkoming van internationale conflicten. De eerste 5 mei in Wageningen was voor mij erg 
ongemakkelijk. In Duitsland viel er niets te vieren. Ook het militaire vertoon paste niet bij wat 
ik gewend was in Duitsland. Mettertijd ben ik ook het perspectief vanuit Nederland gaan zien 
en van de geallieerde militairen die hun maten zijn verloren. Sommige bekenden hun 
schuldgevoelens jegens landen als Nederland maar ook Duitsland voor de schade en de 
burgerslachtoffers die ze aangericht hebben – ondanks dat ze streden om de Tweede 
Wereldoorlog te beëindigen, het fascisme te verslaan en bij te dragen aan een democratisch 
na-oorlogs Europa.

Uit de Tweede Wereldoorlog – en geschiedenis in het algemeen – is het moeilijk om 
parallellen te trekken. Ogenschijnlijk zijn dat er veel, maar toch is het altijd anders. De 
geschiedenis is nooit hetzelfde. We kijken te veel terug met de kennis van nu – en oordelen 
gemakkelijk. Maar hoe moeilijk is het om onze tijd ‘te lezen’? Waar worden wij in de 
toekomst op afgerekend? Hoe we onbedoeld aan de opkomst van de jihadistische terreur 
hebben bijgedragen en wat we wel of niet hebben gedaan ter bestrijding ervan? Te veel 
militaire interventies of juist te weinig ‘responsability to protect’? Het verkwanselen van een 
open Europa? Het negeren van Poetin? Onze relatie met de komende president van de VS? 
Wat we gedaan hebben tegen het eigen rechts-populisme? Racisme en uitsluiting? Voor 
rechten van vrouwen, ouderen en kinderen? Voor klimaat en duurzaamheid? Daarbij mogen 
we ons niet laten ontmoedigen door de gedachte: ‘Wat kan ik in mijn eentje nou doen?’ 

We leven in een veranderende wereld. De Tweede Wereldoorlog laat de zwarte kant van 
politieke systemen zien - oorlog, onderdrukking, deportatie, moord -, maar ook de verhalen 
van moedige mensen die streden voor vrijheid, de medemens, een toekomst. De Tweede 
Wereldoorlog is daarmee voor ons een moreel kompas. Vaak vragen we ons af: ‘Wat zou ik 
hebben gedaan?’ Maar we moeten ons dan ook afvragen: ‘Wat kan ik doen?’ Iedereen telt als 
we opkomen voor  mensenrechten, democratie en de rechtsstaat!

Het bevrijdingsevenement in Wageningen wordt door zijn bezoekers en bewoners vaak 
gezien als een constante, alsof het er altijd geweest is. Het is van ons allemaal. Het bindt ons 
en behoort tot onze identiteit. Maar door de jaren heen verandert er veel. Wat er ook 
verandert, aan het bestaansrecht van Wageningen als Stad der Bevrijding heb ik nooit 
getwijfeld. Wij moeten ons erfgoed bewaren en de geschiedenis kennen om betekenis aan 
ons handelen van vandaag te kunnen geven. Of, zoals voormalig bondspresident Richard von 
Weiszäcker stelde: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’.

CO LU M N

Ed Dumrese (Konstanz, 
D., 1968) is directeur van 
het bureau Wageningen 
45. Hij studeerde aan 
Wageningen Universiteit.  
Hij is getrouwd met 
Reineke Zegers, 
samen hebben zij twee 
kinderen, Rivka (10) en 
Rafaël (13). 

Oud Wageningen  2 – 2016

Door 
Ed Dumrese
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Foto Carleen van den Anker
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Cees Mobach werd in Arnhem geboren in een 
muzikaal gezin, maar verhuisde met zijn ouders in 
1959 naar Wageningen. Hij was toen 12 jaar. Daar 
zijn vader ‘helemaal niets zag in die rode school’ 
(i.c. het Wagenings Lyceum) ging hij op de fiets 
naar het Christelijk Lyceum in Veenendaal waar hij 
na vijf jaar zijn HBS-B diploma haalde. Vanaf zijn 
twaalfde kreeg hij pianoles.
Als vervolgopleiding koos Cees voor het conserva-
torium. In Utrecht studeerde hij schoolmuziek en 
haalde hierin een eerstegraads bevoegdheid en in 
1972 zijn solistendiploma piano. Inmiddels was hij 
in 1969 als schoolmusicus in dienst getreden bij het 
Wagenings Lyceum, waar hij vrijwel onmiddellijk 
een koor en orkest oprichtte. Voor een duizendpoot 
als Cees bleek deze school een ideale werkomge-
ving te bieden. Er heerste een tolerante maar ook 
non-conformistische sfeer en het gebouw bood 
ongekende mogelijkheden voor het vestigen van 
‘een koor- en orkestcultuur die landelijke bekend-
heid kreeg’. Cees die bewust niet had gekozen voor 
een carrière als podiumartiest, kon hier niet alleen 
zijn talenten als docent ontplooien, maar ook als 
dirigent, arrangeur en regisseur. Kortom, hij kon 
hier creatief bezig zijn.

Sociale interactie
Totdat in 2000 met de introductie van de tweefasen-
structuur en het studiehuis de schoolprogramma’s 

IN  GESPREK MET CEES MOBACH

’Ik kan van alles ‘n beetje’

grondig werden herzien, was er in de onderbouw 
een uur per week muziekonderwijs, terwijl dit voor 
de bovenbouwleerlingen een groot keuzevak was. 
Jaar in jaar uit waren er zo’n 250 leerlingen die deze 
keuze maakten. Velen van hen bespeelden een 
instrument en hadden al jarenlang muziek-
onderwijs gehad op ‘de grote plaatselijke muziek-
school die onder Blokbergen met name een leve-
rancier van uitstekende violisten was’. Orkestleden 
kwamen vooral uit de VWO- en gymnasiumklassen: 
veelal kinderen van professoren en wetenschap-
pelijk medewerkers van de Landbouwhogeschool, 
die in veel gevallen ook zelf een instrument 
bespeelden. ‘Het barstte hier van de talentvolle 
kinderen’ en na drie, vier jaar had het orkest ‘een 
bijna vergelijkbare kwaliteit met een studentenor-
kest’. Nogal wat van die leerlingen zijn nu profes-
sionele musici!
Dan was er nog ‘het kolossale koor, het hart van de 
hele organisatie’. De helft van de leden bespeelde 
ook een instrument. Na enige tijd werd ook een 
‘spelgroep’ gevormd. Bij de schooluitvoeringen 
streefde Cees ernaar om ook ‘muziektheater’ te 
bieden, waarin op zeer verschillende wijzen door 
musici, zangers en toneelspelers werd samenge-
werkt. Dit alles leidde tot een grote binding tussen 
de leerlingen; de ‘musici’ vormden als het ware 
een ‘eigen groep’ binnen de school. ’Ik vond de 
sociale interactie altijd belangrijker dan de muziek’.

Zoals gezegd werd een en ander ook mogelijk 
gemaakt; ‘dit was een unieke school met een heel 
vrije schoolcultuur’. Rectoren als Lensink, De Keizer 
en Engels tolereerden veel; zij vonden dit accent 
op muziek en toneel ook leuk. Bij andere docenten 
lag dit wel eens wat anders en er moest soms ’fel 
gevochten worden om tijd en middelen’. Zo kreeg 
Cees het gedaan dat koor en orkest elk drie dagen 
per jaar weg konden (‘zo ver dat ze niet even naar 
huis konden’) en dan waren er ook nog repetitie-
weekenden. De kwaliteit van het orkest werd 
bevorderd doordat er vanwege de grote belang-
stelling geauditeerd moest worden: ‘voor twee 
hobo’s had ik vaak de keus uit vier, voor twee 
dwarsfluiten uit acht!’ Het koor telde in zijn glorie-
tijd wel 140 leden. De spelgroep had (en heeft nog 
steeds) een hoog niveau en ‘er liepen op school 
kunstenaars rond die onder andere een inbreng 
hadden bij het ontwerp van de decors en de film-
producties’. Kortom, Cees zijn ‘cultuurproject’ 
vormde als het ware ‘een school binnen de school’.

Door Toon Jansen
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IN  GESPREK MET CEES MOBACH
En dan was er nog de materiële kant: ‘het oude 
gebouw (uit 1957) was geweldig’. Het had een aula 
en een grote, zeven meter hoge hal. De school-
leiding liet toe dat de bouw van de soms zeer 
omvangrijke en indrukwekkende decors weken in 
beslag nam. Dat werk werd voornamelijk door leer-
lingen gedaan die hier vaak een ‘tussenuur’ aan 
besteedden (en ‘soms gewoon een uur van een vak 
waar ze goed in waren’). De bouw van decors, de 
installatie van de verlichting en het vervaardigen 
van rekwisieten bood weer mogelijkheden aan 
andere leerlingen om hún talenten te ontplooien: 
‘verschillende van die oud-leerlingen zijn nu bij-
voorbeeld actief in de theatertechniek’. En ten slot-
te: ‘er was (onder de aula) heel veel opslagruimte 
voor instrumenten en rekwisieten.’

Financieren
Cees slaagde erin een en ander met hulp van derden 
ook te financieren. Met notaris Fierst richtte hij al in 
1970 de Koor en Orkest Vereniging van het 
Wageningsch Lyceum op, die subsidies kon aanvra-
gen: de gemeente Wageningen gaf 6000 gulden 
per jaar, maar ook de RABObank, Meteoconsult en 
vele kleinere donateurs droegen bij. ‘Ik kon jaarlijks 
over zo’n 10.000 gulden beschikken’. Van dat geld 
werd o.a. een vleugelpiano gekocht, ‘maar ik kon 
er ook een toneelregisseur van betalen’.
Intussen was hij begonnen met het maken van 
video’s. Op school werd een videostudio ingericht 
en werden er door hem lessen in video-editing 
gegeven. Zijn fascinatie voor film, en vooral de  
combinatie van muziek en film, heeft in belangrijke 
mate ook zijn bezigheden na zijn pensionering 
bepaald, getuige onder andere de zeer succesvolle 
‘Fileco’s’ (film-lezing-concert)  die hij onlangs in de 
bibliotheek verzorgde.
Ook buiten de school was Cees Mobach actief. In 
1976 volgde hij Blokbergen op als dirigent van het 
orkest van de WSKOV en dat bleef hij tot 2008. Hij 
richtte een begeleidingsorkest op – voornamelijk 
gevuld met musici van buiten de school – omdat 
begeleiding van de vaak behoorlijk moeilijke koor-
stukken voor het schoolorkest wat te hoog gegre-
pen was. Dit orkest vond in 1995 een voortzetting in 
Het Wagenings Symphonie Orkest (HWSO), terwijl 
in hetzelfde jaar voor de vele koorleden die na hun 
afstuderen wilden doorzingen, Het Andere Koor 
(HAK) werd opgericht. Cees was bij beide gedurende 
dertien jaar dirigent.

Veranderingen
De enorme veranderingen die de bouw van het 
nieuwe Pantarijn en de herstructurering van het 
schoolprogramma met zich meebrachten, deden 
Cees besluiten in 2008 met pensioen te gaan.  
In 2007 werd zijn laatste muziektheater, Dante’s 
Dood onder regie van Jeroen Kriek uitgevoerd. 

Hoewel muziek als verplicht vak in de onderbouw 
gehandhaafd bleef, kon het in de bovenbouw 
alleen nog als examenvak gekozen worden. Het 
aantal bovenbouwers met muziek daalde daardoor 
naar zo’n 25. De ‘vrije dagen’ vervielen, de ‘tussen-
uren’ eveneens. Ook de aanvoer van talentvolle 
muziekbeoefenaars viel terug, al helemaal sinds 
‘de muziekschool door de bezuinigingen in elkaar 
is gedonderd’. En ja, ook de kinderen veranderden.
’De interesse, vooral voor klassieke muziek, is sterk 
afgenomen. Jongeren hebben geen tijd en door-
zettingsvermogen meer om een instrument te 
leren bespelen.’ Ouders, vaak beiden met een baan, 
hebben evenmin tijd om ‘er achteraan te zitten’; 
vaak bespelen ze zelf geen instrument.
Die teruggang kwam natuurlijk niet van de ene dag 
op de andere. Door de terugloop van het aantal 
musicerende leerlingen moest er bij uitvoeringen 
steeds meer met ‘gastspelers’ gewerkt worden. 
Samenvattend: ‘de top tien procent die het echt 
kan en een sterke drive heeft’ is er nog steeds, 
maar het ‘grote midden’ ontbreekt en daarmee ook 
de basis voor het toekomstige muziekleven.
Wat dat laatste betreft heeft Wageningen, zeker in 
vergelijking met grotere gemeenten in de om ge-
ving, ‘nog een grote muzikale infrastructuur’: drie 
symfonieorkesten, negentien koren. De gemid-
delde leeftijd van de deelnemers komt wel steeds 
hoger te liggen. De toekomst is nogal onzeker en 
veel hangt af van de plaats die muziek krijgt in het 
onderwijs, te beginnen bij de basisschool. 

7

‘Het barstte van de talentvolle kinderen.
Nogal wat zijn nu professionele musici.’

Cees zit in een ministeriële adviescommissie voor 
het muziekonderwijs met o.a. Paul Witteman en 
Emmy Verhey.
Cees ziet niet om in wrok, integendeel, hij is nog 
steeds trots op wat ‘zijn’ leerlingen gepresteerd 
hebben: ’die school was het bijzonderste in mijn 
leven’. Hij laat me een iPod zien waarop meer dan 
duizend stukken staan die hij ooit met Wageningse 
orkesten en ensembles gespeeld heeft; ‘ik heb 
alles wat op banden en cd’s stond gedigitaliseerd’. 
Via Facebook krijgt hij aanvragen van oud-leerlingen 
tot uit Nieuw Zeeland, die willen weten welke stuk-
ken zij gespeeld hebben, en hij kan ze de betref-
fende muziek dan laten downloaden. Voor zover 
dat in zijn mogelijkheden ligt probeert hij oud-leer-
lingen die professioneel bezig zijn een steuntje in 
de rug te geven, onder andere door ze in te schake-
len bij zijn projecten, zoals de boven genoemde 
Fileco’s. Zoals hij zegt: ‘ik kan van alles ’n beetje’, 
maar daarmee heeft hij wel een geheel eigen plaats 
in het Wageningse muziekleven veroverd.



8

In 2012 publiceerde de Historische Vereniging Oud 
Wageningen mijn boek Het Roode Dorp en de V1. 
De titel suggereert het al: het Roode Dorp zou zijn 
getroffen door een V1; de mening van veel Wage-
ningers. In mijn boek kom ik tot andere conclusies. 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
was het een luchtmijn van 4000 lbs. afkomstig uit 
een Britse Lancaster bommenwerper. Mijn stelling 
is dat er geruime tijd moet zijn verstreken voor het 
verhaal van de V1 is ontstaan. Na het verschijnen 
van mijn boek ging ik verder met mijn onderzoek; 
veel vragen waren nog onbeantwoord. Eén vraag 
stak boven alle andere uit: is nog te achterhalen 
hoe en wanneer het verhaal van de V1 op het 
Roode Dorp ontstond en wereldkundig werd 
gemaakt?

Na de dramatische bominslag in 1943

V1-verhaal moest kennelijk  
in stand gehouden worden
In de avond van vrijdag 26 maart 1943, omstreeks twintig voor tien, kwam pal achter 

een rij woningen aan de Beekstraat een explosief tot ontploffing. Een deel van het 

Roode Dorp lag in puin. Foto’s tonen een onthutsend beeld van de verwoestingen.

In een proces-verbaal van de Wageningse politie valt de identificatie van 27 slachtoffers 

te lezen. Op die avond begreep nog niemand in Wageningen wat er was gebeurd, 

waarmee het was gebeurd en waarom het was gebeurd. 

‘Luchtmijn’
Drie jaar na de ramp, op 23 maart 1946 blikt de 
Wageningsche Courant in een uitvoerig artikel 
terug op deze tragedie. Het bijzondere daarin is dat 
men een getuige aan het woord laat wiens naam 
niet wordt genoemd, maar die er bijna met zijn 
neus bovenop moet hebben gestaan toen de ramp 
zich voltrok. Ik vermeld twee citaten van deze  
anonymus: ‘Ik sta even buiten, ’t is ruim half tien. 
De avond is aardedonker. Opeens een hevig 
geraas, een ontzettende slag. Ik word door mijn 
keukendeur naar binnen geslingerd, een afstand 
van minstens acht meter. Ik ben gewond, maar kan 
toch opstaan. Ook mijn vrouw is gewond. Ik leg 
een noodverband aan, zo goed en zo kwaad als het 
gaat. Ons kind van vier maanden is ongedeerd.’

Door Gerard Olinga

De ravage in de 
Beekstraat daags na de 
bominslag. 
Foto Gemeentearchief.
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En het tweede citaat: ‘Reeds de volgende morgen 
verklaart mij het hoofd van de LBD (de NSB-
commissaris van politie Versteeg, auteur): het was 
geen vliegtuig en ook geen bom. ’t Was een lucht-
mijn of iets dergelijks. Later, als we het geluid van 
de V1’s leren kennen, herkennen we het geluid van 
het moordtuig. De algemene gangbare mening is 
nu: het was een proef V-1.’
In hetzelfde artikel staat overigens: ‘Het moordtuig 
(tot op heden weten we nog niet officieel wat het 
geweest is) is in het portaal van het echtpaar P. 
terechtgekomen.’ (Bedoeld werd het echtpaar 
Pastoors-Gries dat op Beekstraat nr. 9 woonde).

Op 3 april 1946, stond in de Wageningsche Courant 
een klein berichtje, een annonce: 

GEDENKSTEEN BOMINSLAG ROODE DORP-NOORD
Reeds geruime tijd koesterde de buurtvereniging 
Roode Dorp-Noord het plan een gedenksteen aan te 
brengen op de plaats van de bominslag op 26 maart 
1943. Men deelt ons mede, dat de vergunning hier-
voor dezer dagen verleend is. De tekst is goedge-
keurd en de plechtige onthulling van de gedenk-
steen zal plaats vinden op Vrijdagavond 3 Mei a.s.

‘De tekst is goedgekeurd.’ Goedgekeurd?
Wat kan dat betekenen? Was de tekst niet in één 
keer goed? Was er eerst sprake van een afwijzing 
geweest? Wat kan het eventuele pijnpunt in de 
tekst zijn geweest?

Ter nagedachtenis aan de 28 slachtoffers van de 
bominslag op 26 maart 1943
Deze tekst werd goedgekeurd en staat nog altijd in 
de plaquette aan de Beekstraat gebeiteld. Mocht er 
al discussie over de tekst zijn geweest – er was in 
Wageningen een Raad van Advies die de gemeente 
adviseerde qua teksten op de verschillende 
gedenkstenen die zouden worden onthuld, zoals 
bij Hotel de Wereld – dan kan het alleen zijn gegaan 
over het aantal slachtoffers, of over de oorzaak. In 
het gemeentearchief heb ik me door de bewaard 
gebleven brieven van deze adviesraad heen gewor-
steld. Ik kreeg de indruk dat het initiatief van de 
bewoners van het Roode Dorp moet zijn onderge-
sneeuwd; niets heb ik erover kunnen vinden. Het 
aantal van 28 slachtoffers wordt tot op heden nog 
steeds door of namens de gemeente Wageningen 
genoemd. Als er discussie was, dan moet die over 
de oorzaak zijn gegaan en was deze wellicht nog 
gaande toen de Wageningsche Courant op 23 maart 
1946 het artikel over de ramp publiceerde.

‘Helsche machine’
In het gemeentearchief vond ik slechts een een-
zame handgeschreven brief van de secretaris van 
de buurtvereniging Roode Dorp-Noord, gericht aan 
het gemeentebestuur, gedateerd op 22 april 1946: 
Edelachtbare heren. Op Vrijdag 3 Mei a.s. des avonds 
om half zeven hoopt onze buurtvereniging een 
korte plechtigheid te organiseren. Wij hopen dan 
een gedenksteen te onthullen aan de Beekstraat, 
op de plaats waar op 26 Maart 1943 een helsche 
machine neerstortte en waarbij 28 onzer buurt-
bewoners het leven lieten.
De onthulling van de gedenksteen zal geschieden 
door onze waarnemend Burgemeester terwijl  
verder medewerking wordt verleend door het 
Wagenings Mannenkoor. Wij hebben gemeend  
het gemeentebestuur te moeten uitnodigen bij 
deze plechtigheid tegenwoordig te zijn.
In het vertrouwen dat U aan onze uitnodiging 
gevolg zult geven, verblijven wij met de meeste 
hoogachting, 
Van Holland, secretaris, Julianastraat 133.

De voorzitter van deze buurtvereniging was Evert 
Verhaaf. Tijdens de korte plechtigheid op 3 mei 
1946 verwelkomde hij de genodigden en andere 
aanwezigen, waaronder zich ook een redacteur van 
de Wageningsche Courant moet hebben bevonden. 
Op 8 mei 1946 staat er een verslag van in die krant. 
De setting van de onthulling wordt beeldend 
beschreven: ‘Frisse, witte noodwoningen. Een  
stralende blauwe Mei-hemel, waarin de zinkende 
zon. Tegen de gevel van een der noodwoningen, 
precies op de plaats waar 26 Maart 1943 een helse 
machine 28 mensenlevens uitdoofde met één slag, 
een zwarte doek. Een spreekgestoelte, een schrale, 
frisse noordoostelijke wind. Het Roode Dorp maakt 
zich op om aan zijn gevallenen een gedenksteen te 
wijden.’

Na de dramatische bominslag in 1943

V1-verhaal moest kennelijk  
in stand gehouden worden

De gedenkplaat bij 
Beekstraat 7 / 9, de plek 
waar de bom insloeg. 
Foto Jan van Orden.
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Een ‘helse machine’. Het is dezelfde term die Van 
Holland in zijn brief aan het gemeentebestuur 
gebruikte. Nadat waarnemend burgemeester  
Van der Weide en professor Tendeloo aan het 
woord waren geweest, beklom tandarts Van  
Hoeve het spreekgestoelte en viel het V1-woord: 
‘Ex-commandant LBD (Luchtbeschermingsdienst, 
auteur) Van Hoeve spreekt als zijn overtuiging uit 
dat het luchtmonster een V1 was, die op onze stad 
werd beproefd’, schreef de redacteur van de 
Wageningsche Courant. 

‘Een V1’
Het is mijn stellige opvatting, dat Van Hoeve dát 
ook op de gedenksteen had willen plaatsen: een V1! 
Een V1, als bittere aanklacht tegen de misdadige 
Duitsers. Maar de overlevenden van het Roode 
Dorp moesten genoegen nemen met het veel neu-
traler klinkende woord bominslag – omdat offici-
eel nog steeds niet bekend was wat er gevallen 
was.
Naar mijn overtuiging heeft het bestuur van de 
buurtvereniging Roode Dorp-Noord op eieren  
moeten lopen om gedaan te krijgen dat de 
gedenksteen kon worden onthuld. ‘Het deed ons 
heel wat dat dat lukte. Dat de gemeente er zich 
nooit druk over gemaakt heeft, ach, dat raakt je op 
den duur niet. Het was maar dat armetierige Roode 
Dorp, zullen ze misschien gedacht hebben vanuit 

hun villa’s op de Wageningse Berg’, vertelde Evert 
Verhaaf in 1996 aan de Wageningse journalist Eric 
Wijnacker. Deze interviewde hem in een tijd dat  
er af en toe al werd getornd aan de V1-hypothese. 
‘Het doet me zo’n pijn als ik nu verhalen hoor of 
lees dat die V1 maar een verzinsel zou zijn en dat 
misschien de geallieerden iets fout zouden hebben 
gedaan’, aldus Verhaaf.

Voor de beeldvorming, maar zeker ook met het oog 
op waarheidsvinding, wil ik de lezer één passage 
uit dat interview met Verhaaf niet onthouden: 
‘Thuisgekomen bij de Van Eckstraat, het zal tegen 
half tien zijn geweest, zag ik dat ding door de lucht 
vliegen. Zoiets had ik nog nooit gezien: een bom 
met vleugeltjes, een romp met bovenop een appa-
raat waar vuur uit kwam waardoor hij vloog. Ik ben 
een geoefend waarnemer, dus ik weet heus wel wat 
ik zag. Het ding vloog zelfstandig en was niet door 
een vliegtuig afgeworpen. Voordat ik kon roepen lag 
ik tien meter verderop in de keuken. Wat een klap 
was dat. Buiten was er vuur en verder was het pik-
donker en klonk overal geschreeuw. Gelukkig vond 
ik mijn vrouw die op de kinderwagen was gaan lig-
gen waar onze zoon in lag. Hij leek dood, ik pakte 
mijn vrouw en kind gezamenlijk op en bloedend 
liepen we de straat op. Mijn zoontje begon gelukkig 
weer te huilen, nog nooit ben ik zo blij geweest dat 
ik hem hoorde huilen.’

De Ireneschool heeft de zorg voor het gedenkteken in de Beekstraat op zich genomen. Foto Wageningen 1940-1945. 
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Krampachtig
Het is nu eenvoudig om de anonieme getuige uit 
1946 van een naam te voorzien. Ook die getuige 
werd via de keukendeur zijn woning ingeblazen en 
ook hij raakte, evenals zijn vrouw, lichtgewond en 
ze hadden een kind dat toen vier maanden oud 
was. Verhaaf vertelde aan Wijnacker dat zijn zoon 
nog in de kinderwagen lag. In beide gevallen bleef 
het kind ongedeerd. Uit het artikel van Wijnacker 
blijkt dat Verhaaf in de achtertuin van zijn woning 
stond waar hij zijn konijnen bijvoerde. Die tuin lag 
achter de woningen van de Beekstraat waar de 
explosie plaatsvond. Dat Verhaaf daar door de 
enorme luchtdruk meters achteruit werd geslagen, 
lijkt me logisch. Naast voorzitter van de buurtver-
eniging was hij ook lid van de vaste kern van de LBD. 
Hij was de enige van die vaste kern die destijds in 
het Roode Dorp woonde. Het echtpaar Verhaaf  
had op 26 maart 1943 één kind: een zoon die op  
23 november 1942 is geboren, en toen dus vier 
maanden oud was.
 
Zijn lezing uit 1946 is minder opgesmukt en een 
stuk voorzichtiger dan die van vijftig jaar later. 
En de algemeen gangbare mening uit 1946, het 
toen begrijpelijke wensdenken: ‘het was een proef-
V1’, was inmiddels ontaard in een stukje geschied-
vervalsing. Het verhaal van de V1 moest kennelijk 
krampachtig in stand worden gehouden.

Belangrijkste bronnen:
Wageningsche Courant, edities 23 maart 1946, 3 april 1946 

en 8 mei 1946.

Eric  Wijnacker, De Gelderlander, maart 1996 (interview met 

Evert Verhaaf).

Brief van Erwin van den Muyzenberg van 28 maart 1946, 

ontvangen van diens zuster Olga van den Muyzenberg.

Gemeentearchief Wageningen, GAW, SAW invoernummers 

3109 en 3112.

27 of 28 slachtoffers 
De gedenksteen aan de Beekstraat is opgedragen aan 
28 slachtoffers. Uit het proces-verbaal van de 
identificatie blijkt dat er 27 slachtoffers waren. De 
politie kon aanvankelijk slechts 26 slachtoffers 
identificeren. Op de plek waar de bom insloeg (achter 
de woning van het echtpaar Pastoors) werden delen 
van een vrouwenlichaam aan getroffen. Deze 
behoorden toe aan het zevenen twintigste slachtoffer: 
de dan nog vermiste Auguste Viktoria Gries, de 
echtgenote van Johannes Hendrikus Pastoors, en de 
achterbuur vrouw van Evert Verhaaf. Bij haar werd een 
ongeboren vrucht aangetroffen. Volgens dokter 
Winkler Prins vertoonde deze kenmerken die konden 
horen bij een foetus van zeven maanden. 
Zij was zeven maanden ‘in positie’, vertelde haar 
schoonzusje aan de politie. 
De buurtvereniging Roode Dorp-Noord heeft dat 
gegeven respectvol behandeld: het achtentwin tigste 
slachtoffer was een bijna voldragen kind dat nog in de 
moederschoot werd aangetroffen, waardoor de 
moeder alsnog kon worden geïdentificeerd. 

‘Waarschijnlijk een bom’ 
Twee dagen na de ramp in de Beekstraat schreef 
Erwin van den Muyzenberg een brief aan zijn moeder; 
hij woonde aan de Dijkgraafseweg, even buiten het 
Roode Dorp. In zijn brief heeft hij het heel neutraal 
over ‘een bom’. De betreffende passage:
‘Vrijdagavond is hier ongeveer 100 meter van ons af 
een bom gevallen. Gelukkig zijn wij er alle vijf zonder 
letsel afgekomen; het heeft anders een haartje 
gescheeld. Er zijn 26 mensen bij doodgegaan, 7 
dubbele huizen helemaal vernield. Ongeveer 100 zijn 
ontruimd omdat er geen ramen en deuren meer in 
waren. Ook bij ons waren de helft van de ramen eruit 
maar doordat ons huis met de achtergevel naar de 
kant stond waar de bom viel, zijn we er verder nog 
goed van afgekomen. Het was ontzettend, maar het 
was haast gebeurd voordat we het wisten, ik zag een 
flits gaan en dacht even aan een bliksem die vlakbij 
insloeg. Nel zag de gloeiende bol vallen. Meteen 
rinkelden de ramen, een massa pannen van het dak 
vooral van het bedrijfsgebouw en van meer dan 
honderd huizen. Je hoorde eerst schreeuwen, later 
hebben ze de hele nacht doorgewerkt om de boel op 
te ruimen en de mensen eronderuit te halen. Ja het is 
een ontzettende verschrikking die oorlog. Het was 
waarschijnlijk een bom die een aangeschoten vliegtuig 
of zoo heeft laten vallen. Wanneer zal dit toch allemaal 
afgelopen zijn? Zullen de menschen ooit wijzer 
worden?’



WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Engbertus Poulie: 
Meester in ijs maken
Steen- en sigarenfabrieken waren een eeuw geleden nadrukkelijk 

aanwezig binnen de gemeentegrenzen. Naast deze grote 

bedrijven kende Wageningen ook kleine ondernemers die druk 

aan de weg timmerden. Vorige keer zagen we al zo’n kleine 

nering: de kunstmolensteenfabriek van Reijer Rutgers aan de 

Harnjesweg. Maar ook binnen de stadsgracht was er de nodige 

bedrijvigheid. Exact honderd jaar terug in de tijd werd aan de 

Beuningstraat de ijsfabriek van Engbertus Poulie opgericht.

Deze van oorsprong Overijsselse ondernemer, 
tevens meester in de rechten, richt zich al in 1915 
gretig en voortvarend tot de Wageningse midden-
standers. De Wageningsche Courant plaatst op  
15 december van dat jaar: ‘een voorloopig bericht 
aan Hotel- en Caféhouders, Slagers, Bierhande laren, 
Confiseurs en verdere afnemers van ijs, dat te 
Wageningen tegen 1 april 1916 eene IJsfabriek met 
een dagelijkse productie van minstens 150 staven 
semi-kristalijs van 25 kg zal komen’. Met recht grote 
brokken ijs voor een potentieel onmiskenbaar 
grote afzetmarkt. Poulie is dan ook niet van plan 
om koele zoete versnaperingen aan de man te 
brengen, maar ijs ter conservering van levensmid-
delen. Als geen ander weet hij hoe belangrijk een 
goede koeling van etenswaren is. Hij is namelijk 
zelf vishandelaar en bedient dus ook zijn eigen 
zaak.

Vishandel en ijsfabriek
Op 1 mei 1916 is het dan zo ver. Meester Engbertus 
Poulie krijgt van de gemeente een vergunning tot 
het oprichten van een ijsfabriek aan de Beuning-
straat, wijknummer A 176. Dit komt overeen met 
Beuningstraat 4. Een adres dat tegenwoordig niet 
meer bestaat maar tot 1974 gelegen was aan de 
oostkant van deze straat, daar waar nu de Hema 
gevestigd is. Binnen een perceel van zo’n 200 vier-
kante meter moet daar in 1916 de fabriek verschij-
nen. Hiertoe laat Poulie een bestaand pand stevig 
verbouwen. De blauwdruk van deze geplande ver-
bouwing toont aan de straatzijde een vishandel, 
kantoor en bergplaats voor vis. Aan de achterzijde 
is de ijsfabriek inclusief een koelcel geprojecteerd. 
Aanvankelijk is op de plattegrond een visbakkerij 
ingetekend, maar deze wordt uit de plannen 
geschrapt. Aanleg hiervan vergt namelijk door de 
gemeentearchitect verplichte brandwerende aan-
passingen aan het ontwerp. Dit zou het in werking 
stellen van de fabriek zeker vertragen en daar 
heeft Meester Poulie blijkbaar geen tijd voor. Het 
ijs moet rap zijn weg naar de Wageningse midden-
stand gaan vinden.

Unicum
De ijsfabriek was binnen Wageningen en omstre-
ken een unicum. Om ijs te kunnen maken was een 
koelmachine nodig, een uitvinding van om en nabij 
1860. Pas omstreeks 1880 was de techniek hiervan 
zodanig verbeterd dat industriële toepassing 
mogelijk werd. In eerste instantie verrezen vooral 
aan de kust ijsfabrieken en bedienden zij de vis-
verwerkende industrie. Vanaf 1900 schoten deze 
fabrieken ook elders uit de grond. 
Hoe koelde men dan vóór die tijd? Bij landgoederen 
waren vaak ijskelders geplaatst, nog steeds te zien 

12

Door Petra Leenknegt

Blik in de Beuningstraat vanaf de Hoogstraat. Opname uit 1937, een versierde straat 
in verband met het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Achter de gevel 
van het derde pand aan de rechterzijde is de ijsfabriek van Poulie gevestigd.  
Foto Beeldbank Wageningen / collectie Oud Wageningen
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bij onder meer Oranje Nassau’s Oord. Het waren 
diep uitgegraven bouwconstructies waarin brokken 
ijs uit de ’s winters bevroren sloten werden opge-
slagen. Ter isolatie werden de brokken ijs met hooi 
afgedekt. Diep onder de grond bleef het dusdanig 
koud dat het mogelijk was om proviand het hele 
jaar door koel te houden. Kleiner behuisden moes-
ten zich met ‘gewone’ kelders behelpen. Ook het 
inmaken en pekelen van producten waren beproef-
de manieren ter conservering van etenswaren. De 
komst van de ijsfabriek van Meester Poulie was 
voor de Wageningse middenstand een uitkomst. Hij 
hield zijn fabriek dan ook zeker tot aan de Tweede 
Wereldoorlog in bedrijf. 

Veelzijdig 
Meester Poulie bleek een veelzijdig man. Naast  
zijn werkzaamheden als fabrikant vroeg hij in 1921 
vergunning aan voor het inrichten van een lompen-
bergplaats op een perceel in de Eng ‘nabij de 
Hollandsche Steeg en Diedenweg’. Een locatie  
waar hij zich later ook zou vestigen met zijn gezin in 
een fraaie vrijstaande woning. Verder had hij zitting 
in verschillende besturen in de stad. Zo was hij 
bestuurslid van de Wageningse afdeling der 
Nationale Vereniging ‘Steun aan Miliciens’; een  
initiatief om militieplichtigen na hun diensttijd te 
ondersteunen bij het vinden van werk. Verder had 
hij zitting in de besturen van het Comité van 
Weldadigheid (ook een liefdadigheidsinstelling) en 
van de Vereniging van het Marktwezen. Volgens  
de Wageningsche Courant was hij vanaf 1933 ook 
penningmeester en secretaris van de Commissie  
tot regeling van Begrafenissen te Wageningen.  
Zijn ijsfabriek werd niet overgenomen door zoon 
en enig kind Jan, eveneens afgestudeerd in de 
rechten. Jan Poulie vestigde zich namelijk als  
notaris in Wageningen en later te Bennekom. Vader 
Engbertus verhuisde uiteindelijk met zijn echtge-
note Georgina Maria Ritsema naar Lunteren om van 
zijn welverdiende rust te gaan genieten. Hij over-
leed daar op 23 december 1956.

Overlevering
IJsfabrieken zijn er nauwelijks meer. Met de komst 
van betere koeltechnieken en daarmee de moge-
lijkheid tot kleinere koelsystemen en koelkasten 
verdween langzamerhand de vraag naar ijs.  
Het enige ijs dat nu nog aangeboden wordt in 
Wageningen is dan ook consumptie-ijs. Heerlijk 
Italiaans ijs, dat wel.De ijssalons hebben met het 
lengen der dagen hun deuren gelukkig weer 
geopend voor deze verfrissende lekkernij. De ijs-
fabriek van Poulie is nog slechts een overlevering 
uit vervlogen tijden.

Boven: De Beuningstraat in 1966 vanaf het Beuningplein. In het pand rechts naast 
de arbeiderswoningen was de ijsfabriek (aan de achterzijde) gesitueerd. Deze hele 
oostzijde van de Beuningstraat moest uiteindelijk wijken voor de nieuwbouw van 
de Hema en het parkeerterrein aan het Plantsoen. 
Foto Beeldbank Wageningen / collectie Gemeentearchief.

Onder: Detail uit het bouwplan voor de ijsfabriek van Poulie, op basis waarvan de 
gemeente hem in 1916 een bouwvergunning afgeeft. Collectie gemeentearchief.

Voor haar serie ‘Wageningen een eeuw geleden’ maakt Petra Leenknegt 
vooral gebruik van de Beeldbank Wageningen, een samenwerkingsproject van 
Gemeentearchief, museum De Casteelse Poort en Oud Wageningen. 
De beeldbank omvat vele duizenden foto’s en de vrijwel complete 
Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. Zie beeldbankwageningen.nl.

http://beeldbankwageningen.nl
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toen hij per 1 april 1858 door de Wageningse raad 
werd benoemd tot gemeenteopzichter. Hij bleef 
maar kort, want in maart 1861 werd hij benoemd  
in Zaltbommel en per 1 april van dat jaar kreeg hij 
eervol ontslag in Wageningen. Later vestigde hij 
zich in Haarlem, waar hij in 1899 overleed.
In de precies drie jaar dat hij te Wageningen werk-
zaam was, is Van der Steur aardig actief geweest. 
Het bekendste pand van zijn hand is waarschijnlijk 
het dijkstoelhuis aan de Grebbedijk, dat in 1859-
1860 werd gebouwd. Het oude dijkstoelhuis, op de 
hoek van de Hoogstraat en het latere Emmapark, 
werd door Van der Steur verbouwd en uitgebreid 
tot middelbare school – de latere HBS. In 1859 ont-
wierp hij ook de brug over de stadsgracht tussen 
de Hoogstraat en de Nudestraat, en in 1860 de vis-
markt: een luchtig bouwsel op de Markt tegenover 
het stadhuis.
Toen de Stichting ‘17 november 1863’ werd opgericht 
om een ziekenhuis in Wageningen te verkrijgen, 
werd de opdracht voor het ontwerp aan Van der 
Steur gegund, ook al was die toen al uit Wageningen 
vertrokken. Het stadsziekenhuis aan de huidige 
Molenstraat werd in 1866 in zijn aanwezigheid  
feestelijk geopend.

A. van der Steur 1858-1861
De titel ‘gemeentearchitect’ is pas laat in zwang 
gekomen. De eerste die we als zodanig tegen-
komen, is Adrianus van der Steur, die in 1858 tot 
‘gemeenteopzigter’ werd benoemd. Kennelijk 
vond Van der Steur dat een te zuinige benaming: 
hij noemde zichzelf ‘gemeente-architect’.
Van der Steur werd op 23 januari 1836 geboren  
in Maartensdijk als zoon van de gelijknamige 
Adrianus van der Steur, die zijn brood verdiende als 
schoolhoofd. Adrianus junior begon zijn werkzame 
carrière als landmeter en woonde in Amsterdam 

Door 
Bob Kernkamp

Gemeentearchitecten, veelzijdige 
voorlopers van Openbare Werken
De gemeentearchitect was een timmerman en/of architect die naast zijn eigen werk ook voor 
de gemeente arbeid verrichtte. Behalve dat hij gemeentelijke gebouwen kon ontwerpen, was hij 
ook verantwoordelijk voor advisering bij bouwaanvragen en voor de gemeentelijke bestrating. 
De meesten gaven ook les in bouwkundig tekenen aan de Nuts- of ambachtsschool.

Wageningse timmerlieden en architecten, ca. 1850-1920 
Deel 1. Gemeentearchitecten

Tegenwoordig wordt elk huis door een architect ontworpen, maar tot in de twintigste eeuw werden huizen vaak getekend en 
gebouwd door een timmerman. Een erfenis uit het verleden, want lang geleden werden vrijwel alle huizen van hout gebouwd. 
Pas in de twintigste eeuw begonnen timmerlui die huizen ontwierpen zichzelf architect te noemen. Nu is dat een beschermde 
titel, hoewel pas sinds 1988.
In Wageningen zijn in de loop der eeuwen natuurlijk veel verschillende timmerlieden en architecten werkzaam geweest. Veel van 
hen zijn onbekend gebleven, sommige zijn bekender geworden, soms landelijk. In twee artikelen maken we een kleine rondgang 
langs verschillende bouwmeesters die in de negentiende en twintigste eeuw in in Wageningen hebben gewerkt en van wie nog 
gebouwen aanwezig zijn. We beginnen met de officiële gemeentearchitecten.

A. van der Steur: Dijkstoelhuis aan Grebbedijk 4. 

Foto Carleen van den Anker.
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Van der Steurs zoon Prof. Ir. J.A.G. van der Steur 
was ook architect en zelfs hoogleraar bouwkunde. 
Ook kleinzoon Ir. A.J. van der Steur koos voor dit 
beroep: in 1942-1943 begeleidde hij de herbouw van 
de Wageningse Grote Kerk en in 1955 adviseerde hij 
bij wijzigingen in het interieur van het stadhuis.

J.H. Keurschot 1861-1873
Jan Hendrik Keurschot werd op 16 november 1840 
geboren in Didam, waar zijn vader houtkoper was. 
Hij werd bij raadsbesluit van 5 december 1861 voor 
drie jaar tot opzichter benoemd, maar was toen  
al enige tijd in Wageningen werkzaam. Misschien 
bij zijn zwager Leverman, die steenhouwer in 
Wageningen was, maar in 1859 op 33-jarige leeftijd 
was overleden. Ook Keurschot noemde zich liever 
‘stadsarchitect’, en kennelijk werd dat de gebruike-
lijke term: in 1870 noemde het college hem zelf 
‘gemeente-architect’. Ook bij zijn ontslag per  
1 januari 1874 heette hij zo. 
Het lijkt er op dat Keurschot een verdienstelijk man 
was, want hij kreeg bij raadsvoorstel van 29 januari 
1874 een gratificatie van 150 gld. ‘voor gedane dien-
sten ten tijde van de veepest, en nu bij jl. verbou-
wingen in de H.B. School’. Dat was de verbouwing 
van het hierboven al genoemde schoolgebouw op 
de hoek van de Hoogstraat en de stadswal tot HBS 
mét landbouwonderwijs. Voordat Keurschot die 
gratificatie in ontvangst kon nemen, moest de 
gemeente wel ‘eenige tekeningen etc. van gedane 
verbouwingen’ terughebben. 
Tot de werken van Keurschot behoren onder ande-
re herstel en verbetering van het stadhuis in 1864 
en een stenen brug bij de Bergpoort in in 1872. Een 
destijds belangrijk project was de bouw van hotel 
De Wageningsche Berg, dat Keurschot in 1873 in 
samenwerking met J. Goossen en F. Wessels ont-
wierp. In 1868 kreeg hij een gouden medaille van 
de afd. Utrecht van de Vereeniging tot bevordering 
van fabriek en handwerksnijverheid in Nederland, 
voor een ingediend plan voor arbeiderswoningen.
Keurschot was binnen de stad actief in verschillende 
organisaties en comités. Zo nam hij bijvoorbeeld 
deel aan de ‘Commissie voor de feestelijke viering 
van het 25-jarig Koningschap van Willem III’ in mei 
1874.
Waarom zijn aanstelling in 1873 niet werd verlengd, 
is niet bekend, wel dat hij de gemeente verliet.  
Ik denk dat hij dezelfde persoon is als de Johan 
Hendrik Keurschot die in 1874 als dertigjarige uit 
Didam vertrok naar Soerabaja. In 1879 woonde een 
J.H. Keurschot in Djokjakarta en een Jan Hendrik 
Keurschot overleed op 20 juni 1883 te Batavia. 
Aangezien de naam niet veel voorkomt, denk ik  
dat dat ‘onze’ J.H. Keurschot was.

G.J. Brussen 1874-1879
Uit vijftien sollicitanten werd de timmerman Gerrit 
Jan Brussen als opvolger gekozen en op 23 februari 
voor drie jaar benoemd. Zijn salaris was 300 gulden 
per jaar. Dat is ongeveer gelijk aan 3000 euro nu, 
dus het is duidelijk dat het ambt van gemeente-
opzichter een bijbaan was.
Brussen was een echte Wageninger, geboren  
11 maart 1843 als zoon van de timmerman Gradus 
Brussen en Willemina van Dolderen. Ook opa Gerrit 
Jan Brussen was timmerman geweest (en getrouwd 
met ene Bartje Timmerman). Of Brussen ook als 
architect heeft gewerkt, is niet bekend. Misschien 
was hij alleen aannemer en ontwierp hij zelf geen 
gebouwen. Zo was hij in februari 1874 samen met 
de metselaar Cornelis de Leeuw de aannemer voor 
het bouwen van de stadswaag (op de hoek van de 
Niemeijerstraat en de Waagstraat, architect S.A. 
Fijnebuik te Arnhem). Gerrit Jans werk beviel ken-
nelijk, want in 1877 werd hij herbenoemd. Hij vroeg 
toen om de titel gemeente-architect, maar hij werd 
benoemd tot ‘gemeente-opzigter’.

J.H. Keurschot: Bergpoortbrug bij de ingang van de Hoogstraat. Collectie Gemeentearchief.

J.H. Keurschot: Hotel De Wageningsche Berg ca. 1900. Collectie Gemeentearchief. 
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Brussen was in juli 1876 de aannemer van de ver-
bouwing (het eerste deel) van de Bassecour tot 
Landbouwschool (architect was W.C. Metzelaar te 
Deventer). Het tweede deel werd in februari 1877 
gegund aan A.C. Vink te Utrecht. In 1878 ontwierp 
Brussen tien burgerhuizen in de Benedenbuurt. In 
1874-1878 was hij de bouwer van het rijtje heren-
huizen Niemeijerstraat 3-7, naast de stadswaag, 
vermoedelijk ook van de nummers 9 en 11.
Het inkomen van de opzichter was inmiddels ken-
nelijk een openlijk discussiepunt geworden: een 
anonieme persoon beweerde in een ingezonden 
brief in de Wageningsche Courant van 2 januari 
1879 dat het salaris van de opzichters 1e en 2e klas-
se van gemeentewerken te Arnhem 750 resp. 650 
per jaar was en dat het Wageningse salaris dus in 
verhouding niet alleen gering was, maar zelfs veel 
te laag, lager nog dan dat van een opperman. 

Misschien was Brussen zelf wel de schrijver van die 
brief, wie weet. Het is wel opvallend dat nog geen 
twee maanden later het College van B&W bekend 
maakte dat Brussen naar elders zou vertrekken. 
Laurens Joghems werd tot tijdelijk waarnemer 
benoemd.
Maar Brussen was ook in maart 1879 getrouwd, 
met de uit Noorwegen afkomstige Louise Marie 
Johnsen, koffiehuishoudster te Wageningen. Het 
ontslag kan dus ook met nieuwe plannen van het 
echtpaar Brussen te maken hebben gehad: in 1879 
en 1880 waren zij de uitbaters van café Flora aan de 
Kerkweg in Naarden, terwijl hij in juli 1879 een han-
del in bouwmaterialen opende. Die handel ver-
plaatste hij naar de Wagenaarstraat in Amsterdam, 
maar succesvol was hij niet: in maart 1881 werd hij 
failliet verklaard. Brussen bleef in Amsterdam als 
timmerman/opzichter en overleed daar in 1923.

S. Bitters 1879-1919
Op 28 april 1879 werd een vaste opvolger benoemd 
in de persoon van Steven Bitters. Het was precies 
zijn 25e verjaardag. Hij werd bovendien niet 
benoemd tot opzichter, maar tot stadsarchitect. 
Hij zou maar liefst veertig jaar in functie blijven en 
in die periode veel in Wageningen bouwen. Mede 
door de komst van de Landbouwschool groeide de 
bevolking van Wageningen behoorlijk en was er 
veel vraag naar woningen, maar ook naar andere 
voorzieningen.

Bitters werd in 1854 geboren in Dieren als zoon  
én kleinzoon van bakkers. Hij trouwde in 1881 in 
Wageningen met Anna Petronella Vermeer, doch-
ter van een landbouwer. Van beide kanten was er 
dus geen voorgeschiedenis in de bouwwereld.
Van de vele ontwerpen van Bitters noem ik het 
sociëteitsgebouw De Harmonie, beter bekend als 
Junushoff (1879, de voorganger van het huidige 
gebouw), twee verdiepingen op de eetzaal van  
J.G. Snackers (De Wereld, 1887) en een uitbreiding 
van Nol in ’t Bosch (ook 1887), een uitbreiding van 
het Wageningse ziekenhuis met een operatie-,  
zieken- en badkamer (1890), het Badhuis (1892),  
de woonhuizen Gen. Foulkesweg 22-24-26 (1897). 
Overigens was Bitters ook directeur van de 
gemeentereiniging en directeur van het plaatselijk 
telefoonnet te Wageningen. Zijn salaris als 
gemeentearchitect in 1914 was 1760 gulden.
Te oordelen naar de commentaren van Bitters op 
de verschillende bouwaanvragen die de gemeente 
binnenkreeg, was hij een zeer precies man. Alles 
wat niet deugde, werd opgemerkt. Met collega-
architect R. de Vries verschilde hij menigmaal van 
inzicht over de volledigheid van De Vries’ bouw-
aanvragen. Toen Bitters in 1904 vijfentwintig jaar in 
dienst was, noteerde de Wageningsche Courant: 

Boven: G.J. Brussen: Niemeijerstraat 5-7-9-11. Foto Carleen van den Anker.

Onder: S. Bitters: Generaal Foulkesweg 22-24-26. Foto Carleen van den Anker.
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‘Wel heeft de jubilaris gestaag te kampen gehad 
met overdwarse beoordeelingen, waaraan altijd de 
menschen onderhevig zijn die aan den weg timme-
ren; maar men moet niet voorbij zien dat om het 
“allen naar den zin te maken” men tot die categorie 
menschen moet behooren, die niets presteeren. Dit 
kan men van den hr. Bitters niet zeggen’.
Per 1 juli 1919 kreeg Bitters na veertig dienstjaren 
eervol ontslag als stadsarchitect. Hij was 65 jaar  
en dus ging hij met pensioen. Van de gemeente 
ontving hij als afscheidscadeau een schilderij door 
Xeno Münninghof, dat later weer aan de gemeente 
werd geschonken en tot voor kort in de trouwzaal 
hing. Lang heeft Bitters niet van dat schilderij of het 
pensioen kunnen genieten, want twee maanden 
later overleed hij in ziekenhuis Ziekenzorg. Dat was 
niet onverwacht, want reeds bij zijn pensionering 
verbleef hij daar. Zijn weduwe verliet Wageningen 
nog datzelfde jaar.

Openbare Werken
Na Bitters verdween de functie van stadsarchitect. 
Er kwam een bureau voor Openbare Werken met 
een directeur gemeentewerken aan het hoofd, met 
een bouwkundig opzichter, een technisch ambte-
naar en een ambulant ambtenaar. In de gemeente-
raad van 21 augustus 1919 werd D.G.G. Margadant 
benoemd tot directeur. Hij was een zoon van de 
architect D.A.N. Margadant, die we vooral kennen 
van de door hem ontworpen stationsgebouwen, 
bijvoorbeeld die van Den Haag Hollands Spoor, 
Haarlem en Amersfoort. Hij zou slechts twee jaar 
blijven: hij vertrok naar zijn geboortestad Alkmaar, 

S. Bitters: Het oude Junushoff, ca. 1920. Collectie Oud Wageningen.

waar hij tot 1934 directeur gemeentewerken bleef.
In 1920 werd een Commissie Stadsschoon opgericht. 
Dat was ook wel nodig, schreef de Wageningsche 
Courant, want er werd nogal wat gebouwd door 
  ‘...knoeiers, onbevoegden en armen van geest. En 
hun aantal is onder de beoefenaren der bouwkunst 
in ons stedeke benauwend groot.’ Er bleef dus ken-
nelijk nog genoeg te doen op bouwkundig gebied.

In de tweede aflevering zal aandacht worden 
besteed aan andere Wageningse architecten.
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ERFGOED IN HET NIEUWS

Linkse beweging jaren 70 en 80 
Tien Zilverlingen en andere kraakpanden, 

Jokari, het Vrouwenhuis (foto boven), Troost 

en Arion. Allemaal iconen van de linkse bewe-

ging in Wageningen in de jaren 70 en 80 van 

de afgelopen eeuw. In januari is het project 

Wageningse Barricaden van start gegaan, een 

initiatief van Jobbe Wijnen. Hij wil de Wage-

ningse linkse beweging in kaart brengen. 

Daarbij roept hij de hulp in van de bevolking. 

Dus heeft u foto’s, verhalen, positieve of juist 

negatieve herinneringen aan de linkse actie, 

mail naar wageningsebarricaden@xs4all.nl of 

bel 06-38912981. Het project loopt tot de 

zomer. Meer informatie is te vinden op 

wageningsebarricaden.wordpress.com.

Nationale Monumentenorganisatie 
Begin dit jaar zijn de eerste rijksmonumenten, 

29 in totaal, overgedragen aan de Nationale 

Monumentenorganisatie (NMo). Deze vereni-

ging is in april 2014 opgericht. Het is een koe-

pel van grote, professionele organisaties als 

Hendrick de Keijser, Natuurmonumenten, Gel-

derse Kastelen en BOEi. Doel is monumenten 

van het Rijk met een zuivere erfgoedfunctie 

over te nemen met het oog op beter en effici-

enter beheer en behoud. Hierbij beperkt de 

NMo zich als enige monumentenorganisatie in 

Nederland niet tot één thema of één regio. De 

schaal grootte van de NMo maakt professio-

neel vermogensbeheer mogelijk, naar het 

voorbeeld van de National Trust en English 

Heritage in Engeland. 

Onder de overgedragen rijksmonumenten 

bevinden zich er vier in Gelderland: de Naald 

(Apeldoorn), de Kronenburger toren (Nijme-

gen), het Maarten van Rossemhuis (Zaltbom-

mel) en kasteel Slangenburg (Doetinchem).

Comité OpenMonumentendag 25 jaar
Het Comité Open Monumentendag Wagenin-

gen bestaat 25 jaar. Net als in de meeste vooraf-

gaande jaren komt het comité met een boekje. 

Daarin zal deze keer worden teruggekeken op 

de reeks publicaties die het comité de afgelo-

pen jaren heeft geproduceerd. Uit elke publica-

tie zal een een historisch gebouw worden 

gekozen dat tot nu toe relatief onderbelicht is 

gebleven. Het comité bestempelt die gebou-

wen tot de ‘iconen’ die dit jaar het thema vor-

men van de landelijke Open Monumentendag.

Open Monumentendag 2016 (weekend van 9, 

10 en 11 september) staat in het teken van Ico-

nen en Symbolen. Bij monumenten zie je ze 

overal: aan binnen- en buitenkant, in ornamen-

ten, reliëfs of schilderingen. Monumenten zelf 

kunnen ook een iconische waarde vormen in 

het landschap of in de stad. Denk aan kerkto-

rens, molens, stadhuizen of kastelen. 

Even zag het ernaar uit dat de Open Monu-

mentendag moest verdwijnen omdat de vaste 

sponsor Rabobank zich terugtrok. Onlangs 

werd echter bekend dat het evenement, dat 

landelijk zo’n miljoen bezoekers per jaar trekt, 

nog minstens vijf jaar kan blijven bestaan. Op 

het zogeheten Goed Geld Gala heeft de Bank-

GiroLoterij bijna 63 miljoen euro verdeeld 

onder 69 culturele organisaties. De stichting 

Open Monumentendag ontving hierbij 1,7 mil-

joen, verdeeld over vijf jaar. 

Nieuwbouw Oranje Nassau’s Oord 
De financiering voor de nieuwbouwplannen 

van het psycho geriatrisch verpleeghuisdeel 

van ONO is rond. Als alle procedures verder 

volgens plan verlopen kan begin 2017 worden 

gestart met de nieuwbouw. Deze is nodig 

omdat het huidige gebouw niet langer vol-

doet. Mecanoo, het gerenommeerde architec-

tenbureau van o.a. Francine Houben, heeft in 

zijn ontwerp de verbinding gezocht tussen het 

oude monumentale gedeelte en de nieuw-

bouw. Vanwege het bijzondere karakter van 

het glooiende landgoed en de bosrijke omge-

ving was zorgvuldigheid geboden. 

Het gebouw, voorzover rijksmonument, blijft 

uiteraard staan, de rest gaat tegen de grond. 

De nieuwbouw krijgt de vorm van een halve 

boog, die wordt verbonden met het bestaan-

de boogvormige witte gebouw. Daarnaast 

komt een zogenaamd satelliet gebouw waar 

een deel van de bewoners gaat wonen. Op de 

plaats van het huidige gebouw komt een 

beleeftuin. De nieuwbouw wordt zorgvuldig 

geïntegreerd in de sfeer en het uiterlijk van het 

klassieke landgoed, dat gerangschikt is en blijft 

in de natuurschoonwet (NSW). 

Boek over de Wederopbouw
Maarten van den Wijngaart, beleidsambtenaar 

monumentenzorg bij de gemeente Wagenin-

gen, is één van de auteurs van een boek over 

de Wederopbouw in Rhenen, Wageningen, 

Renkum en Arnhem, dat in september ver-

schijnt. Genoemde gemeentes kregen alle vier 

te maken met het oorlogsgeweld. Het herstel 

van de oorlogsschade verliep voor de architec-

tuur opmerkelijk genoeg langs twee zeer ver-

schillende stromingen. Het Traditionalisme 

greep terug op de Hollandse baksteenbouw 

en sloot daarmee goed aan bij onze histori-

sche binnensteden. Alleen Arnhem koos voor 

de Modernistische architectuurstijl. De organi-

satie van de Wederopbouw kenmerkte zich 

door korte lijnen en een strenge regie vanuit 

de landelijke overheid.

In het deel over Wageningen komt uiteraard 

de Delftse School aan bod. Nieuw is de aan-

dacht voor naoorlogse wijken als de Nude, 

Wageningen-Hoog met enkele noodwonin-

gen en de Hamelakkers. Momenteel wordt 

nog onderzoek gedaan naar de boerderijen 

die in de Nude in de frontlinie stonden en naar 

de Wederopbouwboerderijen van de Land-

bouwhogeschool. 

In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op het 

aspect van het ‘verbeterd wonen’. Het optimis-

tische streven naar woonkwaliteit kwam in de 

ontwerpen tot uiting in het zoeken naar licht, 

lucht en ruimte.

Correctie
In Oud Wageningen 43-4 wordt op p. 21 een 

foto gesitueerd aan het Westerhofsepad. Dit 

had Westerhofseweg moeten zijn. De huizen 

op de foto zijn dan ook geen woningen van 

‘t Nut. Met dank aan Dick de Wit.

Oranje Nassau’s Oord

De verwoeste kerk aan de Markt

mailto:wageningsebarricaden@xs4all.nl
http://wageningsebarricaden.wordpress.com
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Conradus Schwiers is in 1752 in Bremen geboren als 
zoon van Bartholdus Schwiers en Adelheid Boschen. 
Het volgende bericht betreft zijn ondertrouw in 
1774 in Utrecht met Gerarda Weppelman, dochter 
van een bakker in de Zonstraat in die stad. Het 
huwelijk wordt voltrokken in Rablinghausen, een 
dorpje bij Bremen. In die stad heeft hij vermoede-
lijk ook zijn predikantsexamen gehaald. 

West-Indisch
Nog in hetzelfde jaar vertrekt hij met zijn jonge 
vrouw vanuit Amsterdam naar het West-Indische 
eiland Sint Maarten om zijn eerste standplaats als 
dominee van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk 
in te nemen. In 1775 wordt daar hun zoon 
Bartholdus Johannes geboren en twee jaar later 
dochter Anna Margaretha. Kort daarna sterft zijn 
vrouw. De periode Sint Maarten duurt maar kort,  
al in 1778 is hij predikant op Sint Eustatius, het 
grootste bovenwindse eiland in Nederlands bezit. 
Dominee Schwiers besluit dan om de opvoeding 
van zijn kinderen in handen van de familie van  
zijn overleden vrouw te leggen en vertrekt naar 
Nederland. 
Terwijl hij in Utrecht bij zijn schoonfamilie verblijft, 
breekt de Vierde Engelse Oorlog (1780–1784) uit. De 
Engelsen bombarderen en bezetten Sint Eustatius. 
Als gevolg daarvan verliest Schwiers al zijn bezittin-
gen op het eiland en is terugkeer niet mogelijk. De 
ambteloze tijd in Nederland benut hij door in 1781 
aan de Academie van Harderwijk een doctorsbul in 
de theologie te behalen. 
Al spoedig vat hij het plan op predikant te worden 
in Batavia. Wellicht heeft Jacob Casper Metzlar die 
met zijn schoonzus Petronella Weppelman was 
getrouwd en predikant in die stad was, hem deze 
standplaats bezorgd, of althans zijn invloed daartoe 
aangewend. Volgens Metzlar in zijn Levensschets 
aanvaardt Schwiers eind 1782 de reis naar Batavia, 
maar komt hij niet verder dan de Engelse kust ter 
hoogte van Margate waar zijn schip op een zand-
bank loopt en vergaat. 

Conradus Schwiers: veelzijdige
dominee op het Bassecour

Londen
Schwiers brengt het er gelukkig levend vanaf en 
komt in Londen terecht. Daar slaagt hij erin predi-
kant van de Nederlandse Kerk in de wijk Austin 
Friars te worden. Zijn plan om naar Batavia te gaan 
laat hij varen. Berichten als zou Schwiers in Batavia 
hebben gewerkt moeten op grond van deze Levens-
schets als onjuist beschouwd worden.
Conradus Schwiers is bij zijn aankomst in Londen 
nog maar 31 jaar. Hoewel hij als Nederlands predi-
kant voor in Londen wonende Nederlanders werkt, 
maakt hij ook veel contact met Engelsen. Zodoende 
komt hij in aanraking met de 11 jaar jongere Mary 
Stafford, dochter van dominee John Stafford en 
diens vrouw Mary Blyth. Zij wordt zijn tweede  
echtgenote. 
Buiten de zielzorg gaat zijn belangstelling ook uit 
naar de techniek. In 1790 presenteert hij een perpe-
tuum mobile, althans een poging daartoe. Deze 
bestaat uit een wiel met komvormige schoepen, dat 
wordt aangedreven door een ketting met ballen. In 
de Engelse wetenschappelijke literatuur waarin per-
petuum mobile’s worden besproken, passeert ook 
Schwiers’ toestel de revue. Onbekend is of zijn 

In 1819 strijkt een zekere Conradus Schwiers, emeritus predikant, neer in Wageningen. 

Hij huurt een woning in het Bassecour, maar hij verlaat Wageningen weer in 1826. 

Hij woonde dus maar kort in onze stad. Dat neemt niet weg dat hij een boeiende 

figuur was, die – zo moge hierna blijken – interessant genoeg is om een artikel aan te 

wijden. 

Door Kees Gast

Hendrik Hoogers, detail van Gezicht op Wageningen vanuit het oosten, 1786. v.l.n.r. 
de grote kerk, de Rosendaelse huizen en de Bassecour. Op de voorgrond huizen aan 
de Veerweg. Geheel rechts de Zandkuil. Collectie Gemeentearchief.
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model in de praktijk is beproefd. Het perpetuum 
mobile houdt de gemoederen tegenwoordig nog 
steeds bezig gezien de vele pogingen die op You 
Tube worden getoond. 
Niet alleen techniek, maar ook taalkunde heeft zijn 
belangstelling. Door zijn vele Engelse connecties 
merkt hij dat er behoefte bestaat aan een Engels-
talig boek over de Nederlandse grammatica. In 
1799 verschijnt zijn A Grammar of the Dutch 
Language.
Terwijl Schwiers veilig in Londen verblijft, woeden 
op het vasteland de zogenaamde Coalitieoorlogen, 
een reeks gewapende conflicten tussen Frankrijk 
enerzijds en verschillende coalities van landen 
anderzijds. Ons land bevindt zich noodgedwongen 
steeds aan de Franse kant. Nederland is van 1795 
tot 1813 achtereenvolgens een Franse satellietstaat 
(de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland) 
en een deel van het Napoleontische Keizerrijk. 
Engeland staat echter aan de coalitiekant. Het 
gevolg is dat het Britse Rijk de Nederlandse over-
zeese bezittingen bezet.

Berbice
Wanneer er in 1802 vrede wordt gesloten en de 
koloniën weer aan Nederland worden terugge-
geven, ziet Schwiers kans een predikantsplaats  
te verwerven in de Berbice, in het huidige Guyana. 
Deze West-Indische kolonie bestond destijds 
hoofdzakelijk uit slavenplantages langs de rivieren 
de Berbice en de Canje. Tegen de tijd dat hij daar 
aankomt is de volgende oorlog alweer aan de gang 
en worden Berbice en andere Nederlandse bezit-
tingen in de West opnieuw door Engeland bezet. 
De Britten laten het Nederlandse bestuur ter plaat-
se echter intact, zodat Schwiers gewoon zijn werk 
kan doen. Dat werk moet hij onder zware omstan-
digheden verrichten. Het voor Europeanen moor-
dende klimaat en de tropische ziekten slepen veel 
kolonisten vroegtijdig hun graf in. Niet voor niets 
betekent de uitdrukking naar de barrebiesjes 
[Berbice] gaan zoiets als ‘naar de hel gaan’. Boven-
dien loert op de achtergrond altijd het gevaar van 
een slavenopstand. In de naastgelegen kolonie 
Demerary, destijds ook Nederlands bezit, is in 1789 
een slavenopstand uitgebroken, die de slaven-
houders, ook die van de aangrenzende kolonies, 
nog lang heugde. 
Daar staat tegenover dat de verdiensten voor 
Europeanen in de West, ook die van een predikant, 
niet gering zijn. In 1796 verdient de voorganger van 
Schwiers ƒ 900,– per jaar, plus ƒ 300,– tafelgeld, 
drie ankers wijn [1 anker = 75 flessen], één anker 
brandewijn, vrije woning, twaalf akkers land  
[1 akker = 0,05 ha], vrij gebruik van een jacht, vier
tot zes slaven met ƒ 300,– voor hun onderhoud en 
een eenmalige douceur bij aankomst van ƒ 500,–. 
Tegenover deze riante vergoedingen staat een 

gebrekkige accommodatie voor het houden van  
de godsdienstoefeningen. Een apart kerkgebouw, 
zoals de Lutheranen hebben, heeft de hervormde 
predikant niet. Schwiers heeft waarschijnlijk zijn 
kerkdiensten gehouden in het gouvernementshuis 
in de stad Nieuw-Amsterdam aan de Berbice. 
Meer dan uit zijn positie als predikant, haalt 
Schwiers waarschijnlijk inkomsten uit zijn eigen 

Perpetuum mobile.

Nederlandse grammatica.

Het gouvernementshuis in Nieuw-Amsterdam aan de 
Berbice.

plantage De Uitvlugt, waarvan de exacte ligging 
binnen Berbice niet achterhaald kon worden. Zijn 
zakelijke belangen beperken zich niet tot de kolo-
nie Berbice. In 1801 koopt hij een stuk land van  
500 akkers aan de Saramaccarivier in Suriname, 
misschien met de bedoeling er een plantage te 
stichten. Dat is waarschijnlijk niet gebeurd, want  
in 1820 verkoopt hij diezelfde 500 akkers, zonder 
aanduiding dat het hier om een plantage gaat. 

Wageningen
In 1818 gaat dr. Conradus Schwiers, na een avon-
tuurlijk leven als predikant, slavenhouder en taal-
boekenschrijver, met emeritaat en vertrekt naar 
het vaderland. Waarom hij en zijn echtgenote zich 
dan juist in Wageningen vestigen is niet duidelijk. 
Bij het echtpaar Schwiers-Stafford in het Bassecour 
woont een jonge slaaf, Andries Lau genaamd, die 
zij bij de verkoop van de plantage De Uitvlugt heb-
ben afgezonderd en mee naar Nederland hebben 
genomen. Zo’n donkere jongen moet een opval-
lende verschijning zijn geweest in het kleine 
Wageningen, waar zelden iets gebeurde. Niet 
alleen zijn huidskleur maar ook zijn slaaf-zijn zal 
voor de nodige ophef hebben gezorgd. Na nog een 
kleine vijf jaar zijn meester en meesteres als huis-
slaaf te hebben gediend, is Andries Lau bij notari-
ele akte van 13 maart 1823 tot vrij mens verklaard, 
waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven  
dat hij voortaan kan gaan en staan waar hij wil.  
Dat heeft hij kennelijk gedaan, want hij is, wellicht 
na het vertrek van Schwiers uit Wageningen, met 
onbekende bestemming vertrokken, hoogstwaar-
schijnlijk terug naar Berbice. 
Hoewel met emeritaat zijnde, blijft Schwiers toch 
nog bemoeienis met de kerk houden. Hij wordt lid 
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van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde 
kerk van Wageningen. Daarmee houden zijn activi-
teiten niet op. Andermaal geeft hij blijk van zijn 
belangstelling voor techniek. Nu richt zijn aandacht 
zich op het verbeteren van de bakstenen die in de 
omgeving worden gebakken. In 1823 lukt het hem 
octrooi te verwerven voor een verbeterde bak-
steenvorm. De uitvinding wordt toegepast in de 
pas opgerichte steenfabriek van de firma Jansen  
en Van Gendt de Leeuw in de Maneswaard, niet ver 
van het Opheusdense veer. De Schwiers-patentsteen 
is echter geen succes geworden. Slechts enkele 
exemplaren zijn bewaard gebleven. Of Schwiers 
voor zijn technische en commerciële avontuur diep 
in de buidel heeft moeten tasten, is de vraag. 
Sowieso was die buidel goed gevuld, want in 1821 
koopt hij het gehele Bassecour, bestaande uit vier 
luxe woningen, waarvan hijzelf er een bewoont.

Delft
Schwiers’ laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest. 
Niet alleen mislukt zijn baksteenproject, volgens de 
al eerder genoemde Jacob Casper Metzlar is hij ook 
‘beroofd van zijn gezigt’ geraakt. Of dit door ziekte 
of door een ongeval gekomen is, vermeldt Metzlar 
niet. Misschien is dat de reden dat hij al na negen 
jaar het Bassecour verlaat. Hij kan er toch niet meer 
van het uitzicht genieten en verruilt zijn Wageningse 
woning voor een huis in het centrum van Delft. 
Daar slijt hij zijn laatste twee levensjaren en over-
lijdt er op 22 januari 1828, circa 75 jaar oud. 
Uit de memorie van successie die zijn weduwe 
Mary Stafford inlevert, blijkt dat zijn nalatenschap 
de nettowaarde van ƒ 11.498,28 heeft. Tot de 

onroerende bezittingen behoren het Bassecour, 
een huis en herberg met tuin en kolfbaan in de 
Achterstraat (nu Heerenstraat), een huis in Utrecht 
aan de Kromme Nieuwe Gracht en twee huizen in 
Londen. 

Bronnen
Jacob Casper Metzlar, Levensschets van Jacob Casper Metzlar 

tot en met zijne vijftigjarige herinneringsleerrede de  
29 februari 1824 te Groningen uitgesproken. (Gron. 1824) 

Arthur W.J.G. Ord-Hume, Perpetual motion: the history of an 
obsession (London 1977). 

W.F. Lichtenauer, Zijlicht op de slavernij in Suriname en Guy-
ana, in: Spiegel Historiael, jrg 17 aldaar 25-27.

A. Snethlage, Berichten uit Berbice, in: Liber amicorum jhr. 
mr.C.C. van Valkenburg. (’s Gravenhage 1985) 342-360. 
Meer over Berbice in: P.M. Netscher, Geschiedenis van 
de koloniën Essequibo, Demerary en Berbice, van de 
vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd. 
(‘s-Gravenhage 1888).

L. Bosman, Brieven van Patria uit Berbice van Jan Jacob 
van der Stoop (1775–1819), in: Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie 1990, aldaar 187. 

P.M. Netscher, Geschiedenis van de koloniën Essequibo, 
Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders 
aldaar tot op onzen tijd (’s-Gravenhage, 1888) aldaar 290.

Gemeentearchief Wageningen, Notariële archieven, 1584, 
repertorium beginnend april 1820, nrs. 716 en 717.

C.D. Gast, Andries Lau, een ‘vrij mensch’ in het Bassecour, in 
Oud-Wageningen, jrg. 27 (1999), 19-23. 

Gemeentearchief Wageningen, Archief Hervormde Ker-
kenraad en Diaconie, inv.nr. 11, ingekomen brief van 10 
november 1826.

Rob A.J. Vermeulen, Een indruk van een steen, C.SCHWIERS-
PATENT, in: Stichting Historische Grofkeramiek (SHG) - 
Nieuwsbrief 2007, nr.27.

Gemeentearchief Wageningen, Notariële archieven, inv. nr. 
1567, akte van 20 april 1821.

De kolonie Berbice op een gravure van Reinier en Joshua Ottens, 1763.



22

Algemene Vergadering
Het bestuur nodigt de leden hier bij 
uit voor de statutaire Alge mene 
Vergadering op woensdag 13 april 
2016 om 19.15 uur in de Vredehorst, 
Tarthorst 1. Op de agenda de 
gebruikelijke onderwerpen zoals 
verslag van de vorige Algemene 
Vergadering, bestuursverslag 2015, 
financieel verslag en de bestuurs-
samenstelling c.q. -wisseling. De 
agenda met bij lagen wordt 3 april 
op oudwageningen.nl gepubli-
ceerd en is ook voorafgaand aan 
de vergadering vanaf 19.00 uur te 
verkrijgen of in te zien. In bijzon-
dere gevallen kunnen de stukken 
ook worden toegezonden via 
e-mail of op papier: verzoeken 
daartoe via penningmeester@
oudwageningen.nl.
Wat het bestuur betreft: we 
nemen, zoals reeds in het februari-
nummer is aangegeven, afscheid 
van bestuurslid/secretaris Dirk van 
de Heij. Ook vertrekt uit het 
bestuur voorzitter Mink Reitsma, 
die – zoals vanaf zijn aantreden 
bekend is – zijn eerste termijn van 
drie jaar niet zal verlengen. 
Voorgesteld wordt als bestuurslid/
beoogd voorzitter te benoemen 
de heer Frits Huijbers, bekend 
vanwege zijn jarenlange deelname 
aan de plaatselijke politiek. Hij is 
zelfstandig ondernemer op 
bestuurlijk gebied en momenteel 
interim-manager van Mezzo,  
de landelijke vereniging voor 
mantelzorgers en vrijwilligerszorg. 
Frits Huijbers is geboren en 
getogen in Wageningen; hij was 
voorzitter van de manifestatie 
Wageningen 750 in 2013. Het 
bestuur stelt het op prijs dat hij 
zich de komende jaren wil inzetten 
voor de Historische Vereniging 
Oud Wageningen.
Tevens wordt voorgesteld om 
bestuurslid/vice-voorzitter Jola 
Gerritsen voor een tweede ter - 
mijn van drie jaar te benoemen.
De vergadering wordt afgesloten 
met de presentatie van een 
nieuwe uitgave in de Historische 
Reeks.

Na een koffiepauze wordt het 
programma voor deze avond  
om 20.30 uur voortgezet met  
de lezing ‘Wageningen versierd’ 
door de heer Wil van de Veur  
(zie agenda achterop).

De jaarcijfers 2015 
Balans per 31 december 2015
De bezittingen (kas/bank en vor-
deringen) bedragen € 15.259,57. 
Op voorstel van de Kascommissie 
en met instemming van de aanwe-
zige leden op de Algemene 
Vergadering van 14 april 2015 heeft 
het bestuur de waarde van de 
voorraad publicaties afgewaar-
deerd tot nul euro.
In 2015  boekte de Vereniging een 
negatief resultaat ad € 169,31 dat 
ten laste komt van de Algemene 
Reserve. De Algemene Reserve 
bedraagt na mutatie € 11.259,68.
Het bestuur doteert ook voor dit 
jaar de voorziening Jubileum- 
fonds met € 400,–; daarmee komt 
het saldo op € 1.931,34.

Baten & lasten 2015
In 2015 waren de baten aan contri-
buties, verkoop publicaties en 
afbeeldingen € 11.987,51.
De geslaagde wervingscampagne 
bracht aanzienlijk meer contribu-
tiegelden op. Daarnaast ontving 
de vereniging een legaat van 
€ 1.250,00 van mw. Laman Trip. 
Door de leden is in 2015 vaak een 
hoger bedrag dan de vastgestelde 
contributiebijdrage van € 18,– 
overgemaakt. Dat werd en wordt 
bij zonder op prijs gesteld. De 
lasten/uitgaven waren € 12.156,82; 
ze vielen hoger uit dan begroot 
door onkosten contactblad 
(hogere oplage, posttarief) en de 
eenmalige genomen last betref-
fende aanschaf van een scanner 
voor het Informatiecentrum, 
afschrijving op de voorraad publi-
caties en de kosten van restyling 
van huisstijl.

Resultaat 2015
Indien de eenmalige bijzondere 
baten € 1.250,00 en bijzondere 

UIT DE VERENIGING

Mededelingen van het bestuur
lasten € 3.152,22 buiten beschou-
wing worden gehouden zou dit 
voor 2015 een positief resultaat 
opleveren ad € 1.732,91.
Na verrekening van de bijzondere 
bedragen aan baten & lasten resul-
teert dit in een tekort van € 169,31.

Begroting 2016
Voor 2016 verwacht het bestuur 
dat de baten en lasten met elkaar 
in evenwicht blijven. Overigens is 
met het oog op de toekomst een 
enigszins ruimer budget gewenst, 
onder meer voor de ambities met 
betrekking tot de Historische 
Reeks [voor 2016 staan er twee 
nieuwe uitgaven op stapel], voor 
presentatie en ledenwerving, en 
voor de verdere ontwikkeling van 
de Werkgroep Archeologie 
Wageningen (WAW). Het bestuur 
overweegt ook om voorstellen te 
doen om in 2017 (na elf jaren) het 
bedrag van € 18 enigermate op te 
trekken, wellicht in etappes.

Contributie 2016
Inmiddels zijn de eerste contributie-
bijdragen voor 2016 ontvangen. 
Voor degenen die hun lidmaat-
schap nog niet hebben betaald 
hierbij de oproep om de contri-
butie (minimaal € 18,00) o.v.v. 
naam + voorletters te vol doen op 
NL15 INGB0002946125. 
P v.d. Peppel, penningmeester

Najaarsvergadering
De najaarsvergadering vindt plaats 
op donderdag 22 september. Bij 
die gelegenheid houdt stadsarchi-
varis Bob Kernkamp een lezing 
over Wageningen in de achttiende 
eeuw onder de titel ‘Een gouden 
eeuw, of toch niet?’

Ledenadministratie
Nieuwe leden
Mw A.S.A.A. Westermann-Welling 
Fam A. Klomp
Dhr J. Vreugdenhil
Dhr F. Vet

Overleden
Dhr Th.J.M. van der Meulen 

Frits Huijbers

http://oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
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Een wielerwedstrijd die niet gehouden werd op de weg, maar gereden 
werd op een baan. Toch zijn er aanknopingspunten te vinden op deze 
foto. We zien reclame voor 7-UP, het schoonmaakbedrijf Brouwer en Zn, 
Schimmelpenninck sigaren, groenten en fruit van E. Wrekenhorst en 
Hoefsloot. Wie kan zich nog herinneren wanneer deze wedstrijd gereden 
is?  Reacties graag per mail naar  dinsdagmorgen@oudwageningen.nl, 
telefonisch op 0317-411 974 of mondeling op dinsdagmorgen in de J.J. de 
Goedezaal  van het museum, Bowlespark 1a. 
De eerste twee ‘goede inzenders’ krijgen een afdruk van deze unieke prent.

Raad de prent nr. 44-1
De prent in nr. 44-1 toonde het café-pension ‘de Oude Tol’ dat werd 
gerund door Jo of Johan Schepers. Er waren twee goede inzendingen, 
t.w. van mw. P. Meier-van Straelen en dhr. R. Hartman, beiden wonende in 
Bennekom.  Zij hebben inmiddels een afdruk van deze prent mogen 
ontvangen. Hans van der Beek

Raad de prent
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Bijzondere vondst
Onlangs vonden Eddie Ruijter-
kamp, lid van onze Werkgroep 
Archeologie Wageningen en een 
vriend, Hendrik Jan Landman uit 
Wageningen een zeer bijzonder 
object. Aan de Rijn ter hoogte van 
de boerderij De Wolfswaard onder 
een laagje grint ontdekten zij een 
bronzen voorwerp. Zij dachten dat 
het een Romeinse speer of dolk 
zou zijn. 
In de onderkant bevinden zich een 
viertal gaatjes waardoor het 

wapen met pennen of een leren 
riem op een houten stok kon 
worden bevestigd. Het steek-
wapen is behoorlijk scherp, vrij 
dun, maar doordat het middenstuk 
verdikt is, is het toch stevig. 
Iedere dinsdag determineren wij 
archeologische vondsten in een 
werkruimte van de Archeolo gische 
Werkgroepen Nederland in 
Arnhem. Daar gaf de Gelderse 
archeoloog Jan Verhagen als zijn 
voorlopige mening dat het een 
Iers hellebaardblad moest zijn uit 

Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW)

de vroege Bronstijd. Datering ca 
2000 v Chr, dus een prachtige 
vondst van 4000 jaar oud en klok-
gaaf.
Regio-archeoloog Peter Schut, 
werkzaam voor de gemeente 
Wageningen, wil met de vondst 
naar het Museum voor Oudheden 
in Leiden om daar nader onder-
zoek te laten doen. Hij zou een 
aantal vragen beantwoord willen 
zien: wat is het precies: een lans-
punt, hellebaard of dolk? Wat is de 
ouderdom, vroege of midden 
Bronstijd of misschien zelfs 
Neoliticum? Waar komt het object 
oorspronkelijk vandaan, is het 
door de Rijn hiernaartoe 
gespoeld? 
Hans Dobbe, werkgroep-
coördinator

Kerkgeschiedenis in 
Historische Reeks

Binnenkort verschijnt een nieuwe 
uitgave in de Historische Reeks van 
Oud Wageningen. De titel luidt 
‘Andere tijden in kerkelijk 
Wageningen’. Het boek is een 
bundeling van 45 columns, 
geschreven door Rien Munters in 
het blad ‘Om de kerk’ van de 
Wageningse Protestantse 
Gemeente. 
Het is de eerste keer dat in de 
Historische Reeks aandacht wordt 
geschonken aan een kerkhistorisch 
onderwerp. Munters schrijft vanuit 
een kritische opstelling ten opzichte 
van het verleden, zijn columns zijn 
geen ‘nostalgische verhalen vol 
Veluwse klederdrachten’, zoals hij 
zelf zegt.

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


400 jaar onderwijs in Wageningen: idealen - gebouwen - mensen
Wie nog eens wil terugdenken aan z’n schooltijd en de sfeer van toen wil proe-
ven, zal in deze tentoonstelling veel daarvan vinden: de geschiedenis van het 
Wageningse basisonderwijs en van de schoolgebouwen komt uitgebreid aan 
bod, maar ook het schoolleven van toen. Terug in de tijd met luizenzakken, 
breiwerkjes, inktpot, kroontjespen, leesplank, gymtas, schoolmelk en wand-
platen.

Wandeling Wageningen in Monte - Rondleidingen Wageningen
Vertrekpunt ingang Belmonte Arboretum, Gen. Foulkesweg 94.
Ook op 12 juni en 25 september; zelfde aanvangstijd.

Wageningen versierd  - Historische Vereniging Oud-Wageningen
Spreker: Wil van der Veur, Bennekom
De lezing is gewijd aan opvallende ornamenten en versieringen aan gebouwen 
in Wageningen van vroeger en nu. Aan de hand van foto’s gaat Van der Veur in 
op karakteristieke versieringen bij ingangen en ramen en op gevels, daken en 
schoorstenen. Versieringen die betekenisvol kunnen zijn als symbool, functio-
neel ter herkenning van het gebouw, structureel als onderdeel van de con-
structie of ‘alleen’ ter verfraaiing. De spreker geeft daarbij namen aan de ver-
sieringen, vertelt over de bouwstijl, gebouwtypen of mode waartoe ze 
behoren en vertaalt ze naar versieringen aan gebouwen elders in Nederland. 
Zo wordt kijken zien en zien herkennen. 
Wil van der Veur is auteur van het in 2014 uitgegeven boek ‘Versierd – gids langs 
ornamenten en versieringen aan Neder landse gebouwen’. (295 p., 465 kleuren-
foto’s, € 25).

Stadswandeling  - Rondleidingen Wageningen
Vertrekpunt Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a.
Ook op 8 en 29 mei, 19 en 25 juni, 17 en 30 juli, 14 en 21 augustus. 

Wageningse Boekenmarkt
Oud Wageningen staat i.s.m. Comité Open Monumentendag op  
de boekenmarkt. Hier is, naast alle nog leverbare publicaties van beide organi-
saties, ook het nieuwste deel in onze Historische Reeks, ‘Andere tijden in ker-
kelijk Wageningen’ te koop.

Nationale Museumweek
Het thema van de Nationale Museumweek is dit jaar ‘Ons echte goud’. ‘In onze 
snelle wereld is het prettig dat er plekken zijn waar we ons kunnen verwonde-
ren en bezinnen. In musea kunnen we ons echte goud vinden!’ Voor het pre-
cieze programma zie casteelsepoort.nl.

Uiterwaardenwandeling - Rondleidingen Wageningen
Vertrekpunt Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a
Ook op 16 mei, 4 juni, 10 juli, 7 en 28 augustus; zelfde aanvangstijd.

Wandeling Tuin, Kunst & Architectuur - Rondleidingen Wageningen
Vertrekpunt parkeerplaats Gen. Foulkesweg 37, hoek Arboretumlaan
Ook 24 juli en 4 september.

Wandeling De Dreijentuinen - Rondleidingen Wageningen
Vertrekpunt ingang Het Depot, Arboretumlaan 4
Ook op 17 september.

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

tot sept. 2016
Museum

De Casteelse 
Poort 

Bowlespark 1a

3 april
14.00 uur

13 april
20.30 uur

Vredehorst, 
Tarthorst 1

16 april
14.00 uur

16 tot 24 april
Museum

De Casteelse 
Poort 

16 april
10 - 17 uur

Binnenstad

24 april
14.00 uur

22 mei
14.00 uur

2 juli
14.00 uur

24

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

