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Wageningse schonen

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

In september had ik twee Amerikanen te logeren. Ze waren net te laat voor Open Monumentendag, 
maar op een zonnige dag (dat was het bijna de hele maand, trouwens) heb ik hen toch enkele 
Wageningse iconen kunnen laten zien. Zo wandelden we over de Eng, in het Arboretum en langs 
het Bergpad, zagen we de stadsmuren, het koepeltje van Van Hogendorp en de Casteelse Poort, 
lunchten we op het terras van de Wageningsche Berg en dineerden we bij Hotel De Wereld. Zo kun 
je in een middag en een avond de hele geschiedenis van onze stad niet alleen bespreken, maar ook 
zien. Nou ja: de héle geschiedenis is misschien wat overdreven, maar tijdens zo’n wandeling reali-
seer je je wel hoe mooi we hier wonen en hoeveel stedenbouwkundig schoon er nog is, al moet je 
er soms even naar zoeken. Wij van Oud Wageningen, bestuur, redactie en leden, doen dat eigenlijk 
constant. Dat resulteert onder andere in interessante lezingen en een mooi blad. Met de kennis die 
je daarmee opdoet, kun je dan weer je (buitenlandse) gasten rondleiden. En daarmee is dan en pas-
sant het bestaansrecht van Oud Wageningen bewezen.

Bob Kernkamp 
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gezien, maar het leek erop dat velen daar über-
haupt nooit goed omhoog hadden gekeken.

Geschiedenisboek
Het is eigenlijk een geschiedenisboek, die plaat, 
want hij vertelt precies wie rond 1900 in die buurt 
als ondernemer gevestigd waren en wat ze ver-
kochten: babywekkers, een fraai kapsel, gasgloei-
licht (modern in die tijd!), eau de cologne, dames- 
en kinderhoeden, glas, aardewerk en lampen. 
Laatstgenoemde artikelen plus het gaslicht kon je 
kopen bij Au Louvre en op een oude foto zie je dat 
ondernemer S.W. Laarhuis aan dat reclamevlak niet 
eens genoeg had. Hele grote letters in wit op zwart 

De Hoogstraat
Wie in de Hoogstraat de wijze raad van Ramses 
Shaffy ‘Kijk omhoog, Sammy!’ opvolgt, komt voor 
verrassingen te staan. In de eerste plaats valt op 
hoe intensief er in deze winkelstraat wordt 
gewoond – een heel wat betere situatie dan bij-
voorbeeld in de drukke Leidsestraat in Amsterdam, 
waar je op de eerste verdieping en hoger een ver-
rommelde spookstad aantreft. Maar ook op het 
gebied van architectuur en sociaal-economische 
geschiedenis heeft de Hoogstraat een verhaal te 
vertellen. Niet voor niets was ‘De beeldkwaliteit 
van de Hoogstraat’ het thema van de jongste 
Algemene Ledenvergadering van Wageningen 
Monumentaal, vereniging voor stadsschoon. Aan 
de hand van eigen beeldmateriaal en documentatie 
van bouwhistoricus Bart van Aller toonde 
WM-bestuurslid René Siemens de grote variatie aan 
bouwstijlen, winkelpuien en gevels, elk met hun 
geschiedenis. De presentatie bood tamelijk wat 
lichtpuntjes, maar aan de andere kant werd duide-
lijk dat diverse ondernemers en onroerendgoed-
eigenaren – hetzij door gebrek aan inzicht, hetzij 
door gebrek aan middelen – kansen laten liggen 
om de kwaliteit van het uiterlijk van hun pand te 
verhogen. Ook door zuinigheid misschien, maar dat 
zou kortetermijndenken zijn, want het is al lang 
aangetoond dat een mooie en sfeervolle winkel-
straat publiek vasthoudt en omzetbevorderend 
werkt. Historische elementen dragen eveneens 
sterk bij aan de beleving – de ondernemers die zich 
hebben uitgesproken voor het heropenen van de 
stadsgracht weten dat. Het was treffend hoe verrast 
het publiek tijdens die ledenvergadering reageerde 
op een beeldvullende plaat van de oude muur-
reclame op de hoek van de Molenstraat en de 
Hoogstraat. Zó groot hadden ze hem nog nooit 

Muurreclames – kleurrijk teken van 
vroegere bedrijvigheid
Wageningen is een stad met een lange economische geschiedenis. Die bewering behoeft geen nader 

betoog, maar we zouden de zichtbare getuigenissen ervan meer kunnen koesteren. De vereniging 

Wageningen Monumentaal ziet een fraaie mogelijkheid in het restaureren van oude muurreclames. Zelf heeft 

zij gezorgd voor het herstel van een groot reclamevlak op een gevel in de Molenstraat, hoek Hoogstraat. 

Daarop figureert een bont palet van middenstanders die hier rond 1900 zaken deden. Her en der in het 

centrum, goeddeels vergeten of verstopt, zijn meer van dergelijke muurreclames te vinden. Restauratie zou 

de beeldkwaliteit van de binnenstad versterken. Het zou één van de initiatieven kunnen zijn waartoe de 

gemeente oproept in haar recente visiedocument ‘Aan de slag met de binnenstad’.  

Door Laurens van der Zee  
m.m.v. Bart van Aller

Laurens van der Zee  
en Bart van Aller zijn 
bestuurslid van Wage-
ningen Monumentaal. 
Bouwhistoricus Bart van 
Aller was betrokken bij 
diverse projecten in 
Wageningen, waaronder 
de restauratie van enkele 
winkelpuien in de Hoog-
straat. Voor dit artikel 
stelde hij documentatie en 
beeldmateriaal beschik-
baar. Laurens van der Zee, 
niet-westers socioloog, 
was voorlichter bij UNESCO 
Centrum Nederland, onder 
meer over Werelderfgoed. 
Daarnaast is hij actief als 
musicus, dichter en 
beschrijver van kunst in de 
openbare ruimte (beelden- 
vanwageningen.nl).

Resultaat na het afpellen van de oude muur-
reclame hoek Hoogstraat/Molenstraat.   
Foto Bart van Aller.
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roepen ons op de begane grond toe: Steeds de 
nieuwste souvenirs in het magazijn Au Louvre.  

Om van te schrikken zo groot, wanneer dergelijke 
letters in het matige licht van vroeger plotseling 
voor je opdoken, althans dat beweren Van Lennep 
en Ter Gouw in hun ‘Het boek der opschriften’ uit 
1889: de opschriften in reusachtige witte letters op 
den zwartbeschilderde zijmuur van ’t huis, allerlei 
specialiteiten betreffende cigaren, gemaakte 
kleeren of fotografiën behelzende – letters, zes 
voet lang, die er ’s avonds bij helderen maneschijn 
zoo spookachtig kunnen uitzien, dat ze den eenza-
men wandelaar, die wat laat uit de bestuurs-verga-
dering van een filantropisch genootschap komt, 
onwillekeurig zijn schreden doen verhaasten. 
Keurig, zo’n bestuurslid ener filantropische vereni-
ging! In Wageningen kon zo’n eenzame wandelaar 
ook uit een kroeg in de Molenstraat of Heeren-
straat komen, maar dit terzijde. Op boven-
genoemde foto zie je overigens dat sommige hori-
zontale vlakken van die muurreclame leeg zijn: wie 
wegens vertrek of geldgebrek niet betaalde, werd 
overgekwast. 
Nu is het aardige van dit grote reclamevlak dat 
door al die verf de oude teksten en afbeeldingen 
min of meer werden geconserveerd. Nadat aan de 
mode der muurreclame, ook wel genoemd De fres-
co’s van de middenstand, een einde was gekomen 
en het hele vlak werd witgeschilderd, hebben de 
originele reclameteksten decennialang onder de 
verf verborgen gezeten. Voordat deze muurre-
clame vanwege een verbouwing dreigde te ver-
dwijnen is op initiatief van Bart van Aller onderzoek 
gedaan en konden drie lagen worden gedocumen-
teerd. Het kan één der wonderen van Wageningen 
worden genoemd dat Van Aller er in slaagde mede-

werking en fondsen te vinden om één zo’n laag 
naderhand te reconstrueren. Gekozen is voor een 
‘remake’ van laag nummer twee, een laag waarop 
alle deelvlakken in gebruik waren, en waarvan ook 
op foto een afbeelding bestond. Dankzij het vak-
manschap van stukadoor Ton Smeenk en de 
ervaren reclameschilder Bart Oost hebben we sinds 
november 2012 voor inwoners en bezoekers het 
blijvende bewijs dat Wageningen ook vroeger een 
bedrijvige stad was.

Nieuw leven?  
Smaakt dat niet naar meer? Zou het niet mooi zijn, 
en goed voor het imago van de Wageningen, als 
die andere lagen uit de Molenstraat, en andere ver-
dwenen reclames elders in de Hoogstraat en elders 
in de stad op een historisch aannemelijke plek 
nieuw leven krijgen ingeblazen? Beter laat dan 
nooit, vindt Wageningen Monumentaal, want vele 
steden zijn ons al voorgegaan, zoals Van Aller al in 
zijn rubriek Stadsgeheimen in De Veluwepost van 
1 augustus 2008 uiteenzette. De publicatie Tekens 
aan de wand gaf in 2012 talloze voorbeelden. De 
initiatiefnemer daarvan, de stichting Tekens aan de 
Wand, heeft zijn bakermat in Valkenburg en daar 
zijn inmiddels tientallen oude reclames in ere her-
steld. Amsterdam heeft de Werkgroep Historische 
Gevelreclames Amsterdam, De Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed (SHIE) heeft zich sterk gemaakt 
voor restauraties in den Haag, de expertise is toe-
genomen bij organisaties als het Kleurhistorisch 
Platform RACM, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed RCE en de Federatie Industrieel Erfgoed 
Nederland. Het restauratieproject in Valkenburg 
heeft enkele zeer deskundige schilders opgele-
verd, en wie net als Sammy elders in Nederland 
omhoog kijkt, krijgt in vrijwel elke stad op die 
manier een stukje van de sociaal-economische 
geschiedenis gepresenteerd.

Originele muurreclame hoek Hoogstraat/Molenstraat.   
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Oud Wageningen.

Remake van de muurreclame door schilder Bart Oost. 
Foto Bart van Aller.



Muurreclame elders in Wageningen?
In zijn artikel in de Veluwepost beschrijft Van Aller 
een verdwenen muurreclame elders in de 
Hoogstraat: Op diverse oude ansichten van 
Wageningen zijn muurreclames te zien. Zo adver-
teerde de bekende “Scholtens Volksdrogisterij” in 
de Hoogstraat met: Drogerijen, Chemicaliën, 
Verfwaren, Vernissen, Kwasten en Penseelen. 
Donkere kamer, ingang om den hoek. Ook noemt 
hij muurreclames in de Bevrijdingsstraat boven 
schoenwinkel Giessen en in de Bergstraat bij Van 
Woerekom. Die drogist Scholtens, overigens, zat 
hoek Kapelstraat – Hoogstraat 22, het fraaie pand 
waarin nu (nog) Stomerij en Sleutelservice 
Holleman te vinden is. Op een oude foto uit de 
beeldbankwageningen.nl zien we dat daarboven 
op de eerste verdieping ook een enorm vlak met 
tekst was gevuld. Een andere foto van de 
Hoogstraat, uit 1924, toont het hoekpand van de 
lunchroom van A. Driessen, met om de hoek een 
bijna verdwenen muurreclame – deze is niet te ont-
cijferen. Of zich elders in de stad, bijvoorbeeld 
langs de belangrijke noordelijke verbindingsweg 
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de Grintweg, nu Churchillweg, muurreclames 
hebben bevonden is schrijver dezes niet bekend, 
maar het zou kunnen. Werk aan de winkel dus voor 
de onderzoekers van de vereniging Oud 
Wageningen. Met visie, goede wil en betrekkelijk 
eenvoudige middelen, plus vakmanschap, moet 
het mogelijk zijn Wageningen als stad met een 
lange economische traditie op de kaart te zetten. 
Goed voor de stad en goed voor de mensen. Want 
een mooie en sfeervolle stad houdt publiek vast. 
Goed voor de economie dus én voor het welzijn. 
Als dat laatste kwantificeerbaar was zouden de 
rekenmodellen er heel anders uit zien. En waren 
oude muurreclames en een open stadsgracht er 
allang geweest…

Bronnen:
 Tekens aan de wand. Geschilderde muurreclames in Neder-

land. Samenstelling: J.J. Havelaar en P. Nijhof. Uitgeverij 

Trichis Publishing, Rotterdam 2012.

Het boek der opschriften – een bijdrage tot de geschiedenis 

van het Nederlandsche volksleven. Mr. J. van Lennep en 

J. ter Gouw. Den Haag, 1869.

Muurreclame op de zijgevel van Scholten’s Volksdrogisterij, hoek Hoogstraat/Kapelstraat. 
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeentearchief.



exploiteerde een zeepziederij aan de andere 

kant van de Grebbedijk bij de haven. Vanaf 1833 

gebruikte schipper Bernardus Hanenberg, han-

delaar in bouwmaterialen, het huis als bedrijfs-

pand. Kleinzoon A.L. van der Heijden verhuis-

de het bedrijf begin jaren 1890 naar nieuw-

bouw op de hoek Nude/Costerweg (Villa Zil-

verdael). Aan de Grebbedijk kwamen 

particulieren te wonen. Al voor 1940 woonden 

boven studentes en na 1945 is dat doorgegaan. 

In de zomer van 2002 was er brand en sinds-

dien heeft de eigenaar niets gedaan om het 

verval te stuiten. Op de foto het pand in betere 

tijden (1966, Collectie Gemeentearchief). PA

Boek over Patrimonium verschenen
Eind september verscheen het boek Patrimo-

nium, over de wijk en haar bewoners. Zoals 

bekend bevindt deze wijk zich midden in een 

renovatietraject. In het mooi vormgegeven 

boek blikken bewoners met persoonlijke ver-

halen terug op het leven in hún Patrimonium. 

Het is ‘een bijzonder tijdsdocument, gemaakt 

om de herinneringen levend te houden’, aldus 

schrijfster Judica Lookman. Het boek is een ini-

tiatief van de projectgroep Patrimonium Ver-

nieuwt en is te koop bij Kniphorst. CvdA  

Waardevolle graven
De gemeente heeft een begin gemaakt met 

het opstellen van beleid ten aanzien van 

monumentale graven op begraafplaats Leeu-

werenk. De bedoeling is om te voorkomen dat 

graven van bekende personen of cultuurhisto-

risch interessante graven verdwijnen wanneer 

de grafrechten vervallen. Daarvoor zullen nor-

men worden vastgesteld. De gemeente wil 

samen met Wageningse organisaties en vrij-

willigers bekijken hoe de te bewaren graven 

het beste onderhouden kunnen worden. BK
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Wageningen investeert in  
monumentale bomen 
In nummer 44-1 berichtten wij over de inventari-

satie van monumentale bomen door de 

gemeente. Deze is nu afgerond: zowel de 

bomen op openbaar terrein als die in particulie-

re tuinen zijn beoordeeld. In principe is een 

boom in Wageningen monumentaal als hij 

ouder is dan tachtig jaar, gezond is en een 

levensverwachting heeft van tenminste tien 

jaar. Voor een boom die monumentaal is bevon-

den kan de eigenaar een onderhoudsbijdrage 

ontvangen van 100 euro per jaar. Voor monu-

mentale bomen wordt geen kapvergunning ver-

leend, tenzij er sprake is van ernstige bedreiging 

van de openbare veiligheid of een ander groot 

maatschappelijk belang. De lijst van 120 monu-

mentale bomen is te vinden op www.wagenin-

gen.nl/monumentalebomen.  CvdA

Gemeente wil Grebbedijk 6 kwijt als 
monument
De soapserie rond het verloederde rijksmonu-

ment Grebbedijk 6-6a loopt op zijn eind. Wet-

houder Ter Maat heeft de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed gevraagd het pand van de 

monumentenlijst te halen, omdat van de vol-

strekte bouwval die nog rest niets meer te 

maken valt. Ook Wageningen Monumentaal, 

de club die de gemeente jarenlang het vuur 

aan de schenen legde om het monument te 

redden, heeft de strijd opgegeven. 

‘De meer dan vijftien jaar voortdurende ontbe-

ring van onderhoud door de eigenaar heeft 

ondanks de aansporingen van de gemeente 

Wageningen later gevolgd door juridische pro-

cedures uiteindelijk niet geleid tot (gedwon-

gen) herstel’, aldus de wethouder in een brief 

aan de gemeenteraad. ‘Het inmiddels zielto-

gende pand is tot een met groen overwoeker-

de ruïne vervallen en de eigenaar heeft inmid-

dels te kennen gegeven geen inzet voor het 

pand meer te willen plegen.’  

Ter Maat: ‘Nu de gemeente afziet van handha-

ving zie ik nieuwe kansen en mogelijkheden 

voor Grebbedijk 6. We willen graag een 

mooie, aantrekkelijke toegangsweg naar onze 

stad. Ik nodig initiatiefnemers van harte uit om 

het gesprek met de eigenaar en de gemeente 

aan te gaan. Het is in ieders belang om dit 

mooie stukje Wageningen ook weer een 

representatieve uitstraling te geven.’

Grebbedijk 6-6a zou – volgens A.G. Steenber-

gen in dit blad (febr. 2010) – dateren uit 1825, 

maar mogelijk stamt het al uit de tweede helft 

van de 18e eeuw. Het pand was aanvankelijk 

bezit van de gemeente Wageningen, die het in 

erfpacht gaf aan een zekere Arend Tobias. Hij 

Hoogte nieuwbouw Kirpestein en 
molen De Vlijt 
Studentenhuisvester Idealis wil bouwen op het 

braakliggende terrein van de vroegere garage 

Kirpestein. De mogelijke hoogte van deze 

nieuwbouw wordt beperkt doordat de honderd 

meter verderop gelegen molen De Vlijt vol-

doende wind moet blijven vangen. Als de 

nieuwbouw te hoog wordt heeft dat een nega-

tieve invloed op de zogeheten molenbiotoop. 

Ook bij de recente nieuwbouwplannen voor 

Mouterijnoort is de bouwhoogte om deze 

reden aangepast. Niet alleen de toenmalige 

molenaar Hans Dobbe, maar ook buurtbewo-

ners, Wageningen Monumentaal en de Vereni-

ging De Hollandsche Molen vonden dat de 

geplande bebouwing te veel wind bij de molen 

wegving. Daarnaast zou een deel van het zicht 

op De Vlijt door de appartementen worden 

weggenomen. Het beroep tegen de plannen 

zorgde ervoor dat de Raad van State het project 

schorste. Nu is er voornamelijk sprake van laag-

bouw – huizen met een tuin. CvdA

Fiscale aftrek monumenteneigenaren 
Het onderhoud van 30.000 monumenten in 

particulier bezit komt in gevaar, nu wordt voor-

gesteld de fiscale aftrek af te schaffen. Dit levert 

een bezuiniging van 25 miljoen op voor de cul-

tuurbegroting (Miljoenennota pag. 34).

Vorig jaar was er nog blijdschap om de verho-

ging van de BRIM-subsidie (Besluit Rijkssubsidi-

ering Instanthouding Monumenten) met 20 

miljoen, waardoor 40 iconische rijksmonu-

menten die voorheen buiten de boot vielen, 

gerestaureerd of onderhouden konden wor-

den. De overheid lijkt hiermee te kiezen voor 

de grote iconen; de waarde van het kleine, 

kwetsbare erfgoed in de dagelijkse leef-

omgeving dreigt uit het oog te worden 

verloren. CvdA
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Verbinden

Ik lees van de eindredacteur van Oud Wageningen in het aprilnummer jl. over zijn opvolgster. 
Geluk, heet zijn bijdrage. De modernisering van Oud Wageningen, waarover hij spreekt, is 
onmiskenbaar.  Toch knaagt er iets. Ik heb het dan niet over de achteruitkijkspiegels die, 
naarmate je ouder wordt,  steeds groter worden. Nee, meer en vooral over wat de historie 
voor nu kan betekenen.  

Een aantal jaren geleden mocht ik een presentatie houden over ideeën voor de toekomst van 
de haven, georganiseerd door Ahoi. De andere twee sprekers waren landschapsarchitecten. 
Ik was een vreemde eend in de bijt. Ik hield een ongezouten pleidooi voor het omtoveren 
van de huidige haven in een woonboulevard met twee of drie torens met appartementen van 
ruim vijftien verdiepingen hoog. Met een flaneerroute van de haven tot het centrum. 
Niet veel bleef mij bespaard tijdens de plenaire beschouwing en discussie over de 
verschillende bijdragen. De verhalen van de landschapsarchitecten waren logisch en klopten 
in die zin allemaal, maar of ze deugden, daar had ik m’n twijfels over. Hoewel ik daar niet 
onder leed, bekroop me de gedachte: hoe behoudend kun je zijn, hoe zit je vastgebakken 
aan een verleden dat misschien wel nooit heeft bestaan? Stalen denkramen sluiten slecht, 
bromde ik in mezelf, en ging verder.    

Op de fiets naar huis schoot me een zin te binnen uit Adam Hondezoon, een roman van 
Yoram Kaniuk: ‘Het verleden verandert elke dag, de toekomst staat vast.’ Dat het verleden 
elke dag verandert wist ik, onder andere door het verstrijken van de dagen. Dat de toekomst 
vaststond eveneens, met de dood als ultiem gegeven. Maar daar tussenin moest toch ook 
ruimte zijn om geschiedenis te maken? Om te vernieuwen met gebruikmaking van de 
historie? 

In Wageningen is altijd wel wat aan de hand dat op een of andere wijze appelleert aan het 
verleden. Van het openen van de stadsgracht, de herinrichting van de Stationsstraat/SNS-
locatie, het al dan niet aanleggen van een rondweg in relatie tot de verbreding van de 
Nijenoord Allee – of omgekeerd, de wonderlijke replica van de capitulatiezaal in het 
museum, tot de bebouwgrenzen: tot hier en niet verder! Van Mooi Wageningen tot 
Wageningen Duurzaam.  

Soms vraag ik me weleens af hoeveel historie, duurzaamheid, en behoudzucht een stad kan 
verdragen, een stad ook die er voor alle burgers is en moet zijn. Een stad waar de toekomst 
meer is dan een optelsom van het verleden. 

Onlangs zat ik in de wachtkamer bij mijn huisarts. In die tamelijk smetteloze kamer hangt 
een serie foto’s van vroeger, van markante plekken en gebouwen in Wageningen. Ze hangen 
er al een aantal jaren. Het zijn werkelijk prachtfoto’s. Ik betrapte me erop dat ik ze nu pas 
mooi vond en ze betekenis kon geven. Daarvoor keek ik er louter naar als wanddecoratie. 
Wageningen telde in die tijd nog niet de helft van het aantal inwoners; de tram reed toen nog 
dwars door de stad en aan weerszijden van de tramlijn was op vele plekken zoveel ruimte dat 
je je in een park waande. Gebouwen die toen eenzaam en alleen een klein deel van de stad 
vulden, zijn nu volledig ingepakt door de omgeving. Kortom: er is ongelooflijk veel 
veranderd, in alle opzichten.  

Wanneer wij ook toekomst durven maken, of liever gezegd: toekomst moeten maken om 
voor alle inwoners van betekenis te kunnen zijn, dan zou het helpen wanneer ook de kennis 
en kunde van Oud Wageningen zich uitdrukkelijker verbindt met de vraagstukken van 
vandaag en morgen. Want  veranderingen, en die zijn onvermijdelijk, gedijen nu eenmaal 
beter wanneer die ook geduid worden vanuit historisch perspectief.

CO LU M N
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Door 
Sjaak Driessen (1953)
directeur van de bblthk
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Ben Brouwer staat in Wageningen niet alleen 
bekend als de vroegere veerbaas en marktmees-
ter, maar ook als een geëngageerd vrijwilliger en 
organisator van ouderenactiviteiten.
Ben werd in 1942 geboren in Rotterdam. Zijn vader 
was schipper op een rijnaak (een ‘sleepschip’), 
maar die was door de Duitsers gevorderd. Pas na 
de oorlog werd de boot ergens in Noord-Duitsland 
teruggevonden en gerepareerd. Zijn vader heeft er 
nog twee jaar mee gevaren en kocht toen een 
motorschip. 
Met zes jaar ging ‘Bennie’ naar school, voor het 
zogenaamde ‘ligplaatsenonderwijs’. Dat werd 
gegeven in een lagere school ter plekke of een 
schippersschool, als die er was. ‘Schippers lagen 
toen soms wel twee weken in de haven; tegen-
woordig is dat hooguit twee of drie dagen.’ Toen 
hij acht was, ging Ben naar het schippersinternaat 
in Rotterdam. ‘Daar deed je in vier jaar de lagere 
school. Omdat ik nog jongere tweelingbroers had 
die ook naar het internaat moesten kunnen, werd 
dat allemaal te duur en moest ik gaan werken.’ Als 
twaalfjarige ging Ben in dienst bij zijn grootvader 
in Hardinxveld die parlevinker was. ’s Avonds 
volgde hij in Rotterdam de binnenvaartschool 
waar hij werd opgeleid tot matroos. Via schrifte-
lijke cursussen en tenminste vier jaar vaartijd als 
matroos en stuurman behaalde hij in 1963 zijn kapi-
teinsdiploma.

Matroos
Vijftien jaar oud werd Ben matroos op de Rijn- en 
binnenvaart; eerst twee jaar op het schip van zijn 
ouders, daarna  als ‘stuurman/motordrijver’ bij 
anderen. Toen hij als 21-jarige verkering kreeg met 
een meisje uit Twello ging hij op zoek naar ‘iets in 
de buurt’ en werd kapitein op een voet- en fiets-

IN  GESPREK MET BEN BROUWER

‘Iets terug 
willen doen 
voor de stad’
veer en op partyschepen van een rederij in 
Deventer. Na zeven jaar had hij dat wel gezien en 
solliciteerde hij – inmiddels getrouwd en vader – 
in 1970 bij de gemeente Wageningen als kapitein 
op het Lexkesveer. ‘Daar werkten we toen met 
negentien mensen (nu zeven), van wie er zes een 
kapiteinsdiploma hadden.’
Het Lexkesveer was toen nog een vrijvarende 
veerpont die dag en nacht voer. ‘Tot in de vroege 
uurtjes vervoerde je studenten die uit de kroeg 
kwamen (en wegens een kamertekort in 
Wageningen ‘over de Rijn’ woonden) of gasten die 
een minder goed bekend staande uitgaansgele-
genheid in Driel bezocht hadden. En daarna kwa-
men al gauw de eerste arbeiders van Parenco en 
de steenfabrieken of andere vroege werkers. Met 
Oud en Nieuw en andere feestdagen kreeg je heel 
wat vrolijke mensen aan boord. Een keer haalden 
we een geintje uit en keerden in dikke mist halver-
wege om. De aangeschoten studenten hadden 
enige moeite om te beseffen dat zij weer aan de 
Wageningse oever stonden.’ Maar het veer werkte 
met oplopende verliezen, mede veroorzaakt door 
de aanleg van de brug in de A50 bij Heteren in 1972.

In 1982 besloot de gemeente de pont ’s nachts stil 
te leggen. Drie bemanningsleden werden met ver-
vroegd pensioen gestuurd en Ben kreeg als oudste 
kapitein in dienstjaren een aanstelling als haven- 
en marktmeester en chef Lexkesveer, een combi-
natie van functies, omdat geen hiervan een volle-
dige baan was. Als chef Lexkesveer kreeg hij de 
taak de verliezen terug te brengen. In 1990 werd de 
vrijvarende pont vervangen door een kabelpont, 
waarop je met één persoon mag varen. ‘We had-
den liever een gierpont gehad, maar Rijkswater-
staat gaf daar geen toestemming meer voor (een 

Door  
Toon Jansen
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gierpont verspert steeds de halve vaargeul). Door 
de toenemende mobiliteit en drukte op de A50 
kwam er ook weer meer volk. Tevens nam vanaf 
deze periode het recreatieve verkeer sterk toe. We 
hadden het economische getij mee en de rode cij-
fers in de veerexploitatie waren snel verdwenen.’

Aantrekkelijke warenmarkt
‘De warenmarkt was volkomen vreemd voor mij, 
alhoewel mijn contacten met kooplieden goed lie-
pen, toen zij merkten dat ik hun taal sprak.’ De taak 
van de marktmeester is om een aantrekkelijke 
markt te organiseren: divers en met de nodige con-
currentie. Een tijdlang ging het minder goed door 
concurrentie van supermarkten en het feit dat 
steeds meer vrouwen gingen werken. De markt 
werd kleiner – vroeger stonden de visboeren en de 
groente- en fruithandelaren op het Salverdaplein –, 
maar ‘Wageningen heeft nog steeds een zeer aan-
trekkelijke markt en momenteel is er zelfs weer 
een wachtlijst’. De Wageningse woensdagmarkt is 
vooral een stoffen- en kledingmarkt – zelf naai-
ende vrouwen kunnen er van alles vinden wat 
elders in Wageningen niet te koop is - en het feit 
dat ‘hier veel vrouwen uit de zwarte-kousendorpen 
komen – die niet werken –, houdt het bezoek ook 
op peil’. Er is ook steeds vernieuwing: op zaterdag 
is er een biologische markt, en bij sommige kra-
men is er al (gedeeltelijk) zelfbediening. En ‘er is 
een reclamecommissie die met 50 cent per kraam 
per week acties organiseert, zoals de snert en 
warme chocola met Oudjaar’.

Havenmeester
De Wageningse haven – tot voor kort de grootste 
overslaghaven (van bulkgoed) tussen Rotterdam en 
de Ruhr – heeft volgens Ben zeker toekomst. 
‘Milieutechnisch heeft het schip veel voor op de 
vrachtwagen; een schip van 2000 ton vervoert 
evenveel als 100 vrachtwagens.’ Na de laatste aan-
passing kunnen er combinaties van schepen van 
185 meter en tot 6000 ton afmeren. Ben ziet ook 
mogelijkheden voor containervervoer.
‘Een probleem ontstond er in 1995 toen het bedrijf 
Granaria met eigen schepen onder de prijs van de 
schippersbeurzen ging werken. Bovendien beston-
den er plannen om de beurzen – waar schippers 
tegen vaste tarieven voor de binnenlandse vaart 
konden inschrijven – op te heffen (wat in 1998 ook 
gebeurde). Schippers blokkeerden de haven (ook 
elders), de Rijkspolitie te Water moest tussenbeide 
komen en uiteindelijk maakte de ME er een einde 
aan.’ 
In 1992 werd de functie van Ben uitgebreid en werd 
hij coördinator bovenwijkse activiteiten bij de 
toenmalige sector openbare werken. Naast zijn 
taken bij haven, markt en veer werd hij verant-
woordelijk voor het onderhoud van allerlei zaken 

in de openbare ruimte. Ook was hij nauw betrok-
ken bij de veiligheid van het bevrijdingsfestival en 
defilé op 5 mei. 

Vrijwilligerswerk
In 2003 ging Ben met de VUT, maar dat betekende 
niet het einde van zijn werkzame leven. Met veel 
energie en enthousiasme stortte hij zich in het vrij-
willigerswerk. Daar was hij overigens al vroeg mee 
begonnen, toen hij in 1983, met toestemming van 
zijn werkgever, in het bestuur kwam en later voor-
zitter werd van de Vereniging van Overzetveren in 
Nederland (tot 2012). ‘In die functie had ik regelma-
tig contacten met ambtenaren, soms tot de minis-
ter toe.’ In de Tweede Kamer pleitte hij namens die 
vereniging  voor een fonds ter ondersteuning van 
noodlijdende (particuliere) veren. Er kwam 10 mil-
joen van de minister en later nog 10 miljoen van de 
provincies naar rato van de veerponten die daar 
voeren. Ook was hij actief bij de ambtenarenvak-
bond ABVA-KABO en tien jaar lid van de Raad van 
Toezicht van de Wageningse verzorgingshuizen, 
eerst van Rustenburg en later ook van de Nudehof.  

In 2003 werd hij voorzitter van de plaatselijke afde-
ling van de ANBO, een ouderenbond die toen lan-
delijk zo’n 180.000 leden had. Toen er door een 
conflict een scheuring in het landelijk bestuur ont-
stond, stapte hij eruit. Hij werd voorzitter van de 
plaatselijke CSWO (Coördinatie-orgaan Samen-
werkende Wageningse Ouderenbonden). Er zijn 
hier drie van die bonden die samen zo’n 1000 leden 
hebben. ‘In Wageningen zijn er zo’n 6000 ouderen, 
dus er is nog een weg te gaan.’ 
Veel plezier en steun heeft Ben steeds ondervon-
den in de omgang met de talloze vrijwilligers zon-
der wie de door de CSWO en door hem georgani-
seerde activiteiten niet plaats hadden kunnen 
vinden. Activiteiten zoals de vijfjaarlijkse Leefbeurs 
en het 50-plusplein op 5 mei, maar ook voorlich-
tingsbijeenkomsten en andere vormen van belan-
genbehartiging voor de ouderendoelgroep.

Trots
‘Achteraf ben ik vooral trots op wat we in 2013 (Ben 
was actief in het comité Wageningen 750 jaar stads-
rechten) hebben gedaan.’ Persoonlijk was hij als 
coördinator verantwoordelijk voor de historische 
optocht en ‘dat was een groot succes’. Zijn vrijwil-
ligerswerk werd erkend: van de kant van de veer-
ponten en vanwege zijn 5 mei-activiteiten werd hij 
in 2012 voorgedragen als Lid in de orde van Oranje 
Nassau en de gemeente vereerde hem met het ere-
zilver van de stad Wageningen. ‘Op deze erepen-
ning ben ik bijzonder trots: ik heb altijd graag iets 
terug willen doen voor de stad, maar hierdoor werd 
ik volkomen overdonderd!’

9
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R. de Vries (1854-1915) 
Rijk de Vries Hzn. was een geboren Wageninger 
(1854), getrouwd met Gesina Leverman, dochter 
van de steenhouwer Dirk Jan Leverman en Elsken 
Keurschot. De laatste was een halfzus van stadsar-
chitect Jan Hendrik Keurschot (zie deel 1). Rijk was 
als jongeling een van de leerlingen van de teken-
school van het Wageningse Nut.

De Vries was een veelgevraagd architect in 
Wageningen. Zo ontwierp hij in 1894 drie huizen 
aan de Lawickse Allee en in 1902 nog eens vier (de 
nummers 26, 28, 30 en 32), vier aan het Bowlespark 
(1899, 1900, 1903 [nr. 17]), verschillende woningen 
aan de huidige Gen. Foulkesweg (65, 67 en 69 in 
1903) en in 1902 de Wageningse synagoge aan het 
Walletje en het St. Jozefgebouw in de Gerdesstraat. 
In 1905 kreeg R. de Vries de opdracht om een 
nieuwe leerfabriek te bouwen voor de firma Roes 
en in 1908 voor de verbouwing van de Mouterij tot 

Productief en veelzijdig
brouwerij. In 1910 verbouwde hij het atelier van 
Louis Raemaekers op het adres Bowlespark 23. 
Enkele van zijn ontwerpen bieden prachtige voor-
beelden van de jugendstil, zoals de winkelpui van 
Hoogstraat 82, die hij in 1904 ontwierp.

De Vries ontwierp en bouwde niet alleen huizen, 
maar hij was ook makelaar: vanaf 1888 had hij een 
‘kantoor van vaste goederen’ en sinds 1889 gaf hij 
samen met andere makelaars ‘de Nederlandsche 
Woning-Gids’ uit. Dat zal een lijst met te koop 
staande huizen of iets dergelijks zijn geweest. 
Daarnaast had hij een houthandel. In 1905 had Rijk 
de Vries maar liefst 46 werklieden in dienst. De 
Firma Rijk de Vries was vanaf 1902 hofleverancier, 
De Vries was lid van de Kamer van Koophandel en 
bestuurslid van de Wageningse Vereeniging tot 
Bevordering van Vreemdelingenverkeer. In 1901 
was hij lid van de feestcommissie ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de Rijks 

Door  
Bob Kernkamp 

Ontwerptekening voor Lawickse Allee 26-32 (1902) van Rijk de Vries . Collectie Gemeentearchief.

Wageningse timmerlieden en architecten, ca. 1850-1920
Wageningse architecten (slot) 

Het laatste deel van deze trilogie over Wageningse architecten behandelt vier architecten die rond 
1900 in Wageningen bouwden. We waren gebleven bij de waarschijnlijk meest productieve van hen, 
Rijk de Vries.



De synagoge aan het Walletje, van Rijk de Vries. Maquette Hans van der Beek
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Landbouwschool. Hij moet het al met al druk gehad 
hebben, en kennelijk had hij weinig geduld met 
mensen die hem ophielden of in de wielen reden. 
Als stadsarchitect Bitters, zoals in deel 1 beschre-
ven, bij zijn bouwaanvragen constateerde dat er 
details ontbraken, dan vond De Vries dat maar 
lastig. 

De onmin tussen de twee architecten kwam ook 
binnen andere kringen tot uiting. De vereniging 
Vreemdelingenverkeer plaatste regelmatig adver-
tenties in kranten. Zo’n advertentie kostte maar 
liefst 70 gulden (ruim 900 euro nu). R. de Vries 
betaalde daar 25 gulden van, en daarom stond 
onderaan de advertentie dat bij De Vries de 
‘Woninggids’ verkrijgbaar was. Op een ledenverga-
dering van Vreemdelingenverkeer in maart 1898, 
waarvan de Wageningsche Courant verslag deed, 
zei de heer Bitters dat het zonder die regel van De 
Vries ook wel kon. ‘De heer Altona’, zei Bitters sar-
castisch, ‘geeft ook een “Woninggids” uit, mis-
schien wil die ook wel een extra regel betalen’. De 
Vries was beledigd en stelde voor zijn regel dan 
maar te schrappen. De krant vervolgt: ‘de mede-
deeling der verdere discussiën over dit onderwerp 
van meer persoonlijken aard, achten wij niet der 
vereeniging dienende’.

Twee jaar later had De Vries ruzie met Bitters en 
Popping. In januari 1900 kreeg De Vries geen ver-
gunning voor het bouwen van een houten hout-
pakhuis achter zijn huis, omdat de gemeentelijke 
opperbrandmeester, collega-architect Popping, een 
houten pand te brandgevaarlijk vond. Bitters advi-
seerde daarom negatief aan het College. Op 23 
maart schreef De Vries boos aan B&W dat Bitters 
eisen aan zijn tekeningen stelde die niet in de 
bouwverordeningen stonden, terwijl hij zelf 
(Bitters) zulke gegevens ook niet leverde of ervan 
afweek. Bitters en Popping steunden elkaar. De 
Vries bleef boos. In 1901 mopperde hij vrolijk door 
over ‘extra eisen’ die aan zijn bouwaanvragen 
werden gesteld; maar hij gaf regelmatig in zijn 
bouwaanvragen niet aan wat de hoogte van ver-
trekken was of hoe de afwatering verliep. Drie jaar 
later was de verstandhouding zodanig, dat De Vries 
zei dat hij nooit op gemeentelijke aanbestedingen 
kwam, en ook niets aan de gemeente wilde 
leveren, vanwege ‘de bekende verhouding’ tussen 
hem en de stadsopzichter. De controverse was zo 
groot, dat de hele Wageningse bouwwereld er last 
van had. De Wageningsche Courant van 2 novem-
ber 1904 schreef dan ook: ‘Jaren achtereen heeft 
het gegist inwendig, stil gewrokt van weerskanten 
en immer was er de publieke zaak in betrokken, 
vaak zelfs had het een remmende invloed en bracht 
stagnatie in de gang van enige publieke zaken.’
Maar de onmin duurde voort. In 1910 vroeg De Vries 
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in Wageningen toestemming voor het bouwen van 
een woning voor een Wageninger op Bennekomse 
grond. Stadsarchitect Bitters stuurde als advies naar 
B&W dat ‘de firma Rijk de Vries nog wel eens attent 
gemaakt mag worden op art. 42 der 
Bouwverordening, om bij eventuele aanvrage niet 
eene heele gemeente af te zoeken waar een 
bedoeld terrein ligt’. Hij had trouwens niet eens 
gelijk, want het betreffende terrein, het huidige 
Grintweg 394, ligt nog zo’n 65 meter voor de grens 
met Bennekom.

Ondanks al die ‘tegenwerking’ heeft Rijk de Vries 
toch een behoorlijk oeuvre nagelaten. Overigens is 
vanaf het begin van de twintigste eeuw niet echt 
duidelijk of de ontwerpen die de firma Rijk de Vries 
maakte, ook daadwerkelijk van Rijk zelf waren. 
Vanaf 1911 tekende zijn zoon H.D.J. de Vries de uit-
gaande brieven van de firma. Rijk overleed op 30 
juli 1915 in Wageningen op 60-jarige leeftijd.

J. Koudijs (1877-1918) 
Johan Koudijs werd in 1877 in Alkemade geboren als 
zoon van een koffiehuishouder. Behalve architect 
was hij tussen 1902 en 1918 leraar timmeren en vak-
tekenen aan de Wageningse Nutsambachtsschool. 
Een van zijn creaties als architect was dan ook een 
gebouw voor timmerlessen met een smederij, 
naast het Nutsgebouw (1907, Stationsstraat 5). 
De gevel is een variatie op de gevel van 
Stationsstraat 1.
Koudijs heeft een aantal woonhuizen in 
Wageningen ontworpen. In januari 1908 kocht hij 
grond aan de Wilhelminaweg om zijn eigen huis en 
nog twee andere (nummers 18, 20 en 22) te 
bouwen. In 1908 ontwierp hij voor professor Mayer 
Gmelin het Zuid-Afrikaans aandoende ‘landhuisje’ 
(zoals hij het zelf noemde) Gen. Foulkesweg 85. 
Maar ook de huizen Gen. Foulkesweg 81 (1911, voor 
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J. Jordens), 95 (1910, voor HBS-directeur Dr. G.M. 
Slothouwer) en 97 (1911, voor Dr. A van Bijlert, later 
hoogleraar tropische landbouwkunde) werden 
door hem ontworpen. In 1916 verbouwde hij de 
villa Klein Oudtshoorn, Niemeijerstraat 57. Koudijs 
overleed in 1918 aan de Spaanse griep, een wereld-
wijde epidemie die in 1918-1919 heerste. Aan zijn 
graf sprak onder andere zijn collega Popping.

G.J.M. Hof (1883-1954) 
Gerardus Johannes Maria Hof was in 1883 in Den 
Haag geboren als zoon van de bouwkundige 
Wilhelmus Antonius Hof, wiens gezin zich in 1902 in 
Wageningen vestigde. Vader Hof was dat jaar 
benoemd tot rijksopzichter bij ’s Lands Gebouwen 
met standplaats Wageningen.

Het eerste bekende werk van Gerard Hof is de ver-
bouwing van het magazijn voor gas- en waterlei-
dingartikelen van F. van Zetten aan de Nieuwstraat 
3. De Wageningsche Courant van 21 februari 1906 
berichtte jubelend: ‘Het geheimzinnig duister 
waarin de Nieuwstraat des avonds gehuld was, is 
zaterdagavond voor goed opgeheven. Nu troont er 
vrouwe Electra in al haar glans en gloria. ’t Is één 
bonk licht, in stralen bundels uitgegoten over straat 
en huizen. (...) De jeugdige bouwkundige de hr. 

Boven de bijzondere voorgevel van Nieuwstraat 3, 
onder arbeiderswoningen aan de Oude Eekmolenweg, 
van Gerard Hof.

Gerard J.M. Hof, bezorgde den inwoners dit galant 
avontuur van subtiele bouwkunst, koepel en glas, 
ijle kleuren, smaakvol van proportie, luchtig en 
vluchtig van aanzien, in wezen sterk’. Het was ken-
nelijk een der eerste, zo niet de allereerste, 
winkel(s) met elektrisch licht in Wageningen.  
De gevel met zijn grote glazen oppervlak, ook op 
de iets naar voren springende verdieping, was hoe 
dan ook een opvallende verschijning en een prima 
visitekaartje voor de beginnende architect.

In 1908 trouwde Gerard Hof met de Wageningse 
Antoinette Steuk, dochter van Gerardus Steuk, de 
eigenaar van Hotel De Wereld. Het echtpaar ging in 
Nijmegen wonen. Antoinette overleed daar in 1925, 
waarna Hof in 1933 hertrouwde met Eugenie Smals. 
Zij vertrokken naar Brussel, maar Hof overleed in 
Nijmegen op 4 februari 1954. Zijn zus Antoinette 
Hof was in 1920 getrouwd met de befaamde 

Boven Wilhelminaweg 22, 20, en 18, onder Generaal Foulkesweg 81. Ontwerpen van 
Johan Koudijs.  



Wageningse beeldhouwer August Falise. Of Hof 
werk van zijn zwager heeft gebruikt in zijn ontwer-
pen, is mij niet bekend.

Gezien zijn eerste huwelijk zal het niet verbazen dat 
Hof verantwoordelijk was voor de verbouwing van 
de winkel van J.A. Stöcker (Hoogstraat 64) in 1909, de 
bouw van acht onder- en bovenwoningen in de 
Bevrijdingsstraat (de nummers 6-20, tegen hotel De 
Wereld aan, en in opdracht van J.G. Snackers) en de 
verbouwing van hotel De Wereld in 1914. Ook ont-
wierp hij enkele andere gebouwen in Wageningen, 
ook al woonde hij in Nijmegen. Zo is het opvallende 
pand Gen. Foulkesweg 14 naast het Kerkhofpad van 
zijn hand (1908): het is gebouwd voor Reijer Rutgers, 
die datzelfde jaar de molen de Ooijevaar verkocht en 
in 1910 een molensteenfabriek oprichtte – maar dat 
las u al in een eerder nummer van Oud Wageningen. 
Ook de fraaie arbeiderswoningen aan de Oude 
Eekmolenweg 37-63 zijn, in 1913, op de Nijmeegse 
tekentafel van Gerard Hof ontworpen, inclusief de 
dubbele schuurtjes-met-varkenskotten erachter.

L. Vonk (1886-1951) 
Leendert Vonk werd in 1886 geboren te Wageningen 
als zoon van kleermaker Jan Vonk. In 1915 trouwde hij 
de Groningse Geessien Schreuder. Zij overleed eind 
1946, waarna hij hertrouwde met R.A. van den Brink. 
In 1906 rondde hij de vijfjarige timmercursus van de 
Nutstekenschool af, waarna hij zich bouwkundige 
noemde, en later zelfs architect. De eerste activiteit 
die ik van Vonk vond, was de verbouwing in 1908 
van Café-Pension Rozenhage(n) van W. Strübbe ‘op 
den Goudberg’ ter hoogte van het huidige pand Gen. 
Foulkesweg 90. Vonk deed verbouwingen, maar 
ontwierp ook nieuwbouw: van zijn hand zijn bijvoor-
beeld 19 arbeiderswoningen aan de Dijkgraafseweg 
in 1914, een aantal dubbele woonhuizen aan de Nude 
(huisnummers 12-22, uit 1913 en 1914), en in 1913 en 
1916 ontwierp hij uitbreidingen van de Mouterij. In 
1909 liet hij de oude pastorie in de Riemsdijkstraat 
slopen, om in 1910 vergunning te krijgen tot het 
bouwen van twee herenhuizen op die plaats. In 1931 
noemde hij zich makelaar en had hij een ‘woningbu-
reau’ aan de Hoogstraat. In 1940 ontwierp hij samen 
met H.W. Wesselink uit Oosterbeek de nieuwbouw 
voor vijf boerderijen in de Nude die in de meidagen 
waren verwoest.

Vonk handelde ook in hout. Zo adverteerde hij in 
1917 in de Wageningsche Courant met brandhout en 
kachelblokken, en 1918 in het Algemeen 
Handelsblad met heipalen ‘in alle lengten en dikten 
tegen billijken prijs’. In de Wageningse samenleving 
moet hij een bekende figuur zijn geweest. Zo werd 
hij in 1909 benoemd tot organist van de hervormde 
gemeente en in de jaren twintig en dertig was hij 
‘directeur’ (dirigent) van de Wageningsche 
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Café Rozenhage aan de Generaal Foulkesweg, in 1908 verbouwd door Leendert Vonk.
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeentearchief.

Mandolineclub. Bij de oprichting van de plaatselijke 
Oranjevereniging in 1912 was hij bestuurslid. In de 
jaren twintig was hij namens de christelijk-histori-
sche kiesvereniging raadslid. Leendert Vonk over-
leed in Wageningen op 3 december 1951.

Timmerlieden en metselaars
Afgezien van de hier behandelde architecten waren 
er nog anderen in Wageningen die zich timmerman 
of architect noemden, zoals W.G. Hoenders (1868-
1907). Hij werkte voor Rijk de Vries. Ook waren er 
meerdere timmerlieden en metselaars die naar eigen 
ontwerp verbouwingen uitvoerden. Soms ontwier-
pen zij ook nieuwbouw. De door hen ontworpen 
huizen waren meestal eenvoudige boerderijtjes, 
arbeiderswoningen en schuren. Voorbeelden zijn 
Aalbert Haar (1860-1929, timmerman; in 1913 Aug. 
Faliseweg 19-21) en zijn broer Hendrik Haar (1857-1936, 
metselaar), Pieter de Vries (1868-1942; geen familie 
van de andere De Vriesen), Gerrit Jan Kleinrensink 
(1886-1913, bouwkundige; 5 arbeiderswoningen in 
1913: Veerstraat 62-70), en Wilhelm Bernardus van 
Mossel (1886-1964, aannemer). Van Mossel begon in 
1909 met vooral verbouwingen, maar vroeg in 1913 
een bouwvergunning aan voor een dubbel woon-
huis aan de Oude Eekmolenweg 33-35 en een jaar 
eerder ontwierp hij het atelier van August Falise, dat 
er nog steeds staat: August Faliseweg 43.

In grote lijnen kan gesteld worden dat de grotere 
herenhuizen werden gebouwd door ‘echte’ archi-
tecten, zoals Rijk de Vries, Koudijs en Hof, die een 
meer eigen of opvallende bouwstijl hadden (als de 
opdrachtgever dat wilde), terwijl arbeiderswonin-
gen en boerderijen veelal door timmerlieden en 
metselaars werden ontworpen, die zich soms in 
een later stadium bouwkundige of architect gingen 
noemen. L. Vonk is een uitzondering die zich al snel 
bouwkundige noemde. En natuurlijk zijn er ook 
Wageningse gebouwen ontworpen door architec-
ten van buiten Wageningen, maar die vallen buiten 
het blikveld van deze bijdrage.

Literatuur en 
bronnen:
Bouwdossiers Gemeente-

archief Wageningen.

De Wageningsche Courant via 

Beeldbank Wageningen.



  

gedeelte van het kanaal. De vaart die Wageningen 
over het water bereikbaar maakte vanuit 
Veenendaal, maar die inmiddels al aardig aan het 
dichtslibben was en eigenlijk ook steeds minder 
rendabel en nodig was, werd zo een stukje korter. 

Loswal
De loswal van de Binnenhaven lag op de kruising 
van de Nieuwe Weg, tegenwoordig Costerweg, en 
de Haarweg die toentertijd tot aan de binnenstad 
liep. Ter hoogte van het huidige Hoogvliet werden 
de ladingen van de griftaken gelost. Wanneer je de 
gemeenteverslagen erop na leest dan waren dit 
vrachten vol groenten, granen en steenkool. In 
aanvang bestond de lading dus vooral uit turf, in 
die tijd een belangrijke brandstof en trouwens dé 
aanleiding tot het graven van de vaart in 1727. Deze 
vaart liep eerst noordwaarts, tot aan het schippers-
café dat nu bekend is als Café Onder de Linden, en 
maakte dan een knik naar links. Vanaf dit punt 
heette de vaart het Nieuwe Kanaal – nog altijd 
trouwens – en via het Binnenveld liep hij door tot 
aan de Grift bij Rhenen, alwaar de aken hun weg  

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

De Binnenhaven: van  
Nieuwe Vaart tot vuilstort
In het straatbeeld is er weinig dat vandaag de dag nog aan een binnenhaven herinnert, 

slechts de straatnaam verwijst naar een waterrijk verleden. Toch is het niet eens zo heel 

lang geleden dat er op die locatie nog grift- of rivieraken voorbij dreven. Deze met een 

vaarboom voortgeduwde platbodems vervoerden vooral ladingen turf van Veenendaal 

tot dicht bij het hart van Wageningen. 

Mennonietenbuurtje
Een eeuw geleden kabbelde er nog water in het 
voor het Rijksproefstation voor Zaadcontrole gele-
gen kanaal. Over dit kanaal, de Binnenhaven gehe-
ten, lag een pittoresk houten bruggetje dat de noor-
delijke helft van de binnenstad met het uitgestrekte 
buitengebied van westelijk Wageningen verbond. 
Het sinds 1901 in bedrijf zijnde Rijksproefstation 
voor Zaadcontrole – tegenwoordig Kantoorkasteel 
geheten – lag daar verstild in het weidse polder-
landschap. Ten zuiden van Zaadcontrole bevond 
zich een geïsoleerd miniwijkje met sobere wonin-
kjes, de Mennonietenbuurt. Dit arbeidersbuurtje lag 
langs de kade van de Binnenhaven. De bewoners 
konden zodoende de platbodems geladen en 
gelost zien worden. Vooral voor de kinderen was 
dit ongetwijfeld een aantrekkelijk schouwspel en 
de haven een avontuurlijke speelplek. Maar niet 
voor veel langer, want de gemeenteraad besloot in 
augustus 1908 unaniem tot het dempen van dit 
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Door 
Petra Leenknegt

Petra Leenknegt is 
assistent-archivaris 
bij het Gemeente-
archief in Wage-
ningen.

Ingekleurde ansichtkaart van de Binnenhaven gezien 
richting het noorden. Links zijn de Mennonietenhuisjes 
zichtbaar. Blik op de loswal voor de griftaken, waar 
zich nu de kruising van de Costerweg en Troelstraweg 
bevindt. De opname is van vóór 1908. Beeldbank 
Wageningen/Ansichtkaartencollectie Gemeentearchief.

Blik op de Binnenhaven richting het zuiden, met rechts de Mennonietenbuurt. Op de 
achtergrond zijn Hotel Hof van Gelderland en de Havenafweg zichtbaar. Opname uit 
ca. 1900. Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeentearchief.
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naar Veenendaal konden vervolgen. Tot aan de 
Tweede Wereldoorlog was er zelfs sprake van een 
beurtvaart voor personenvervoer. Dit was een 
vaste dienstregeling voor inwoners van Veenendaal 
die de wekelijkse markt in Wageningen wilden 
bezoeken.

Villawijkje
In november 1906 stelde een commissie tijdens de 
raadsvergadering al voor om de Binnenhaven langs 
de Mennonietenbuurt te dempen tot aan de brug bij 
Zaadcontrole en de loswal daar naartoe te verplaat-
sen. Gemeenteraadslid Koch sprak in deze bijeen-
komst ook over ‘een andere vuile, vieze stinksloot’. 
Hij doelde daarbij op de stadsgracht, die volgens hem 
ook zo spoedig mogelijk gedempt diende te worden.
Al eind 19e eeuw was er gemor over de vervuilde 
Binnenhaven te bespeuren binnen de gemeente-
raad. De Wageningsche Courant maakte hier in 
augustus 1899 melding van. Het liefst zagen enkele 
raadsleden dat het erlangs gelegen ‘schamele’ 
buurtje geheel verdween om plaats te maken voor 
een chic landelijk gelegen villawijkje. De Binnen-
haven moest in hun ogen gedempt worden en  
op het aangeplempte terrein kon dan een aardig 
wandelparkje verrijzen. Zo ver kwam het niet.

Stortplaats voor stadspuin 
Het stadsbestuur besloot in 1908 uiteindelijk wel tot 
het dempen van de Binnenhaven tot aan het 
Rijksproefstation. Er moest een dam komen ter 
hoogte van de brug bij het Proefstation. Hier kwam 
de nieuwe loswal dan te liggen en ten zuiden van de 
dam zou de Binnenhaven stapsgewijs gedempt moe-
ten worden. Het plan was verder om dit deel van de 
vaart door de ingezetenen van de stad langzaam en 
geleidelijk te laten volstorten. Het bleek voor de 
gemeente een te kostbare operatie om dit zelf in een 
keer aan te pakken. En zo geschiedde. Jaar na jaar 
raakte dit meest zuidelijke deel van de Binnenhaven 
meer en meer gevuld met het Wageningse puin. Dat 
dit niet altijd ordentelijk gebeurde, is te lezen in het 
rapport uit 1911 van de gezondheidscommissie onder 
leiding van Dr. Niemeijer. Hij maakte melding van 
zo’n ‘ondoelmatige demping’ dat de Mennonieten-
buurt bij regenachtig weer onbegaanbaar was. In 
juni 1915 werd tijdens een raadsvergadering nog eens 
benadrukt dat het storten ‘onoordeelkundig’ ging en 
raadslid De Ridder opperde het idee om bij tijd en 
wijle het gestorte afval met zand te bedekken. Een 
fijn plan, want een poel vol puin en huisvuil zal toch 
op zijn minst onwelriekend zijn geweest. Stadsafval 
dat met houten kiepwagens bij de huizen werd 
opgehaald en vervolgens gedumpt en waarin menig 
minder bedeelde stadsbewoner zal hebben gegras-
duind. De toenmalige binnenhavenmeester Jacob 
Koch kan niet voortdurend op zijn post hebben 
gestaan om een en ander te controleren. Hij was 

Luchtfoto van de binnenstad en het noordwesten ervan, met Duivendaal en 
ten noorden daarvan de Lawickse Allee. Links in de opname uit circa 1925 
zijn duidelijk zichtbaar de Mennonietenwoningen en het Rijksproefstation 
voor Zaadcontrole (Kantoorkasteel) met het inmiddels gedempte deel van de 
Binnenhaven. Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Oud Wageningen

Voor de serie ‘Wageningen een eeuw geleden’ 
maakt Petra Leenknegt vooral gebruik van de 
Beeldbank Wageningen, een samenwerkingspro-
ject 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.

namelijk ook havenmeester van de Rijnhaven, om 
maar niet te spreken over zijn (bij)verdiensten als 
steenkolenhandelaar. 

Industrieweg
Uiteindelijk kwam er een eind aan de overlast die 
deze stortplaats veroorzaakte. Midden jaren twintig 
van de vorige eeuw was de klus grotendeels 
geklaard. Bijna twintig jaar na de eerste aanzet tot 
demping. Vervolgens werden verkrotte arbeiders-
woninkjes in de Mennonieten buurt door de 
gemeente opgekocht om deze te slopen. Toch zou 
de gewenste villawijk hier niet van de grond 
komen. Op deze plaats zou industrie komen in de 
vorm van drukkerijen: Veenman en ook Vada ves-
tigden zich hier. En de naam Mennonietenbuurt 
maakte plaats voor Industrieweg. In 1959 zou de 
Binnenhaven in een veel rapper tempo nog verder 
gedempt worden, tot aan de Marijkeweg. In 1975 
volgde het volstorten verder noordwaarts, tot aan 
het Nieuwe Kanaal. Laden en lossen van vrachten 
gebeurt vandaag de dag dan ook alleen nog – en 
veel grootschaliger – in de Rijnhaven. 

http://beeldbankwageningen.nl
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Als er door Wageningse geschiedvorsers over 
oude buurtschapjes wordt gesproken vallen 
meestal vier namen: Peppel, Dolder, Brakel en 
Leeuwen. Maar die zijn allemaal min of meer opge-
gaan in de huidige stadsbebouwing. Onvermeld 
blijft vaak de Nude, de verzameling boerderij-achti-
ge woningen langs de weg tussen Wageningen en 
Rhenen. Maar de Nude bestaat nog, waarbij de in 
de loop der decennia soms verspringende provin-
ciegrens het onderscheid maakt tussen de 
Rhenense Nude en Wageningse Nude. Anno 2016 
loopt de grens zo’n beetje bij de Zijdvang.
In de dertiende eeuw werd een begin gemaakt 
met de aanleg van wat nu de Grebbedijk heet. En 
daarmee werd de Nude, tot die tijd ongetwijfeld 

Ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw kre-
gen mijn opa Gert en oma Marie Jansen-
Hoksbergen bericht van de gemeente. Ze moesten 
er rekening mee houden dat hun witte huis, op de 
hoek van het Huppelpad en de Lawickse Allee, 
gesloopt zou moeten worden voor de aanleg van 
een nieuwe snelweg die Noord- en Zuid-Nederland 
met elkaar moest verbinden. En het Huppelpad 
van de kaart zou vegen. Mijn opa en oma zijn al 
lang overleden, maar hun witte huis staat er nog. 
Zoals zoveel andere woningen waar puur 
Wageningse families met namen als Van Swaaij, 
Krechting, Jansen, Fonteijn, Ruisch, Van Kleef, 
Lenting, Van der Laan en Van Doeveren woonden 
en soms nog wonen. 

Door  
Eric Wijnacker

Eric Wijnacker is 
Wageninger, 
historicus en jour-
nalist bij dagblad 
De Gelderlander.

Nieuw leven in de Ouwe Nu
Een halve eeuw geleden leek het einde nabij voor het Wageningse buurtschap de Nude. 
Huizen rond het Huppelpad zouden moeten wijken voor het doortrekken van de toen 
al geplande A30, die vanaf de A12 met een boog door het Binnenveld de Rijn over zou 
moeten steken bij Wageningen. Wie het beoogde tracé wil herleiden hoeft alleen maar 
de hoogspanningsmasten te volgen. Maar anno 2016 wordt er weer gebouwd in de Nude, 
grootschaliger dan ooit tevoren op het terrein achter het Instituut voor Plantenveredeling. 
Nieuw leven in de Ouwe Nu.

Zicht op de oude en de nieuwe Nu. Plantenveredeling (bouwterrein) en het Huppelpad (daarachter). Nog net zichtbaar de hoogspannings-
masten die markeren waar de A30 moest komen. 
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een natte bedoening en een natuurlijke grens  vor-
mend tussen Gelre en ’t Sticht (Utrecht), bewoon-
baar.

De Wageningse Nude heet, zo’n beetje sinds de 
bouw van de flatwijk Nudeplan, vaak de Oude 
Nude. Of zoals de Nuusen zelf plegen te zeggen : 
d’Ouwe Nu. Het gaat in de kern vooral om wonin-
gen langs het Huppelpad (lang inderdaad een weg-
getje vol kuilen en hobbels) en de Boomgaardweg. 
En ook de Peutepas, een klein doodlopend wegge-
tje iets naar het oosten tussen de rijtjeshuizen door. 
Een naam die op geen enkele landkaart terug te 
vinden is, maar wie in de Nuu geboren is kent de 
Peutepas. Waar de familie Eimers ooit een kruide-
nierszaakje dreef. Het mooiste huis? Het monu-
mentale Nudenoord.

Dialect
Misschien is de Peutepas (het kleine paadje?) ook 
wel dialect. Want hoewel de Nude een van de plek-
ken is waar het Wageningse dialect nog het langst 
heeft standgehouden, het Nuuse dialect was toch 
net iets anders. Wie uit de Nude kwam kreeg in de 
Randstad vaak de vraag of ze uit Brabant afkomstig 
waren. Want de ‘Nuuse’ g is nog net wat zachter 
dan de Waogeningse en ook de ao in Waogeningse 
klinkt in de Nude net iets zwaarder door dan in de 
rest van de stad. Waar het Wageningse dialect wel-
iswaar Frankisch van oorsprong is maar niet 
vreemd van Saksische smetten, is het Nuus nog 
veel meer onvervalst Frankisch (zuidelijk). Waarbij 
de laatste -n en de laatste -t bij woorden nog vaker 
weggelaten wordt dan andere Wageningers al 
doen: ‘Tiswawa met die gaste, Anee wao’ (het is 
wat met die mensen, ach nee toch). Een typisch 
Nuus woord is ‘zut’, oftewel modder. En ‘kerrebe-
naoj’, oftewel karbonade. En ‘govergemu’: God ver-
geef mij.
De Nude is sterker verwant met de Betuwe dan de 
rest van Wageningen (met uitzondering natuurlijk 
van de Wageningse enclave in de Betuwe, de 
Maneswaard). Maar nergens vind je ten noorden 
van de Rijn zulke vette brokken vruchtbare rivier-
klei als op de akkers in de Nude. En er is geen plek 
meer te vinden in Wageningen, buiten de Nude, 
waar nog fruit geteeld wordt. Vroeger was dat nog 
veel meer, maar de fruitteelt richt er zich de laatste 
jaren weer wat op. Nog steeds groeien er kersen in 
de Nude en staan er oude appelbomen langs de 
Boomgaardweg. Wie niet beter weet zou op de 
Boomgaardweg denken in het hart van de Betuwe 
te staan.   

Het is altijd een buurtschapje geweest dat een 
beetje op zichzelf stond. Puur Wagenings, maar 
tegelijkertijd altijd de tegenstelling voelend tussen 
‘die lui uit de stad’ en echte Nuusen. Dat klonk ook 

nog door in januari 1985, toen de gemeente naar 
het duivenlokaal kwam om te praten over een 
nieuw bestemmingsplan. Want al tientallen jaren 
mocht er niks gebouwd worden in de oude Nude, 
omdat in de plannen nog altijd de A30 ingetekend 
stond over het buurtschap heen. Wethouders als 

Een van de oude familienamen is Krechting.

Het witte huis van opa en oma staat aan het begin van het Huppelpad.

De Boomgaardweg doet zijn naam eer aan: aan het einde ligt een oud 
boomgaardje met appels, kersen en peren. Een stukje Betuwe boven de Rijn.
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Cox Merkelijn en Henk Blankestijn kregen toen van 
alle Nuusen te horen dat ‘die lui uit de stad’ nu 
maar eens moesten luisteren naar wat de Nuusen 
zelf eigenlijk wilden. Veel veranderde er toen niet. 
Ja, er kwam een nieuw gebouw voor postduiven-
vereniging Nudekwartier. Nuusen waren vaak dui-
venmelkers.

Katholiek en gezellig
De Nu stond bekend als een buurt waar de voor-
deur altijd op slot was en de achterdeur altijd open 
stond. Zoals de Wageningse stadschroniqueur 
Willem Straatman (hij is getrouwd met de Nuuse 
Berry Nijhuis) het omschrijft: ‘In de Nude werd hard 
gewerkt, maar de mensen wisten ook wat feesten 
was. Gezelligheid stond voorop en misschien is de 
rooms-katholieke achtergrond van de meeste oor-
spronkelijke bewoners daar niet vreemd aan. Het 
waren ook vaak grote gezinnen.’ Die gastvrijheid 
gold ook tot ver in de vorige eeuw bij melkboer en 
later SRV-man Theo Krechting. Iedereen in de Nude 
wist: als het bier op was (of de melk, maar dat 
gebeurde minder vaak) dan kon je altijd achterom 
bij Theo in de schuur bij zijn Mariahof aan het 
Huppelpad wat kratjes halen. En afrekenen kon 
altijd later. 
De oude Nude had een eigen voetbalteam met uit-
stekende voetballers als de begenadigde voetbal-
ler Keesje Krechting, de broers Keukens, Henk van 
Dijk en vele broers Jansen.
Het katholicisme vormde overigens zeker geen 
splijtzwam. Ook protestanten en niet-gelovigen 
hoorden er helemaal bij in de Nude. Ik heb nog 
veel foto’s gezien waarop ook niet–katholieke 
Nuusen mijn ‘heeroom’ Cor Jansen (die later als 

pater nog in de kerk in Wageningen voorging) 
enthousiast met bloemen toezwaaiden toen hij tot 
priester was gewijd. Het woord oecumene was 
nog niet uitgevonden, maar het bestond al in die 
eigenzinnige Nude.

Markante bewoners zijn er genoeg geweest. Zo 
was daar de familie Stokkink, kermisexploitanten 
die ook handelden in tuinartikelen en jarenlang 
reclame maakten met een vele meters hoge tuin-
stoel bij de Peutepas. En bekend waren ook alle 
familieleden van Van Swaaij, die begonnen met 
een timmerbedrijfje en uitgroeiden tot een groot 
bouwbedrijf met nu Arnold van Swaaij als direc-
teur. Bij velen bekend is ook Kees Krechting, lande-
lijk befaamd kwartelkweker aan het einde van het 
Huppelpad.  En dan had je nog Arnold Jansen, die 
later opklom bij het ziekenfonds en er aan mee-
hielp dat RZR (later Amicon en nu Menzis) het 
hoofdkantoor van Doorwerth naar Wageningen 
verhuisde.

Strijd
Wageningen ligt aan de rand van het hertogdom 
Gelre (en dankt daar wellicht haar stadsrechten uit 
1263 aan), dichtbij de oude vijand het Stichtse 
Rhenen van de Bisschop van Utrecht. Door de eeu-
wen heen is er flink gevochten en het laat zich raden 
dat de Nude daar altijd veel van heeft mee gekregen 
c.q. onder heeft moeten lijden. Toen de Grebbelinie  
aangelegd werd bleek dat een groot deel van de 
Gelders-Utrechtse Vallei onder water gezet kon  
worden; behalve de Nude. Daar was zoveel rivierklei 
afgezet dat de grond er te hoog was geworden en 
daarom wist iedereen al eeuwenlang dat de Nude 

Het Huppelpad en de 
Boomgaardweg: een 
dorpse idylle bij de stad 
Wageningen. Rechts het 
postduivengebouw.
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voor strijdende partijen de droge toegangspoort 
naar de Grebbeberg zou blijven. En daar heeft 
Wageningen, en zeker ook de Nude, in 1940 de wran-
ge vruchten van moeten plukken. In het gebouw van 
Plantenveredeling en in diverse Nuuse woningen 
werden vanaf 1939 Nederlandse militairen ingekwar-
tierd. Zij moesten vanaf 10 mei 1940 de ongelijke 
strijd aangaan met de Duitse agressor. In het in  
2015 verschenen fotoboek over de Slag om de 
Grebbeberg staan ook treffende, nee, schokkende 
beelden van gesneuvelde militairen in de Nude.
Mooiere beelden zijn er in de eerste dagen van mei 
1945 gemaakt in de Nude. In de toen totaal geëva-
cueerde Nude stonden oneindige hoeveelheden 
voedsel klaar om getransporteerd te worden naar 
het hongerende westen van Nederland. Op 1 mei 
1945 maakten generaal Foulkes en de Duitse gene-
raal Reichelt daarover al afspraken in een woning  
in de Nude; operatie Faust, het voedseltransport,  
kon beginnen.

En nu ontstaat de Nu 2.0: de nieuwe Nude, een ver-
zameling van zo’n 24 boerderij-achtige nieuwe 
woningen achter Plantenveredeling. Qua architec-
tuur past die Nieuwe Nu wonderwel bij de Ouwe 
Nu. Oud ontmoet soms nieuw: het is mooi om te 
zien dat bouwbedrijf Van Swaaij, een echt Nuus 
bedrijf, momenteel bezig is met de bouw van een 
vrijstaande woning in ‘de nieuwe Nude’ achter 
Plantenveredeling. Als treffend symbool voor de 
handreiking over de eeuwen heen. Er zijn nog 
kavels te koop. Dus wie in de Nu wil wonen moet 
nu zijn kans grijpen.
De Nude blijft; nu en straks. ‘Ah nee wao? Jao, ech 
waor’.

De oude en de nieuwe Nu 
aan de westrand van de 
stad. Gezamenlijk verder 
als Nude 2.0?

Generaal bloosde in de Nude 

Generaal Kitching was als chef-staf van de Canadese strijdkrach-
ten in de meidagen van 1945 in Wageningen aanwezig. Toen hij 
jaren later weer eens in Wageningen kwam bij een herdenking 
moest hij blozen toen hem gevraagd werd waar de eerste 
gesprekken plaatshadden: “That was in a small house in the….
uhm, well, let’s say Nude’ (uitspraak: njoet). De blos was van-
wege de betekenis van het woord Nude in de Engelse taal 
(naakt). Veel Engelstalige strijders maakten graag foto’s van 
zichzelf bij het (soms zwaar gehavende) straatnaambordje 
Nude, dat in het thuisland voor veel hilariteit zorgde. Volgens 
oud-Nuusen had dat overleg van Kitching in de eerste dagen 
van mei plaats in het rijtjeshuis van de familie Nijhuis, vlakbij de 
Peutepas. Dat rijtje huizen staat er nog steeds. Waar de naam 
Nude vandaan komt? 
Niemand weet het 
zeker, maar vaak wordt 
gedacht dat het iets 
met stilstaand water te 
maken had. En niets 
met mooie naakte 
vrouwen, waar veel 
geallieerde militairen in 
1945 reikhalzend maar 
vergeefs naar uitkeken 
in de toen verlaten stad. 

Generaal Kitching 
(midden) met 
Prins Bernhard en 
burgemeester Van 
Huis.
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op het vervaardigen van affiches, verpakkings-
materiaal, reclamewerk, boekbanden, vignetten, 
kalenders, ex-librissen, diploma’s et cetera. Haak 
ontwerpt affiches voor het cabaret van Chiel de 
Boer en boekbanden voor uitgeverij De Gulden 
Ster te Amsterdam. Hij illustreert een dichtbundel 
van G.J. Peelen en met kleine variaties worden  
van deze houtsneden ook losse drukken gemaakt.
Een bijzonder ontwerp maakt Haak voor een  
poster van de Stichting Nationale Vredes-Actie  
van dominee Hugenholtz in Ammerstol. In het 14e 
rondschrijven van deze Stichting in 1932 worden 
artikelen als het affiche en de bekende insignes 
met het gebroken geweer te koop aangeboden: 
‘Wij vestigen uw aandacht op 2 onzer uitgaven van 
den laatsten tijd. [1*...] 2* De Roode Kruis-weg, een 
linoleumsnede van Johan Haak, die in verband met 
de strijd om het Roode Kruis een duidelijke voor-
stelling geeft van den militaristischen arbeid van 
het Roode Kruis. Men ziet een troep genezen solda-
ten, onder aanvoering van den Dood, uit het mili-
tair hospitaal vertrekken naar het front!! De prijs is 
20 cent. Bij vijftallen 15 cent.’ In dezelfde sfeer past 
het toneelstuk van de schrijver-vredesactivist Leo 
van Breen. Voor diens uitgave ‘Licht aan de kim: 
spreekkoor voor de vrede’ uit 1945 maakt Haak  
het omslagvignet.
Hij verhuist in 1921 naar Bennekom en woont daar  
op verschillende adressen. Daarna volgen Breukelen, 
Gouda, Rotterdam, Amsterdam en weer Bennekom. 
Op het eind van de oorlog gaan daar veel werk en 
de meeste gesneden planken verloren.
In de herfst van 1945 doet hij mee aan de tentoon-
stelling ‘Kunst in vrijheid’, met werk van 
Nederlandse kunstenaars die de kultuurkamer heb-
ben afgewezen. Zij ontvangen de Gerrit van der 
Veenpenning, ontworpen door Hildo Krop. Hij 
illustreert het boek ‘Evacué 1944-1945’, dat in 1946 
door Veenman wordt uitgegeven. Haak woont dan 
in Bennekom met zijn derde vrouw Saartje, die hij 
diverse malen portretteert. Hij schildert en tekent 
in die periode vooral in de omgeving, waaronder 
aquarellen van in de oorlog verwoeste gebouwen 
in Doorwerth, Rhenen en Wageningen. 
Houtskooltekeningen van mossen komen in de 
collectie van de gemeente Wageningen. Ook in de 
topografische collectie van de gemeente Ede 
bevindt zich werk van Haak.
In 1951 krijgt Haak een aanstelling als docent hand-
tekenen bij Tuin- en Landschapsarchitectuur. Hij is 
dit tot 1956. In die jaren maakt hij tientallen botani-
sche tekeningen en aquarellen van meidoorns, 

Het eerste publieke levensteken van Johan Haak is 
op 16 april 1890. In de Wageningsche Courant staat 
een annonce van de uitgever en drukker van die 
krant F.E. Haak en zijn vrouw E.M. Haak-Scheidel. 
Zij zeggen ‘Hartelijken dank voor de bewijzen van 
belangstelling bij de geboorte van onzen zoon ont-
vangen’. Deze zoon, de latere kunstschilder 
Johannes Joseph Haak - roepnaam Johan of Jan -, 
groeit op in Wageningen en volgt er de lagere en 
middelbare school. Hij schrijft zich daarna in bij de 
Kunstnijverheidsschool in Haarlem, waar hij ook op 
kamers woont. Hij verlaat de school in juni 1911 en 
vertrekt via Wageningen naar Brussel. Daar trouwt 
hij in 1913 en krijgt een dochter. In 1914 keert hij 
terug naar Nederland en woont dan bij Oranje 
Nassau’s Oord.
Hij vertelt over zijn leven in een brief aan een vrien-
din, op latere leeftijd terugkijkend: ‘In Renkum 
begon het. ‘k woonde op de Kwery Aurora [...]. 
Later verhuisden we naar Bennekom. Daar leerde  
ik mijzelve het maken van gutsen. Vorderde daarin 
snel. De eerste goede drukken waren van Vere, 
Zierikzee, enz., een zelfportret. Daarna kwam de 
tijd van het boek, de Golem van Gustav Meyerink. 
Dat spoorde me tot een soort illustratie o.a. De  
winkel van Aoron-Wassertrum, [...]. Hoeveel plan-
ken ik gesneden heb weet ik niet meer, kan ook 
geen drukken meer maken want ze zijn vernield  
in het huis aan de Hartense weg.’  
Haak vat hier een belangrijke periode in zijn leven 
samen, zowel zijn werkwijze als aard en kwaliteit 
van zijn werk. Tot de Tweede Wereldoorlog maakt 
hij veel houtsneden met gevarieerde onderwerpen, 
maar vooral stadsgezichten met gedetailleerde 
aandacht voor de gebouwen. Zo snijdt hij scènes 
van Amsterdam, Enkhuizen, Volendam, Denekamp, 
Deventer, Veere en Zierikzee. Daarnaast van plek-
ken in de omgeving, zoals Ede en Rhenen, en de 
Rijn. De oudst bekende houtsnede dateert van 1919 
en verbeeldt boten op de Rijn. Zoals hij zelf schrijft, 
maakt hij ook een indringend zelfportret. De hout-
sneden in oplagen van enkele tientallen worden 
goed verkocht. Een werk met de titel ‘Oogst’ is 
opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum.

Prominent
Niet voor niets staat in een boek over hout- en lino-
leumsneden van Nederlandse kunstenaars sinds 
1900, een houtsnede van Haak prominent naast de 
uitleg over de Haarlemse Kunstnijverheidsschool. 
De school richt zich op de dienende, toegepaste 
kunsten, zodat voor het houtsnijden de nadruk ligt 

Door 
Jean Gardeniers

Jean Gardeniers 
is lid van de 
tentoonstellings-
commissie van 
museum De 
Casteelse Poort. 
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Johan Haak (1890–1977)

Een Wageningse zwerver
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papavers en riddersporen. De natuurgetrouwe 
weergave, bevorderd door de gehanteerde tech-
niek bewijst opnieuw zijn vakmanschap.

In zijn eerdergenoemde brief laat Haak ook iets 
proeven van zijn liefde voor fantasieën. Hij laat zich 
met name inspireren door de verhalen van Gustav 
Meyrink, een Oostenrijkse schrijver die begin twin-
tigste eeuw furore maakt met fantastische romans. 
Buitenzinnelijke verschijnselen en de metafysieke 
betekenis van het bestaan houden Meyrink bezig in 
boeken als ‘De Golem’ en ‘De Engel van het weste-
lijk venster’. Een spookachtige scène uit ‘Het groe-
ne gezicht’ wordt door Johan Haak in een grote 
houtsnede verbeeld. Hij zal zich zeer verwant  
hebben gevoeld met de hoofdfiguur Chidher,  
de onsterfelijke, rusteloze eeuwige zwerver uit 
Arabische en Joodse sagen. Een andere inspiratie-
bron van Haak zijn de verhalen van Russische schrij-
vers. Hij droomt van een ontmoeting met de ook al 
zo zwervende schrijver Gogol in een kasteel in de 
bergen. Imaginaire kastelen worden zowel in vroege 
houtsneden als in latere fantastische tekeningen 
afgebeeld. Ook de klassieke muziek van met name 
Russische componisten is een inspiratiebron. 
Verschillende fantasievolle tekeningen getuigen 
ervan.

Hunkering
Deze verlangens en droombeelden komen, vooral 
in later werk, terug als verbeeldingen van een hun-
kering naar verloren of onbereikbare vrouwen. Zo 
komt in diverse tekeningen een zekere Barbara 
voor, een vrouw die hem verschenen is op de dijk 
in Kesteren. Hij draagt verschillende werken op aan 
de geliefde Mary, de kinderleidster van zijn tweede 

dochter Annemarie. Als bijschrift worden ze voorzien 
van AMO, aan Mary opgedragen. Zijn kritische blik 
komt tot uiting in cartoonachtige tekeningen die hij 
maakt als hij mede onder druk van de autoriteiten 
na huwelijksproblemen zijn huis in Bennekom moet 
verlaten. Hij tekent hen als Don Quichot-achtige 
figuren en machtswellustelingen. Vooral de mega-
lomane ideeën van burgemeester De Niet moeten 
het ontgelden.

‘Haaks’
In zijn laatste decennia, weer in Wageningen, kijkt 
hij in droombeelden vaak terug op zijn leven, dat 
tijdens het tekenen aan hem voorbijtrekt. 
Hij verwoordt zijn visie op zijn leven in brieven. 
Aan een vriendin: ‘En geloof me op mijn woord, 
persoonlijk vind ik me mislukt. Niet alleen in de 
kunst, maar in alles […] Je mag het gerust weten. 
Zielig is het niet. ‘k Draag het, meen ik, door mijn 
gevoel voor humor, netjes […] Mooi waren en zijn 
gebleven de landschappen die ‘k zo weer voor me 
zie. De prentjes, die ‘k daarvan penseelde zijn soms 
min of meer gelukt.’ En in een brief met tekenadvie-
zen aan Annemarie: ‘Wat perspektief aanbelangt 
dat is niet te doen per brief. Er zijn voor buiten teke-
nen zeer veel hulpmiddelen. Van Gogh, die weinig 
gevoel voor perspektief had gebruikte een stuk 
karton met opening […] Zelf ben ik geboren met 
een ingebouwd perspektiefgevoel. Ik teken uit het 
blote hoofd ieder willekeurige situatie. […] Papa ziet 
in de bergen precies waar de horizon is, ook al is die 
niet zichtbaar. […] Het is alsmaar opnieuw proberen 
en zoeken en niet tevreden zijn. […] Nou meid, hou 
je Haaks.’
Johan Haak: een leven tussen fantasie en realiteit.
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Van de voorzitter
Het verenigingsjaar van Oud 
Wageningen is na de zomerstop 
van start gegaan met traditioneel 
de Molenmarkt en de eerste uit 
een reeks van vier lezingen tot de 
zomerstop van 2017. Op 22 sep-
tember genoten bijna honderd 
toehoorders van de lezing door 
Bob Kernkamp over ‘Een gouden 
eeuw of toch niet?’ Een interes-
sante lezing met een kwinkslag en 
soms een zijstapje naar het heden 
in Wageningen. 
De Molenmarkt was voor de ver-
eniging succesvol. Wij hebben vijf-
tien nieuwe leden mogen inschrij-
ven. De teller staat nu op veertig, 
onze ambitie is vijfenzeventig 
nieuwe leden. Het zal er om span-
nen of we dat gaan halen. We gaan 
er wel voor! Natuurlijk zijn er ook 
opzeggingen, maar zoals het er nu 
uitziet heeft de vereniging eind 
2016 een groei van circa 45 nieuwe 
leden.  

Ook u als lid kunt helpen onze 
ambitie waar te maken. Maak 
iemand in uw omgeving lid. Hoe? 
Dit kan via de website www.oud-
wageningen.nl/lidmaatschap of 
per email aan ledenadministratie@
oudwageningen.nl  (o.v.v. naam 
en adres van het nieuwe lid).

In het vorige nummer heb ik al iets 
gezegd over de wens van de 
redactie om het tijdschrift met vier 
pagina’s uit te breiden. Hopelijk 
kunnen we dit in 2017 honoreren. 
Veel nieuwe leden zouden dit 
mogelijk kunnen maken. Daarmee 
is er nog geen financiële ruimte 
voor onder andere het werk van 
de Werkgroep Archeologie 
Wageningen en het documentatie-
centrum. Om goed te kunnen 
functioneren is financiële armslag 
nodig. Al meer dan tien jaar is de 
contributie achttien euro. Een ver-
hoging met bijvoorbeeld twee 
euro zou de gewenste financiële 
armslag al mogelijk maken. Een 
contributieverhoging die lager is 
dan de inflatiecorrectie over de 
afgelopen tien jaar. Wordt vervolgd. 
Een andere wens van de redactie 
was om het tijdschrift per kwartaal 
uit te gaan geven. Nu is de ver-

schijningsdatum gekoppeld aan de 
lezingen in februari, april, septem-
ber en november, wat zorgt voor 
behoorlijke piekmomenten bij de 
redactie. Het honoreren van deze 
wens heeft wel gevolgen voor de 
momenten van de lezingen en de 
jaarvergadering. Niet onoverko-
melijk en daarom heeft het 
bestuur er mee ingestemd. In 2017 
worden de lezingen gehouden op 
14 februari (lezing i.s.m. vereniging 
Groei en Bloei), in de tweede helft 
april (+ jaarvergadering), tweede 
helft september en eerste helft 
december. 
Om persoonlijke reden heeft Peter 
van de Peppel half augustus zijn 
bestuursfunctie en penningmees-
terschap neergelegd. Spijtig, maar 
wij hebben begrip voor zijn keus. 
Peter had al aangegeven in 2017 te 
willen stoppen. Het is nu alleen 
iets eerder geworden. Als bestuur 
zijn wij druk doende een opvolger 
voor Peter te zoeken. 
Augustus en september waren 
maanden van schenkingen. Zo 
hebben wij in augustus, met 
bemiddeling van de Casteelse 
Poort, een schenking van 25 foto’s 
van rond 1900 gekregen. Veel 
materiaal is gerelateerd aan de 
Rijkslandbouwschool. Bijgaande 
foto toont een bezoek van koningin 
Wilhelmina en haar moeder Emma 
aan de Rijkslandbouwschool (met 
internaat en dienstwoning) in 1901. 

Daar bleef het niet bij. Eind sep-
tember ontvingen wij een koffer 
vol met onder andere Wageningse 
boeken en ingelijste prenten, 
afkomstig uit een boedel die opge-
ruimd moest worden. In maart 
2016 zijn hierover al de eerste con-
tacten geweest. Nu is de schen-
king definitief. Komende tijd gaan 
de mensen van het documentatie-
centrum er mee aan de slag. 
Namens de vereniging dank aan 
beide schenkers.

UIT DE VERENIGING

Op verzoek van onze Werkgroep 
Archeologie Wageningen heeft 
het bestuur als Historische 
Vereniging Oud Wageningen 
‘bezwaar’ gemaakt tegen het par-
keerterrein ten behoeve van 
Ouwehands Dierenpark op 
Nudepark 2. Dit bezwaar is niet 
bedoeld om een en ander tegen te 
houden, maar een aansporing om 
bij de realisatie rekening te hou-
den met de erfgoedwaarden in de 
bodem, namelijk de Voorposten 
van de Grebbelinie ter plaatse. De 
resten van deze Voorposten horen 
bij het erfgoed van de Slag om de 
Grebbeberg. Ze zijn van grote 
waarde voor onze stad, als Stad 
der Bevrijding, maar ook voor ons 
land als geheel. Deze resten bevin-
den zich vrijwel volledig onder-
gronds en zijn op dit moment niet 
zichtbaar. Ze behoren tot het 
archeologisch erfgoed van de 
Tweede Wereldoorlog en zouden 
dus bescherming moeten genie-
ten vanuit de archeologische 
monumentenzorg. In het 
‘bezwaar’ hebben wij als HVOW, 
ondersteund door Wageningen 
Monumentaal, voorstellen gedaan 
hoe dat zou kunnen. Hierbij den-
ken wij bijvoorbeeld aan het mar-
keren van de belangrijkste locaties 
en het plaatsen van een informa-
tiebord. Dit is ook vanuit toeris-
tisch oogpunt legitiem: bewoners 
van het Huppelpad hebben ons 
aangegeven dat de schamele 
zichtbare resten van de 
Voorposten nog jaarlijks bezoe-
kers trekken vanuit het hele land. 

Uitnodiging tweeling-
lezing ‘Postbezorging  
en gelopen prentbrief-
kaarten in Wageningen 
rond 1900’. 
In de negentiende eeuw groeide 
het postverkeer in de wereld zeer 
sterk en Nederland was daar geen 
uitzondering op. Er was nog geen 
telefoon, telegrafie was duur, dus 
vormden brieven feitelijk de enige 
bruikbare manier van communica-
tie. Het opkomende toerisme na 
1880 zorgde voor een verdere 
opleving in het postverkeer. Er 
kwamen ‘ansichtkaarten’, waar-
mee toeristen het thuisfront kon-

http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap
http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
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den vertellen hoe heerlijk het was 
in Wageningen op de Veluwe.
Voor de pauze vertelt Joop Spijker 
hoe Wageningen in de loop van de 
negentiende eeuw uitgroeide tot 
belangrijk knooppunt in het post-
verkeer in Nederland. Aan de hand 
van bijzondere poststukken, post-
zegels en poststempels belicht hij 
de ontwikkeling van het postver-
keer in de negentiende eeuw. 
Daarna toont Jaap van Aarst delen 
van zijn uitgebreide verzameling 
‘gelopen kaarten’ - door de afzen-
der beschreven en door de PTT 
bezorgde prentbriefkaarten - uit 
Wageningen en omgeving van 
rond 1900. Die kaarten moesten 
natuurlijk gefrankeerd worden met 
de postzegels van voor de pauze...
Deze tweeling-lezing vindt plaats 
op dinsdag 29 november 2016 in de 
Vredehorst, Tarthorst 1, 
Wageningen, aanvang 20.00 uur.

Uitnodiging lezing 
‘Belmonte Arboretum, 
waard(en) om te 
bewaren’. 
Op dinsdag 14 februari zal Dedde 
Smit, directeur van de Stichting 
Belmonte Arboretum een voor-
dracht houden met bovenge-
noemde titel. Met deze lezing wil 
hij proberen een aantal lagen af te 
pellen. Kijken wat eronder zit, 
maar ook hoe we altijd moeten 
zoeken naar een evenwicht tussen 
de verschillende lagen. Daarbij 
gaan we terug in de geschiedenis, 
maar krijgen ook een doorkijkje 
naar de toekomst. 
Voor veel Wageningers is het 
Belmonte Arboretum een plek die 
er altijd zo is geweest. Er is echter 
meer dan wat we nu zien; hier ligt 
een rijke historie en naar we 
hopen een nog rijkere toekomst. 
Een tuin als het Belmonte 
Arboretum kent veel betekenisla-
gen en heeft grote waarde(n). Een 
historische betekenis via het ont-
staan van de Wageningse Berg, 

landgoed Belmonte, de Tweede 
Wereldoorlog en ‘tuin van de 
Universiteit’ naar de huidige tuin 
met de Stichting Belmonte 
Arboretum als beheerder. Een 
betekenis door de tuinontwerpen 
van David Zocher jr. en van de pro-
fessoren Bijhouwer en Venema tot 
een aantal recente aanpassingen. 
Dan zijn er alle bijzondere planten, 
struiken en bomen. Vanaf 1952 is in 
deze tuin materiaal verzameld, en 
nog steeds zijn er collecties van 
wereldniveau die het Belmonte 
Arboretum de status geven van 
Geregistreerd Museum. En ten 
slotte de betekenis als park voor 
het publiek: het Belmonte om te 
wandelen, een tentoonstelling te 
houden, te picknicken of te trouwen. 
De lezing vindt plaats op dinsdag 
14 februari 2017 in De Vredehorst, 
aanvang 20.00 uur (lezing i.s.m. 
Vereniging Groei en Bloei).

‘Raad onderschat belang 
welstandsbeleid’
De besturen van Wageningen 
Monumentaal en Oud 
Wageningen vinden dat de 
gemeenteraad zich onvoldoende 
het belang realiseert van het wel-
standsbeleid. De raad had in zijn 
vergadering van 5 juli j.l. een 
motie aangenomen waarin B&W 
werd gevraagd voor 1 januari a.s. 
met een voorstel te komen voor 
een ‘zoveel mogelijk welstands-
vrij beleid’. De motie was inge-
diend door de Stadspartij en de 
VVD, die het welstandsbeleid 
onnodig, te duur en nodeloos 
vertragend noemden. ‘Kortzichtig 
en onacceptabel’, aldus genoem-
de verenigingsbesturen in een 
gezamenlijke brief aan de raad. 
Volgens Stadspartij en VVD kan 
de gemeente haar verantwoor-
delijkheid voor de uiterlijke wel-
stand van woningen en gebou-
wen voldoende waarmaken aan 
de hand van bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen en rijks-
regelingen voor monumenten. 
Daar is geen apart beleid en 
zeker geen speciale welstands-
commissie voor nodig. Maar 
Wageningen Monumentaal en 
Oud Wageningen zien dat niet 
zitten: ‘Er is geen ander instru-
ment waarmee een gemeente 
invloed kan uitoefenen op de 
architectuur, de gebruikte mate-
rialen, de kleuren van het bouw-
werk en dergelijke’. Zij roepen 
de raadsfracties dan ook op om 
het beleid ten aanzien van cul-
tuurhistorie en monumenten 
juist te verbeteren en te intensi-
veren. PA
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Tussen fantasie en realiteit Overzichtstentoonstelling Johan Haak
Kunstschilder Johan Haak (1890-1977) is in Wageningen geboren. In zijn lange leven 
had hij veel woon- en werkadressen. De laatste decennia woonde hij weer in 
Wageningen. Deze rusteloze werker produceerde zeer veel werk, dat bij vrienden 
en vriendinnen bewaard is gebleven. Via bruiklenen en eigen bezit krijgt u een 
overzicht van Haaks veelzijdige oeuvre. Zie het artikel in dit blad.

Open Monumentendag Special ‘Huiselijk Erfgoed’ 
Meerdere keren per jaar bestaat de mogelijkheid om monumenten te bezoeken 
die normaal niet open zijn voor publiek. Iedere Open Monumentendag Special 
heeft haar eigen thema en programma in een specifieke regio. Meer informatie 
over de programma’s van deze specials op www.openmonumentendag.nl. 

Lezing ‘Elias Stark, kunstschilder en tandarts’  – Spreker: Jan Maarten Doorman. 
Deze activiteit van Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. is gratis toe-
gankelijk voor leden van Oud Wageningen.

Open Monumentendag Special  – met als thema ‘Juweeltjes aan de Angstel’. 
Zie 19 november voor toelichting.

Tweeling-lezing ‘Postbezorging en gelopen prentbriefkaarten in Wageningen 
rond 1900’ – Historische Vereniging Oud Wageningen. 
Sprekers: Joop Spijker en Jaap van Aarst. 
Voor meer informatie zie pagina 23 van dit blad.
Voor de pauze belicht Joop Spijker de ontwikkeling van het postverkeer in de 
negentiende eeuw. Daarna toont Jaap van Aarst delen van zijn uitgebreide 
verzameling ‘gelopen kaarten’ - door de afzender beschreven en door de PTT 
bezorgde prentbriefkaarten - uit Wageningen en omgeving van rond 1900.

Tentoonstelling ‘Vogelend Wageningen’. 
Deze tentoonstelling van de afdeling Speciale Collecties van de WUR-
Bibliotheek, ter gelegenheid van 70 jaar KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen, 
schetst de geschiedenis van onderzoek naar vogels vanaf de oudheid tot de 
modernste technieken. Prachtige vogelboeken zoals het 18e-eeuwse foliowerk 
De Nederlandsche Vogelen van Nozeman en Sepp, en boeken van bekende 
vogelillustratoren zijn er te zien.

Open Monumentendag Special   – met als thema ‘Reizen door de 
textielgeschiedenis van Twente’.
Zie 19 november voor toelichting.

Lezing ‘Johan Haak - tussen fantasie en realiteit’  – door Jean Gardeniers.
Organisatie Museum De Casteelse Poort.

Lezing ‘Belmonte Arboretum, waard(en) om te bewaren’ – Historische 
Vereniging Oud Wageningen. Zie pagina 23 van dit blad.
Spreker: Dedde Smit, directeur van de Stichting Belmonte Arboretum.
In deze lezing zal Dedde Smit proberen een aantal lagen af te pellen. Kijken wat 
eronder zit, maar ook zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende lagen. 
Daarbij gaan we terug in de geschiedenis, maar krijgen ook een kijkje in de 
toekomst.

Tijdelijke tentoonstelling Geschiedenis van de Wageningse haven.
In de Casteelse Poort, Bowlespark 1a.
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t/m 2 april 2017
Museum

De Casteelse 
Poort 

Bowlespark 1a

19 nov 2016
Provincie Drenthe

24 nov 2016 
Hof van Rhenen

Kon. Elisabeth-
plantsoen 17

Rhenen, 20.00 uur

26 nov 2016 
Provincie Utrecht 

29 nov 2016 
 20.00 uur

Vredehorst, 
Tarthorst 1

17 oktober 2016 
t/m 20 maart 2017 

Forum, WUR 
Droevendaalse-

steeg 2
Ma-vrij van 09.00 

tot 13.00 uur.

29 & 30 december 
Provincie 
Overijssel 

26 januari 2017 
Bblthk, 20.00 uur

14 februari 2017
20.00 uur

Vredehorst
Tarthorst 1

21 mei 2017 – 
22 oktober 2017
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