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Beetje nieuw, beetje oud

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

De totstandkoming van het nieuwe stadhuis vormde voor ons de aanleiding om het eerste nummer van 
2017 daar bijna geheel aan te wijden. Dat leverde een aantal flinke verhalen op. Gelukkig ging het bestuur 
akkoord met (voorlopig eenmalige) uitbreiding naar 28 pagina’s, zodat alles past. Tevens is dit nummer het 
eerste van onze nieuwe ‘dienstregeling’: voortaan kunt u precies elke drie maanden een nieuw nummer 
van ons verwachten.
Deze ‘special’ bevat feiten en meningen over het stadhuis door de eeuwen heen. Columnist Leo Klep, ooit 
als Poke Lel de luis in de pels van het Wagenings Hogeschoolblad, is met het verstrijken der jaren niet veel 
milder geworden. Oordeelt u zelf of u zijn kritische blik op de nieuwbouw deelt. 
In dit nummer beginnen wij ook een nieuwe rubriek, Opgedolven. Hierin zal steeds een kort verhaal 
verschijnen over een bijzonder graf op begraafplaats De Leeuwerenk. Of eigenlijk over degene die in dat 
graf begraven ligt. De bedoeling is relatief onbekende mensen voor het voetlicht te halen over wie een 
boeiend en voor Wageningen betekenisvol verhaal te vertellen valt. 
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Circulair bouwen
De keuze voor deze bouwmeester, bekend om zijn 
uitgesproken opvattingen over toekomstbestendig 
bouwen, sloot nauw aan bij het gemeentelijke 
streven om in 2030 een klimaatneutraal 
Wageningen te hebben gerealiseerd. Volgens 
dagblad Trouw is Rau de nummer twee op de lijst 
van duurzame Nederlanders. In een interview met 
die krant (11 oktober 2016) noemt hij duurzaam 
bouwen eigenlijk al achterhaald; ‘daarmee verander 
je het systeem niet’. Rau is voorstander van ‘circulair 
bouwen’. Bij circulariteit gaat het erom dat je zorgt 
dat alle gebruikte materialen beschikbaar blijven. 
Materialen blijven altijd grondstof en het label ‘afval’ 
verdwijnt. Maken – gebruiken – behouden – maken 

Eind 2011 ging de gemeenteraad akkoord met het 
voorstel van burgemeester en wethouders om het 
gemeentelijk apparaat op één plek te huisvesten 
en wel daar waar het al drie eeuwen had gezeten, 
aan de markt midden in de stad. Door verbouw en 
nieuwbouw zou daar voldoende uitbreiding gevon-
den kunnen worden, zodat het uitgewoonde stads-
kantoor aan het Olympiaplein kon worden afgesto-
ten. De ambtelijke organisatie zou ‘het Nieuwe 
Werken’ invoeren, waardoor volstaan kon worden 
met aanmerkelijk minder werkplekken dan er 
werkers zijn. En zo staat er nu een complex van 
5560 m2 bruto vloeroppervlak, kosten ca. 10 
miljoen euro (incl. btw), tot stand gekomen onder 
architectuur van Thomas Rau.

Het nieuwe stadhuis, visitekaartje  
van zelfbewust Wageningen
In vijf jaar tijd is in het centrum van de stad een nieuw stadhuis tot stand gekomen, samengesteld uit 

vier afzonderlijke gebouwen, die in een royale hal onder een enorme glazen overkapping bijeenkomen. 

Twee kostbare monumenten zijn samen met oud- en nieuwbouw opgenomen in een duurzaam 

en toekomstbestendig huis van de stad. Wageningen geeft hiermee het visitekaartje af van een 

zelfbewuste gemeente die trots kiest voor blijvende zelfstandigheid.   

Door Piet Aben

Overzicht van de ruime hal met de glazen overkapping. Links is de achtergevel van het oude postkantoor zichtbaar en achter de trap de 
achtergevel van de nieuwbouw.
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– gebruiken enz.; dat moet de cirkelgang van alle 
productie worden, en niet alleen in de bouwwereld.

Het meest monumentale deel van het nieuwe stad-
huis is het oude stadhuis. Het is een rijksmonu-
ment waarvan, ondanks enkele verbouwingen, de 
oorspronkelijke gevel grotendeels behouden is. 
Boven de natuurstenen ingangspartij is met enige 
moeite het jaartal 1698 (in Romeinse cijfers) te 
lezen. Het tweede monument in het complex is het 
aanpalende postkantoor dat in 1971 bij het stadhuis 
is getrokken. Dit pand is een gemeentelijk monu-
ment. Het is met zijn tuitgevel, gesierd met 
romaans-gotische elementen, een typisch voor-
beeld van de nostalgische architectuur uit de late 
19e eeuw. Beide monumenten zijn aan de buiten-
kant geheel intact gelaten. Achter de gevel van het 
oude stadhuis zijn de vertrekken in hun oude kwa-
liteit hersteld; daar bevinden zich de kamers van 
B&W en de nieuwe trouwzaal. Verderop is een 
latere uitbreiding deels weggehaald om ruimte te 
scheppen voor de publiekshal. Als gevolg daarvan 
is daar nu volop zicht op de tot dusver verborgen 
achtergevel van het postkantoor. Op de begane 
grond van het postkantoor is een eet- en werkcafé 
ingericht. Hier is het oorspronkelijke plafond 
tevoorschijn gekomen en gerestaureerd. De olijf-
groen gestucte gewelven en bontgekleurde vorm-
stenen zijn een sieraad voor het restaurant. 

Werkgebouw
Het derde bouwdeel dateert uit 1984. Het is eigen-
lijk slechts één vleugel van een groots plan van 
architect P. Wassink; de overige delen werden des-
tijds wegens geldgebrek geschrapt. In de nieuwe 
opzet is dit deel van het stadhuis het echte ‘werk-
gebouw’ geworden. De ambtenaren hebben de 
privacy en rust van kleine werkkamers moeten 
inruilen voor het Nieuwe Werken in drie grote 
zalen. Op elke tien ambtenaren zijn zeven werk-
plekken ingericht, met een dagelijkse stoelendans 
als gevolg. Die getalsverhouding moet voldoen, 
met dank aan de digitalisering die het mogelijk 
maakt vanaf elk punt op aarde op je werk in te 

loggen. En met dank aan het thuiswerken dat een 
vast onderdeel is geworden van de weekplanning 
van de gemiddelde Nederlander. 
Ook de buitenkant van het gebouw is ingrijpend ver-
anderd, al zijn de bestaande gevels grotendeels 
gehandhaafd. De raampartijen zijn aanmerkelijk ver-
groot en verduurzaamd. Voor de medewerkers 
komt daardoor een smak meer (gratis) daglicht 
beschikbaar. Het meest opvallend zijn de brede  
witte omlijstingen van de ramen. Daardoor heeft het 
onopvallende gebouw veel meer smoel gekregen.  

Aan de drie bestaande bouwdelen heeft architect 
Rau een vierde toegevoegd, dat zich qua uiterlijk 
sterk onderscheidt. Dit gebouw staat op een histo-
risch interessante plek; eerder stond hier een fors 
herenhuis, onderdeel van een al in de 17e eeuw 
genoemde Lawickshof. Het complex werd in 1966 
gesloopt, na een uitslaande brand tien jaar eerder. 
De laatste eigenaar was de Geldersche Crediet-
vereeniging. De architect wijst er met voldoening 
op dat de nieuwbouw door zijn ligging en door het 
metselwerk nauw aansluit op het gevelbeeld van 
de Niemeijerstraat. Het eigenzinnige van het 
gebouw zit hem vooral in de kleur van de gebruikte 
baksteen en de afwisselende maten van het met-
selwerk tussen de ramen, de penanten. Houten 
kaders om de deuren en ramen van de begane 
grond verzachten de uitstraling van het overigens 
zeer stenige gebouw. Beneden in het nieuwe pand 
bevindt zich een grote fietsen- en klikostalling; er 
ligt nog een vraag van de gemeenteraad of die stal-
ling openbaar kan worden. Op de eerste verdieping 
ligt de nieuwe raadzaal, een magnifieke ruimte die 
opgesplitst kan worden zodat er meerdere bijeen-
komsten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 

De kern van het nieuwe stadhuis is de centrale hal 
waar een zee van licht binnenkomt via het alles 
overspannende glazen dak. Hier voegen de vier 
gebouwdelen zich tot een geheel. Een centrale trap 
en een lift geven toegang tot de etages. Midden in 
de hal hangt een eivormig terras, dat als wandel-
gang kan dienen voor bestuurders en raadsleden 

Links: het rechterdeel van het oorspronkelijke jaren-80-gebouw (foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeente-
archief); rechts hetzelfde deel na de recente verbouwing.



– de raadzaal ligt aansluitend op dezelfde hoogte. 
Bovendien kunnen medewerkers hier vrij werken of 
in gesprek gaan met hun cliënten. Beneden in de 
hal bevindt zich de balie voor de dienstverlening 
aan de burgerij. Achter de balie, in het voormalige 
postkantoor ligt het restaurant, waar personeel én 
gasten vrij toegang toe hebben. Het is vooral deze 
grote, heldere, overzichtelijke hal die burgemeester 
Geert van Rumund deed verzuchten: ‘Wat een 
openheid en ruimte! Ik kan me niet anders voorstel-
len dan dat dit uitnodigt om binnen te komen en 
samen te werken in een goede sfeer’. 
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De nieuwbouw aan de Niemeijerstraat oogt volgens velen rommelig. 

Drie Wageningse architecten, Pieter Roza, Taco Remijnse en 
Berry Beuving, hebben op verzoek van Oud Wageningen een 
ommetje gemaakt om het nieuwe stadhuis en een blik in de 
centrale hal geworpen. Wat vinden zij ervan?

Staande voor de lange zijde aan de Markt merken de heren op 
dat de twee gebouwen als autonome objecten behandeld 
zijn, en zo moet het ook. Berry Beuving vindt dat de jaren-80-
bouw echt verbeterd is met de forse kaders rond de ramen. 
Dat past goed bij het oude stadhuis met zijn eveneens duide-
lijk omlijste ramen. Maar of hij het mooi vindt? ‘Ik ben nog 
steeds niet laaiend enthousiast’. Remijnse vindt het knap dat 
Rau een heel groot kantoorgebouw toch bescheiden laat 
ogen door de de ramen van twee etages in één lijst te 
vangen. Zo blijft de schaal bescheiden. Net als Beuving vond 
Roza het oude gebouw niet mooi en of hij het nu mooi moet 
vinden weet hij nog niet. Hij bewondert de ramen van Rau op 
duurzaamheid. Met het nieuwste glas kun je tegenwoordig 
evengoed isoleren als met een spouwmuur en je kunt er echt 
veel meer licht mee binnenlaten. 
De ingangspartij tussen de beide bouwdelen vinden de heren 
wel erg onopvallend. Beuving noemt het maar een raar 
poortje. Roza is blij dat hij geen vreemdeling in Wageningen 
is, anders zou hij er zomaar aan voorbijlopen.

De nieuwbouw van Rau op de hoek Niemeijerstraat/ 
Raadhuis plein is volgens deze deskundigen met veel zorg 
gedaan. Dat dit nieuwe deel van het stadhuiscomplex sterk 
afwijkt van de rest is juist goed. Misschien had het nog wel 
meer mogen afwijken, vindt Remijnse, misschien had het 
zelfs niet in baksteen gemoeten. Van Roza had het ook een 
rond of ovaal gebouw mogen zijn. Wat de heren niet zint is de 
uitstraling van de begane grond, waar fietsen en kliko’s 
gestald staan. Had dat niet onder de grond gekund, vraagt 
Roza zich af. Dit is echt zonde, vindt Beuving. Hij vindt het 
jammer dat de gemeente hier haar achterkant aan de straat 

toont, terwijl alle andere gebouwen aan de Niemeijerstraat 
juist hun mooiste kant laten zien. Gelukkig, troost Remijnse, 
is dit een multifunctioneel gebouw. Die fietsen gaan er ooit 
uit en dan kan er alsnog iets heel moois in komen. Volgens 
hem zal dit gebouw ooit nog eens typisch begin-eenentwin-
tigste-eeuws blijken te zijn met zijn verspringende ramen en 
variërende metselbreedtes daartussen – zoiets zag je vorige 
eeuw nog niet. 

Enthousiast zijn de heren over de centrale hal. Dat glazen dak 
is echt een feestje, vindt Remijnse. In de oude situatie was de 
hal een soort restruimte, zegt Roza, nu is het een echte wel-
komsthal. Hier vooral laat Rau zijn gezicht zien, hier wordt het 
geheel meer dan de som der delen. Toch merkt Beuving op 
dat de maatvoering van de koepel misschien wat bonkig is in 
relatie tot de detaillering van vooral het postkantoor. Daar 
tekent Remijnse bij aan dat het hierbinnen wel allemaal heel 
complex is, het was een heel moeilijke opdracht. Maar kijk 
eens wat een dynamiek er is ontstaan. Je kunt aan elk onder-
deel de tijd aflezen waarin het is ontstaan. Dit heeft kwaliteit. 

Terug van de korte wandeling in het voor iedereen toeganke-
lijke stadhuiscafé vindt Beuving dat Wageningen blij kan zijn 
met dit resultaat. Hier is een nieuw levend geheel ontstaan. 
Veel gemeentes verkwanselen hun stadhuis of laten het ver-
kommeren. Wageningen heeft het weten te behouden en dat 
is grote winst voor het stadscentrum. Daar is Roza het hele-
maal mee eens. Van oudsher ziet een stad er zo uit, filoso-
feert hij: de wereldlijke macht en de geestelijke macht ieder in 
hun eigen huis aan de Markt. Goed van Wageningen dat dat 
hier zo blijft. Als bedrijf zou je het zo niet doen, meent 
Remijnse, je zou nieuwbouw plegen. Als gemeente doe je het 
op deze manier. Ik hoop dat ze hier nog eindeloos lang 
mogen zitten. 

Gezien door het oog van architecten
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Jan Verwoert is geboren en getogen Wageninger 
en werkt al zijn hele leven ‘op het stadhuis’. Hij 
heeft er nog steeds plezier in en denkt erover tot 
zijn officiële pensioendatum in 2018 door te gaan. 
Zijn laatste klus is dan het organiseren van de 
Gemeenteraadsverkiezingen, ‘dat zijn dan de 37e 
verkiezingen waar ik bij betrokken ben geweest’.

In 1973 kwam Jan te werken op ‘Bevolking’, de 
afdeling gevestigd aan de Niemeijerstraat. Hij werd 
daar in eerste instantie belast met baliewerkzaam-
heden en ‘militaire zaken’: het regelen van de kost-
winnersvergoeding voor dienstplichtige, gehuwde 
militairen. ‘En die waren er in Wageningen heel 
wat, omdat vrij veel studenten na hun studie in 
Wageningen bleven hangen en trouwden’.

Aan de Niemeijerstraat had Jan, nadat hij in 1989 
hoofd van de afdeling was geworden, jarenlang 
‘zijn eigen winkel’ en toen andere afdelingen ver-
trokken waren naar het stadskantoor aan de 
Stadsbrink, had Bevolking het rijk alleen. In 2006 
verhuisde de inmiddels Burgerzaken genoemde 
afdeling naar de hal in het gemeentehuis aan de 
Markt. In 2009 veranderde zij, ten gevolge van een 
reorganisatie en een uitbreiding van het takenpak-
ket, opnieuw van naam en heet sindsdien 
Publiekszaken. ‘Over die naamsverandering is er 
heel wat discussie geweest’. Bij Publiekszaken is 

IN  GESPREK MET JAN VERWOERT

Jan Verwoert de ‘teammanager’; hij heeft 22 mede-
werkers.

Sinds 2000 worden de inwoners die aan een van  
de balies komen ‘klanten’ genoemd en als zodanig 
behandeld, niet alleen omdat Den Haag dat dicteer-
de, maar vooral omdat de contacten met de bur-
gers anders gingen verlopen. ‘Bij burgerzaken 
bepaalden wij vroeger wat er gebeurde, nu gaat de 
ambtenaar soms letterlijk naar de klant toe.’ 
Afschaffing van een aantal regeltjes (‘waaraan wij 
ons moesten houden’), ‘geholpen door een stukje 
techniek’ (lees: digitalisering) heeft het de ‘mondi-
gere burger’ een stuk makkelijker gemaakt. Toch 
willen er nog wel eens boze woorden of verwensin-
gen vallen. ‘Met name het aanvragen van een pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs geeft soms emo-
tionele reacties, bijvoorbeeld wanneer een 
aangeleverde foto – ergens uit een doos opgediept 
– niet aan de door het ministerie gestelde eisen 
voldoet’. De laatste jaren zijn de veiligheidseisen 
voor dit soort documenten sterk toegenomen.
‘We maken de paspoorten ook niet meer zelf’, ze 
worden in Haarlem digitaal aangemaakt en de klant 
kan er pas na vijf werkdagen over beschikken. 

In de nieuwe publiekshal heeft het thema veilig-
heid zijn, overigens goed verborgen, stempel 
gedrukt: er zijn in het gebouw voorzieningen aan-

Door  
Toon Jansen
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‘Elke morgen moet je kijken wat voor 
plek je, voor de die dag te verrichten 

werkzaamheden, nodig hebt.’ 
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gebracht die de veiligheid van zowel medewerkers 
als klanten waarborgen. In heel 2016 ‘hadden we op 
40.000 klantcontacten overigens slechts twee ern-
stige incidenten’.

Het nieuwe stadhuis – Jan geeft me een rondlei-
ding door het gebouw dat vooral opvalt door het 
overal doordringende daglicht – ‘voldoet goed’. Het 
doel was ‘om alle activiteiten op één plaats te heb-
ben’, en dat is gelukt. ‘Het is wel wennen’ aan de 
ontwikkelingen die dit mogelijk maakten. Iedereen 
heeft nu een ‘flexplek; elke morgen  moet je kijken 
wat voor een plek je voor de die dag te verrichten 
werkzaamheden nodig hebt‘. Er zijn minder 
flex(werk)plekken dan personeelsleden – ‘aan de 
Niemeijerstraat hadden we ooit 17 bureaus op 13 
medewerkers!’ – , en dat kan ook omdat ambtena-
ren nogal eens in deeltijd of thuis werken. (Dit alles 
lijkt me wel te bevorderen dat iedereen op tijd aan-
wezig is! AJ)  ‘Aan het einde van de dag doe je je 
spullen in een locker en die haal je er de volgende 
dag weer uit.’ Jan Verwoert heeft nog wel eens 
moeite met het zoeken naar een werkplek: hij ver-
gadert veel – in aparte vergaderruimten; in een 
daarvan vindt ons gesprek plaats – maar wordt ook 
vaak gebeld. ‘Op de extensie van mijn gehoorap-
paraat kan ik telefoongesprekken aannemen, maar 
omdat die nog wel eens vertrouwelijk zijn, zoek ik 
dan wat privacy. Zo ging laatst het verhaal rond dat 
Jan Verwoert tegen een kast stond te praten.’ 

Wat Jan altijd ‘een leuke hobby’ heeft gevonden is 
het optreden als ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Omdat hij indertijd op een nogal ‘oude afde-
ling kwam’ – er gingen in die jaren regelmatig men-
sen al of niet vroegtijdig met pensioen – , ‘kreeg ik 
er taken bij en dit was er een van. Sinds 1986 heb ik 
zo’n 1200 huwelijken voltrokken en partnerschap-
pen geregistreerd’. Jan laat me de nog niet defini-
tief ingerichte trouwzaal in het oude stadhuis zien. 
Aan de wand hangt een meer dan levensgroot 
schilderij van prinses Juliana. ‘Ik vraag nog wel eens 
aan de bruidsparen: kennen jullie die mevrouw, en 
dat blijkt nogal eens niet het geval te zijn!’. 
Vanwege zijn managementstaken moest Jan de 
laatste jaren hiervan afzien, maar hij wil voor zijn 
pensionering toch weer eens vaker als ‘trouwamb-
tenaar’ optreden. ‘Er moeten dan wel wat meer 
bruidsparen komen die in de nieuwe trouwzaal wil-
len trouwen. Door het niet kunnen gebruiken van 
de trouwzaal in het stadhuis, is het aantal huwelij-
ken en partnerschappen sterk teruggelopen: van 
zo’n 200 in 2014 naar 125 in 2016.’

Door zijn openbare functie kennen heel veel 
Wageningers Jan: ‘als ik met mijn vrouw naar de 
markt ga, word ik vaak gegroet en aangesproken.’ 
Soms ging dat wel erg ver. ‘Zo werd ik eens midden 

in de nacht uit mijn bed gebeld door een wanho-
pige mevrouw die de volgende dag met het gezin 
op vakantie naar Spanje zou gaan en pas op dat 
moment ontdekt had dat haar paspoort was verlo-
pen. Ik heb toen een collega gebeld, die mij moest 
helpen want ik had al in geen jaren meer een pas-
poort aangemaakt. Samen zijn we op zaterdagmor-

gen naar het stadhuis gegaan om een nieuw pas-
poort te maken (dat deden we toen nog zelf). Aan 
het einde van de morgen kon die mevrouw haar 
paspoort ophalen. Later kwam ze nog eens een 
bloemetje brengen.’ Dit voorval was voor hem wel 
aanleiding om zijn naam en telefoonnummer uit 
het telefoonboek te laten verwijderen.

Wageningen is een heel aparte gemeente door het 
grote aantal buitenlanders, zo’n 1500, dat hier jaar-
lijks binnenkomt, vooral om te studeren of onder-
zoek te doen aan Wageningen Universiteit. En ieder 
jaar vertrekken er ook weer veel. ‘Het controleren 
van documenten bezorgt ons heel wat werk.’ Helaas 
komt het ook voor dat studenten tijdens hun verblijf 
in Wageningen komen te overlijden, soms door zelf-
doding. ‘Studenten kunnen hier erg vereenzamen.’ 
In dat soort situaties is Jan verantwoordelijk voor de 
repatriëring van het stoffelijk overschot. 

‘Ik ga nu mijn laatste jaar in – uiterlijk tot april 2018 
– en hoop dan, als mijn gezondheid dat toelaat, 
weer meer tijd voor vrijwilligerswerk te krijgen.’ Op 
dat terrein heeft Jan al een hele staat van dienst, als 
lid van het schoolbestuur, als bestuurlid van de 
stichting Rain (die zich bezighield met randgroepjon-
geren), als (interim) voorzitter van voetbalvereniging 
ONA’53, maar vooral ook als Sinterklaas. ‘Dat heb ik 
35 jaar gedaan – ik volgde daarbij mijn kinderen: 
lagere school, voetbalclub, zwem- en poloclub De 
Rijn, voetbalverenigingen – en dit altijd met veel 
plezier. Elf jaar achter elkaar was ik een van de zes 
sinterklazen die in de Hof van Wageningen het 
Sinterklaashuis bewoonden. Er kwamen daar zo’n 6 
à 7000 kinderen langs!’ Maar hij was ook bij de 
intocht van Sinterklaas de zogenaamde ‘Elvispiet’. 
En, ‘last but not least’, bevindt Jan zich al dertien 
jaar bij diens intocht in het gevolg van Sinterklaas, 
waarbij hij de laatste vijf jaar een ‘Elvis Presleypak’ 
aanheeft. ‘De rol van de ‘Elvispiet’ is om vanaf het 
bordes met de kinderen en aanwezige collegeleden 
een aantal sinterklaasliedjes te zingen.’ 

7
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een monumentale ingang met Toscaanse pilasters 
van Bentheimersteen, bekroond met een rond-
bogig fronton met het wapen van de stad. Tegen 
de achtergevel staat de waag, waarvan de toegang 
op de toenmalige St. Annastraat (nu de Markt) uit-
komt. Eveneens tegen de achtergevel heeft de 
architect een uitbouw getekend, die hij ‘het nieuwe 
werk’ noemt. Het zojuist genoemde bordes en ‘het 
nieuwe werk’ vormen nieuwe elementen, toege-
voegd aan het reeds bestaande complex van stad-
huis en waag. Al moeten volgens de ontwerp-
tekening en het bestek weliswaar veel muren 
afgebroken worden, de buitenmuren en de dak-
constructie dienen intact te blijven en zijn dat naar 
alle waarschijnlijkheid ook wel gebleven. Dit impli-

Het huis van kapitein Morgan
Het stadhuis in de Sint Nicolaeskapel wordt te krap, 
ondanks de aankoop in 1663 van een aangrenzend 
huisje dat tot secretarie wordt ingericht. Het stads-
bestuur koopt enkele jaren later een huis uit de 
boedel van de in 1664 overleden kapitein Morgan, 
dat op de hoek van de Markt tegenover het koor 
van de hervormde kerk staat. Op de genoemde 
vogelvluchtkaart wordt het aangeduid als śchut-
terijenhuyś . In de architectuur van het huidige 
‘oude’ stadhuis, dat wil zeggen het stadhuiscom-
plex zonder het voormalige postkantoor en de aan-
bouw uit 1984, is niets meer van het vroegere 
schuttershuis terug te vinden. 
Wanneer het huis van kapitein Morgan als stadhuis 
in gebruik is genomen, is niet precies te zeggen. 
Dat moet al enkele jaren na de aankoop zijn 
geweest, want uit de stadsrekeningen blijkt dat er 
al in 1671 door een smid en een metselaar aan het 
‘nije stathuijs’ is gewerkt. 
 
Het werk van smid en metselaar levert kennelijk 
geen geschikt raadhuis op en het stadsbestuur 
besluit de zaken rigoureus aan te pakken. In de 
jaren negentig van de zeventiende eeuw geeft het 
de Nijmeegse architect Isaack van den Heuvel 
opdracht het stadhuis ingrijpend te verbouwen. Uit 
het bewaard gebleven ontwerp blijkt dat een groot 
deel van de buiten- en binnenmuren afgebroken 
moet worden en dat de nieuwe muren zoveel 
mogelijk met goede, bij de afbraak vrijgekomen 
stenen moeten worden opgemetseld. Tegen de 
voorgevel aan de Marktzijde tekent de architect 
een bordes met één trap loodrecht op de gevel en 

Door  
Kees Gast

Kees Gast was van 
1986 tot 2005 
gemeentearchivaris 
van Wageningen.

Het stadhuis van Wageningen,  
de lange bonte voorgeschiedenis
De huidige zetel van het stads- en gemeentebestuur van Wageningen is qua tijd en omvang 
van ver gekomen. Voorzover we weten kent het stadsbestuur in de middeleeuwen geen 
vast onderkomen. Men vergadert in herbergen of bij een van de leden thuis. Op de bekende 
vogelvluchtkaart van landmeter Nicolaes van Geelkercken van omstreeks 1640 vinden we 
het eerste teken dat Wageningen een raadhuis heeft en wel in de Sint Nicolaeskapel in de 
Kapelstraat. Waarschijnlijk heeft het stadsbestuur zijn zetel in dit gebouw geïnstalleerd nadat het 
eind 1580 was vrijgekomen toen de katholieken het als gevolg van de Reformatie hadden moeten 
verlaten. Een kleine honderd jaar later kan de magistraat zijn definitieve onderkomen betrekken, 
al zal het stadhuis aan de Markt door de eeuwen heen nog vele veranderingen ondergaan. 

Deel van de bouwtekening voor het door Isaack van 
den Heuvel ontworpen stadhuis. Foto Beeldbank 
Wageningen/Collectie Gemeentearchief. 
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ceert, dat het gebouw zijn bij benadering vierkante 
vorm vermoedelijk al vóór 1698 had. 
Als de weergave van het śchutterijenhuyś  op de 
vogelvluchtkaart van Van Geelkercken juist is, dan 
heeft Charles Morgan dat pand vermoedelijk laten 
afbreken en er zijn eigen huis laten neerzetten. Dat 
pand werd de oudste kern van het Wageningse 
raadhuis. 

Vrouwe Justitia
De indeling van het stadhuis volgens de ontwerpte-
kening geeft een interessant beeld van de functies, 
die in het vernieuwde stadhuis zullen worden uitge-
oefend. Op de bel-etage vinden we de ‘raetcamer’ 
(waar de magistraat over bestuurlijke zaken verga-
dert), de schepenkamer (waar akten ten overstaan 
van schepenen worden gepasseerd) en de secreta-
rie (waar de stedelijke administratie wordt bijge-
houden). Aan het eind van de brede gang bereiken 
we een in open verbinding met het hoofdgebouw 
staande uitbouw, het eerdergenoemde ‘nieuwe 
werk’, waar de rechtbank of vierschaar bijeenkomt. 
Op de begane grond van het stadhuis bevinden zich 
de bodekamer, twee ‘gijzelkamers’ en twee cellen, 
te weten een ‘ligte gevangknis’ met een getralied 
venster en een ‘swaere gevangknis aen alle kante 
duyster’. In de 18e eeuw diende het stadhuis niet 
alleen als bestuurszetel, secretarie, rechtbank en 
huis van bewaring, maar ook als hoofdwacht van 
het in Wageningen gelegerde garnizoen en als 
gevangenis voor gestrafte soldaten.

Door toedoen van burgemeester Lubbert Adolph 
Torck is het stadhuis in de jaren twintig van de acht-
tiende eeuw van binnen en van buiten aanzienlijk 
verfraaid. Het gaat hem goed: hij erft het kasteel 
van Rosendael met bijbehorende titel en trouwt 
een puissant rijke bruid, terwijl hij van zichzelf al 
niet onbemiddeld is. Daar wil hij zijn stad in laten 
delen. Hij laat het beeld Vrouwe Justitia van 
Ignatius van Logteren op het stadhuis plaatsen. 
Voor de verfraaiing van het inwendige van het 
gebouw maakt Torck gebruik van de diensten van 
Daniël Marot, de beroemde Franse architect van 
tuinen - onder meer die van Rosendael - en interi-
eurs. Diens bijdrage heeft vermoedelijk bestaan uit 
het ontwerp van stucplafonds op de bel-etage. 
Jammer genoeg zijn deze verfraaiingen bij latere 
verbouwingen verloren gegaan. Hetzelfde lot treft 
de in 1698 loodrecht op de voorgevel geplaatste 
trap met balustraden en wapenschilden, die in 1754 
is vervangen door het huidige bordes met twee 
trappen evenwijdig aan de gevel. 
 
Uitbreidingen
Zijn zeventiende-eeuwse aanzien heeft het stadhuis 
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw 
behouden. In 1851 bezit het gebouw op de bel-etage 

negentiende-eeuwse schuiframen en in de onder-
bouw nog zeventiende-eeuwse getraliede ven-
sters. In 1864 vindt een grondige verbouwing en 
uitbreiding van het stadhuis plaats. Bij deze ingreep 
heeft het gebouw zijn negentiende-eeuwse uiterlijk 
gekregen: de raamomlijstingen, de waterlijst onder 
de vensters en de in de onderbouw aangebrachte 
bepleistering met imitatie-natuurstenen voegen. 
Bovendien komen er aan de achterkant enige ver-
trekken bij waardoor het gebouw een L-vormige 
plattegrond krijgt met de langste gevel aan de toen 
bestaande St. Annastraat (nu Markt). 
Nadien volgen nog drie verbouwingen en uitbrei-
dingen, die het in oorsprong zeventiende-eeuwse 
karakter van het stadhuis verder aantasten. In 1922 
worden nieuwe vertrekken aan de achterzijde toe-
gevoegd, hetgeen opnieuw verlenging van de zij-
gevel langs de St. Annastraat betekent. In deze 
lange zijgevel komt bovendien een tweede toe-
gang met een hal. De oorspronkelijke hoofdingang 
wordt sindsdien gereserveerd voor trouwerijen en 
officiële ontvangsten. Het stadhuis wordt in 1922 
niet alleen vergroot maar ook intern verfraaid. De 
raadzaal, de daaraan grenzende vergaderzaal voor 
burgemeester en wethouders en de burgemees-
terskamer worden voorzien van een eikenhouten 
wandbetimmering met rozetten en andere orna-
menten. Bovendien worden in de panelen van de 
betimmering boven de deuren en boven een der 
schouwen schilderingen aangebracht.

Zo zag het stadhuis er in het midden van de achttiende eeuw uit.  
Tekening van Jacobus Cornelis Wendel naar een ouder voorbeeld. 
Collectie UB Leiden.



10

Somber en stijlloos
In 1955 wordt weer aan het gebouw gewerkt. De 
stad is sinds de vorige verbouwing bijna verdubbeld 
in inwonersaantal en dat heeft zijn weerslag in de 
vorm van ruimtekort in het stadhuis. Deze keer blijft 
de vergroting van het gebouw beperkt tot het 
rechttrekken van de muur aan de achterzijde. De 
meeste ruimte wordt gewonnen door verplaatsing 
van de kantoren van de gemeenteontvanger en van  
de afdeling Bevolking en Burgerlijke Stand naar 
gebouwen in de Waagstraat, naast de Dienst 
Gemeentewerken. De bouwkundige ingrepen in 
het stadhuis zelf hebben vooral betrekking op de 
herinrichting van de vertrekken waarvan het 
bestuur gebruik maakt, te weten de raadzaal, de 
aangrenzende vergaderkamer voor burgemeester 
en wethouders en de burgemeesterskamer. Men 
vindt die ruimten niet meer representatief genoeg. 
De van 1922 daterende interieurs van deze bestuurs-
vertrekken moeten verdwijnen. Men vindt ze ‘som-
ber en stijlloos’. Bij de drastische veranderingen die 
op advies van architect A.J. van der Steur worden 
doorgevoerd, worden de eikenhouten wandbetim-
meringen en de geschilderde panelen rigoureus 
gesloopt. De in 1923 in de raadzaal aangebrachte 
glas-in-loodramen - een afscheidscadeau van de 
burgerij aan de populaire burgemeester Herman 
François Hesselink van Suchtelen – worden verwij-
derd en elders opgeslagen.

Twintig jaar later kampt de gemeente opnieuw met 
huisvestingsperikelen voor haar al maar groeiend 
ambtenarenapparaat. De aankoop in 1971 van het 
aangrenzende, uit 1898 daterende, door rijksbouw-
meester C.H Peters in neogotische stijl ontworpen 
postkantoor en de bouw van een houten noodge-

bouw op de hoek Markt-Boterstraat geven alleen 
tijdelijk soelaas. Er moet gezocht worden naar een 
meer definitieve oplossing in samenhang met de 
huisvesting van het gehele gemeentelijke appa-
raat. Een ernstige brand in het stadhuis in de nacht 
van 2 op 3 maart 1972 zorgt bijna voor de rigoureu-
ze oplossing die door sommige plannenmakers 
weleens was geopperd, namelijk afbraak van het 
oude stadhuis. De brandweer weet het monumen-
tale gebouw gelukkig te redden.  
Na bijna tien jaar plannenmakerij, bouwen en bre-
ken wordt in oktober 1984 eindelijk de – tot op 
heden – nieuwste uitbreiding en verbouwing van 
het stadhuiscomplex aan de Markt in gebruik geno-
men. Het was allemaal niet zonder slag of stoot 
gegaan. In de jaren 1977 en 1978 belandt de plaatse-
lijke politiek in een ernstige crisis over de huisves-
ting van enkele gemeentelijke diensten in een 
nieuw stadskantoor en in 1980 moet een reeds vol-
ledig uitgewerkt plan van architect P. Wassink voor 
een stadhuiscomplex van 15 miljoen gulden om 
financiële redenen voor meer dan de helft worden 
ingekrompen. Van de twee bouwblokken, die aan 
het oude raadhuiscomplex zouden worden toege-
voegd, is overeenkomstig het tweede ontwerp van 
Wassink alleen de nieuwe vleugel aan de Markt en 
de Boterstraat gerealiseerd.

Het nieuwe werken
Ruim dertig jaar later dient zich weer een noodzaak 
voor verbouwing van het stadhuis aan. Het zoge-
naamde Nieuwe Werken, waarbij de werknemer in 
een digitale werkomgeving niet meer aan zijn 
bureau gebonden is, biedt grote mogelijkheden 
om efficiënter gebruik te maken van ruimte. Voor 
de medewerker betekent dit dat hij elke dag 
opnieuw een werkplek moet vinden en zelfs even-
tueel onverrichter zake weer naar huis moet om 
aan zijn eigen bureau zijn dagtaak te vervullen. 
Voor de werkgever zijn de voordelen evident. 
Reden genoeg om het stadhuis grondig te verbou-
wen en uit te breiden. Het in 1984 gesneuvelde plan 
voor een derde bouwblok aan de Niemeijerstraat 
wordt alsnog gerealiseerd, met het grote voordeel 
dat het stadskantoor aan het Olympiaplein kan 
worden opgeheven. Door deze ruimtewinst is nu 
70% van het ambtenarenapparaat ondergebracht 
in het stadhuis.

Presentatieschets voor het te verbouwen stadhuis. 

Website www.bambouwtstadhuiswageningen.nl.

http://www.bambouwtstadhuiswageningen.nl


11Oud Wageningen  1 – 2017

In deze rubriek verschijnt steeds een kort verhaal over een bijzonder 
graf op begraafplaats De Leeuwerenk. Of eigenlijk over degene die in 
dat graf begraven ligt. De bedoeling is relatief onbekende mensen 
voor het voetlicht te halen over wie een boeiend en voor Wageningen 
betekenisvol verhaal te vertellen valt. 

Opgedolven

Herman François Hesselink van Suchtelen kennen 
we vooral door zijn burgemeesterschap van 
Wageningen van 16 april 1893 tot 1 november 1922. 
Voordien was hij vijftien jaar burgemeester van 
Groenlo geweest, waar hij reeds op vijfentwintigja-
rige leeftijd benoemd werd. Maar deze vooraan-
staande liberaal bekleedde nog tal van andere func-
ties. Na zijn rechtenstudie in Leiden vestigde hij zich 
als advocaat; hij was ook schoolopziener, kanton-
rechter, lid van Provinciale Staten en Tweede 
Kamerlid. Voorbeelden van vele nevenfuncties zijn 
‘heemraad van het polderdistrict Wageningen en 
Bennekom’, ‘lid van het Comité voor het verkrijgen 
van een scheepvaartwater van de Rijn door de 
Gelderse Vallei naar de Zuiderzee’ en ‘Curator van 
de Rijks Landbouwhogeschool te Wageningen’.

De vader van Hesselink van Suchtelen heette 
gewoon Gerrit Hesselink. In verschillende bronnen 
wordt hij landeigenaar of landbouwer genoemd, 
maar hij was met name een goed boerende papier-
handelaar en uitdrager, die dientengevolge enkele 
landhuizen in de omgeving van Zutphen bezat. 
Vond Herman deze afkomst niet goed genoeg? Of 
wilde hij niet onderdoen voor de halfzussen uit zijn 
vaders eerste huwelijk die met ‘dubbele namen’ 
waren getrouwd? Hoe dan ook, al op zijn twintigste 
vroeg en kreeg hij toestemming om de achternaam 
van zijn moeder toe te voegen aan die van vaders-
kant. Overigens was de dubbele achternaam na de 
volgende generatie alweer uitgestorven; weliswaar 
had Hesselink van Suchtelen twee zoons, maar bei-
den overleden kinderloos.

Hesselink van Suchtelen, die vaak tot in de late 
avonduren doorwerkte in het belang van de stad, 
was een bijzonder energiek en ijverig mens. Onder 
het bijna 30-jarige ‘bewind’ van deze mannetjes-
putter – zoals hij reeds bij zijn benoeming werd 
geduid – kwamen vele vernieuwingen tot stand: de 
gasfabriek (1896), de bronwaterleiding (1898), tele-
fonie (1900) en electriciteit (1913). Maar zijn voor-
naamste wapenfeit is toch wel dat hij voor elkaar 
kreeg dat de Wageningse Rijkslandbouwschool in 
1918 verheven werd tot Landbouwhogeschool.
In datzelfde jaar vierde Hesselink van Suchtelen zijn 
25-jarig jubileum als burgemeester van 
Wageningen. Bij die gelegenheid bood de raad hem 
een tegeltableau met emblemen aan, terwijl hij van 
de burgerij een plaquette kreeg, die werd vervaar-
digd door de Wageningse beeldhouwer August 
Falise. Beide geschenken zijn nog steeds aanwezig 
in het stadhuis.

Op 21 juli 1922 kondigde de burgemeester onver-
wacht aan dat hij om gezondheidsredenen per
1 januari 1923 ontslag had aangevraagd. Daarop 
kwam de bevolking meteen in actie. Tijdens zijn 
laatste raadsvergadering op 29 december 1922 
bood een huldigingscomité namens de burgerij een 
afscheidsgeschenk aan: twee gedenkramen in glas-
in-lood voor de gerenoveerde raadzaal. Het ene 
droeg het familiewapen van Hesselink van 
Suchtelen, het andere vermeldde tijd en duur van 
zijn burgemeesterschap. De ramen werden 
gemaakt door de directeur van de Nijverheids-
school, F.J. Jacobs. Ze sierden 32 jaar lang de raad-
zaal, gingen in de jaren vijftig de opslag in, maar 
zijn bij de recente verbouwing gerestaureerd en 
teruggeplaatst in het stadhuis.   

Na ruim tien jaar welverdiende rust overleed 
Herman François Hesselink van Suchtelen op 
Hemelvaartsdag, 10 mei 1934, 81 jaar oud. Hij ligt, 
samen met zijn zoons Frans Herman en Herman, 
begraven op De Leeuwerenk.

Door  
Carleen van den Anker

Hesselink van Suchtelen (1852-1934)
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Biografie van een huis; de Geldersche 
Credietvereeniging archeologisch én 
historisch-geografisch onderzocht

Door Luuk Keunen

Luuk Keunen is als 
senior-projectleider 
cultuurhistorie 
werkzaam bij RAAP in 
Zutphen en daarnaast 
oud-inwoner (1997-2013) 
en oud-lid/voorzitter 
(2005-2012) van de 
monumenten-
commissie van de 

gemeente Wageningen.

De bebouwing aan de Markt, kort na 1900. Links de Geldersche 
Crediet vereeniging, met tussen de voorgevel en de voorgevel van het 
postkantoor zicht op wat de 16e-eeuwse noordgevel van de zaalbouw 
moet zijn geweest (zie verderop).  
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeentearchief.

Sfeerbeeld van de archeologische begeleiding. Te zien zijn 
veldarcheoloog Claar Schamp (links) en projectleider Martin Schabbink.

Er zijn maar weinig plekken in Wageningen die integraal historisch ‘ontrafeld’ zijn vanuit 

verschillende disciplines. Bij archeologisch onderzoek is het integreren van verdiepende 

historisch-geografische informatie geen automatisme, en vice versa hebben historisch-

geografen en historici nu eenmaal niet altijd de beschikking over archeologische 

informatie. Des te spannender is het, dat de uitbreiding van het Wageningse stadhuis 

de kans bood om niet alleen in de bodem te kijken, maar ook om historisch onderzoek 

te doen naar het pand dat tot in de zomer van 1966 - vanaf de Markt gezien - links van 

het toenmalige postkantoor stond. Dit onderzoek, dat in de periode 2013-2016 werd 

uitgevoerd, leidde tot een drietal publicaties, die aan het einde van dit artikel worden 

genoemd. Dit artikel is hiervan een samenvatting, en bevat daarnaast, alles overziende, 

enkele aanvullende conclusies. De archeologische begeleiding werd in opdracht van ICS 

en de gemeente Wageningen uitgevoerd door RAAP en vanuit de gemeente begeleid 

door gemeentelijk archeoloog Peter Schut.

De vroege stad (1200-1500)
Binnen de opgraving waren vondsten uit de vroeg-
ste periode van de stad schaars. Dat had onder meer 
te maken met de beperkte diepte van de bouwput. 
De bovenste 1,15 meter bleek opgebrachte grond; 
daaronder begonnen de oeverafzettingen van de 
Rijn. Ook deze afzettingen bleken deels, en nog 
zelfs zo laat als in de 18e eeuw, omgespit te zijn. 
Tussen 2,1 en 2,6 meter onder maaiveld lagen niet-

geroerde oeverafzettingen van de Rijn en daaron-
der, beneden 2,6 meter onder maaiveld, lagen bed-
dingafzettingen van een vroegere rivierbodem. 
De Rijn heeft enkele duizenden jaren geleden dus 
ter plaatse van de binnenstad gestroomd en is later, 
bij het verleggen van zijn bedding, op die plek zijn 
nieuwe oever(wal) gaan opbouwen.
De vroegste vondsten uit de archeologische bege-
leiding dateren uit de 13e en 14e eeuw en lagen in 
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Gereconstrueerde plattegrond met aangetroffen 
muurwerk van de zaalbouw uit de 16e eeuw.

De zaalbouw kreeg in de 16e eeuw een (nieuwe) zijbeuk 
aan de zuidzijde.
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een verder vrij schone bodemlaag. Het betreft 
kleine fragmenten proto-steengoed, handgevormd 
blauwgrijs aardewerk en een kan uit het Duitse 
Rijnland. Enkele fragmenten roodbakkend aarde-
werk waren wat jonger (eerste helft 15e eeuw).
In lagen daaronder waren wel aanwijzingen voor 
vroeger landgebruik te vinden, namelijk puin- en 
houtskoolspikkels.

De vroege ontwikkeling van het Grote Huis 
(1500-1700)
Sporen zoals paalkuilen werden in de opgravingsput 
niet aangetroffen. Dat hoeft zeker niet te betekenen 
dat er geen bebouwing heeft gestaan, want de put 
was relatief klein en niet overal werden de relevante 
bodemlagen bereikt. Er kan dus een vroegere hout-
bouwfase bestaan hebben. Wel werd het nodige 
muurwerk aangetroffen, op basis waarvan een 
spannende geschiedenis van bebouwing op deze 
plek te reconstrueren is.
Het vroegste muurwerk was opgebouwd uit rode 
bakstenen met het formaat 27/28 x 13/14 x 7 cm. 
Waar we deze formaten in steden als Nijmegen en 
Harderwijk al in de 14e eeuw tegenkomen, lijkt de 
muur in Wageningen uit de vroege 16e eeuw te 
dateren. Op meer plekken in Wageningen vinden 
we dergelijke bakstenen uit de 16e eeuw. Deze muur 
vormde samen met een ander stuk een rechthoek, 
een zaalbouw, van ongeveer 9,5 x 6,25 meter. 
Mogelijk is de naam van (de huisvrouw van) Bartolt 
Hack, tijnsbetaler aan de hertog in de late 15e en 
vroege 16e eeuw, aan deze bouwfase te koppelen.
Deze zaalbouw moet later zijn uitgebreid tot het 
pand zoals dat tot 1966 is blijven staan. Erbinnen 
zijn, op 6,2 meter boven NAP, een deel van een 
vloer en een mogelijke haardplaats aangetroffen. 
Uit de periode van deze zaalbouw dateert een met 
brons of koper omgeven heft van een ijzeren mes 
uit de late 15e of vroege 16e eeuw, dat als luxe te 
kenmerken is.
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In de latere 16e of vroege 17e eeuw moet de zaal-
bouw zijn uitgebreid, zo blijkt uit het archeologisch 
onderzoek. Dit feit of een verbouwing van de zaal-
bouw kan overeenkomen met de toestemming die 
de kinderen en verwanten van wijlen Sweer van 
Brakell, tijdens zijn leven schepen en richter van 
Wageningen, in 1551 kregen om op gemeentelijk 
eigendom naast hun keuken te bouwen. De veron-
derstelde ingestorte gewelfkelder die uit het proef-
sleuvenonderzoek naar voren kwam, moet binnen 
deze zijbeuk gelegen hebben. In de zijbeuk werden 
bovendien restanten van binnenmuren en van een 
plintbekleding van paarse tegels met witte ruit aan-
getroffen. De bijbehorende vloer moet op 7,35 
meter boven NAP gelegen hebben. Het vloerniveau 
van zaalbouw en zijbeuk verschilde daarmee ruim 
een meter, tekenend voor niveauverschillen binnen 
het pand. Mogelijk bestond een deel van het pand 
uit een iets hoger gelegen bel-etage met souterrain, 
half onder het maaiveld.

Het is de vorm naast deze uitbreiding die we herken-
nen op de stadsplattegrond van Nicolaes van 
Geelkercken uit 1640. Binnen het ommuurde bouw-
blok ‘Louwenhoven’ zien we het Grote Huis, als een 
zaalbouw met twee trapgevels, uitgebreid met een 
zijbeuk met eigen trapgevel. De naam is een verbas-
tering van Lawicks Hoff, naar de eigenaren in de 17e 
eeuw. Uit de vergelijking van de archeologische 
informatie met het kadastraal minuutplan en de 
kaart van Van Geelkercken blijkt hoe nauwkeurig de 
stadsplattegrond uit 1640 is. De muur die het 
complex omgaf is overigens enkele jaren geleden 
bij een rioolvervanging aan de Boterstraat vastge-
steld. In een hoek van dit bouwblok lag het 
Schuttershuis, het latere stadhuis. De Niemeijer-
straat doorsnijdt sinds de jaren 70 van de 19e eeuw 
het bouwblok.
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Noordelijk van het huis, dus aan de Marktzijde, 
moeten twee beerputten hebben gelegen. Eén van 
de beerputten, een rechthoekige, kon in de late 17e 
of vroege 18e eeuw gedateerd worden. Het erf aan 
de Marktzijde moet toen dus als een achtererf zijn 
gebruikt, passend bij het idee van een afgeschermd 
of zelfs ommuurd terrein. Wat die ligging zegt over 
de rol van de Markt in de 16e eeuw en eerder is niet 
helemaal duidelijk, maar dat er kennelijk niet in alle 
gevallen op de rooilijn werd gebouwd, is histo-
risch-stedenbouwkundig een interessant gegeven.
Fragmenten pijpaarde dateren onder meer uit het 
tweede of derde kwart van de 17e eeuw, maar ook 
pijpaarde uit de late 17e of vroege 18e eeuw is aan-
getroffen.

Van Grote Huis naar Geldersche Credietver-
eeniging (1700-1966)
Het kadastraal minuutplan uit 1832 laat zien dat de 
16e-eeuwse buitenmuren aan de west- en zuidzijde 
en wellicht ook aan de noordwestzijde in de vroege 
19e eeuw nog altijd de buitenmuren waren. Deze 
muren bleven buitenmuren tot de sloop in 1966 en 
zijn op foto’s nog ten dele te herkennen (zie foto 
aan het begin van het artikel). Naar het noordoos-
ten en oosten toe moet het pand echter na 1640, 
maar vóór 1832, ingrijpend zijn uitgebreid. Ook de 
voorgevel aan de Markt zoals we die op historische 
foto’s herkennen, moet uit deze periode dateren. 
Een archeologische datering voor deze uitbreiding 
is op basis van het uitgevoerde onderzoek niet te 
geven, al zijn er indicaties voor een tegelvloer uit 
de 18e eeuw of later. Bij die uitbreidingen kan met 
deels ouder (baksteen)materiaal zijn gewerkt. De 
(18e-eeuwse?) uitbreiding richting de Markt zorgde 
ervoor dat het pand niet meer vrij op het 
ommuurde terrein stond, maar een duidelijke voor-
gevel aan de Markt kreeg. Eerder liep de ontsluiting 
vermoedelijk over het ommuurde terrein, wellicht 
vanaf de Boterstraat via aldaar gelegen poortjes in 
de muur.

Gesloten contexten
Boeiend is dat er twee zogenaamde ‘gesloten con-
texten’ zijn waaruit materiaal kwam. Met gesloten 
wijzen we in dit geval op een locatie die nadien niet 
meer toegankelijk is geweest, waardoor het materi-
aal met zekerheid aan een bepaalde, relatief korte 
periode toe te schrijven is. 
Uit de beerput kwam eenvoudig keukengerei van 
roodbakkend aardewerk, maar ook een opmerke-
lijke hoeveelheid faience borden tevoorschijn. 
Steengoed uit het Westerwald werd eveneens aan-
getroffen, evenals kleipijpen. Het merendeel van de 
vondsten kan in de late 17e of vroege 18e eeuw 
worden geplaatst, maar ook uit de late 18e eeuw 
lijkt er materiaal tevoorschijn gekomen te zijn. 
Diverse leerfragmenten uit de beerput bleken tot 
één schoen te behoren, die in de late 17e of vroege 
18e eeuw moet worden geplaatst. Ontbrekende 
sporen van slijtage wijzen op een welgestelde eige-
naar. Uit de reconstructie van de eigenaren blijkt dat 
de inhoud van de beerput vermoedelijk (deels) aan 
de familie van Ernst van Barnevelt toebehoorde. Het 

Op het kadastraal minuutplan uit 1832 herkennen we 
een situatie die nog vrij goed vergelijkbaar is met die 
uit 1640. De pijlen geven de gevels van het Grote Huis 
aan zoals die in 1640 werd afgebeeld, met in rood de 
toenmalige contour, passend binnen de contouren van 
het verder uitgebreide gebouw uit 1832.

Daarnaast is duidelijk dat na 1832 het pand ook 
nog is uitgebreid met een kelder, in zuidwestelijke 
richting. Buiten de bebouwing aldaar is een mid-
den-19e-eeuwse kelder met bezink- of schrobput 
aangetroffen die tot ongeveer 1890 gebruikt is. In 
het oostelijk deel van het gebouw, binnen de uit-
breiding uit de late 17e tot vroege 19e eeuw, lag 
een wit betegelde kelder uit de eerste helft van de 
20e eeuw. Deze kelder moet overigens niet 
worden geïdentificeerd als de kluis-met-fundering 
zoals die van bouwtekeningen uit 1929 bekend is. 
Dat deel van het pand is namelijk niet onderzocht.Het bouwblok Lawicks Hoff (‘Louwenhoven’) op de 

stadsplattegrond van Nicolaes van Geelkercken. Met 
B is het latere stadhuis aangeduid, met C het ‘Kleine 
Huis’ (het latere postkantoor) en met J het ‘Grote 
Huis’, waarover dit artikel gaat.
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Het complete flesje 
Rowlands Macassar Oil, 
populaire haarolie in de 
hoge Europese adel van 
de 19e eeuw.

‘Louwenhooven en ’t schuttershuijs te Wageningen 1611’, door J. Stellingwerf en J. 
Berkhuys, 18e eeuw. De tekening toont het aanzien van wat nu het stadhuiscomplex 
is vanuit de Boterstraat. Ook hier herkennen we onder meer het latere stadhuis (B), 
het Kleine Huis (C) en het Grote Huis (J). De tekening is vermoedelijk afgeleid van de 
kaart van Van Geelkercken en dus niet als primaire bron te beschouwen.

betrof een doorsnee stedelijk huishouden met 
enkele tekenen van bovengemiddelde welgesteld-
heid, zoals de schoen.

De 19e-eeuwse kelder bevatte 198 fragmenten 
keramiek, 174 stuks glas, twee fragmenten lei-
steen, tien metalen voorwerpen, 19 fragmenten 
dierlijk bot en vijf fragmenten van een relatief 
vroeg kunststof plaatje. Zowel het steengoed als 
het glas bevatte enkele bijzondere objecten. Onder 
het glas was een flesje van Rowlands Macassar Oil, 
als haarolie een noviteit in de vroege 19e eeuw en 
populair onder de hoogste Europese adel. Het 
kunststof plaatje met voorstelling, wellicht onder-
deel van een lamp, dateert nog uit de 19e eeuw. 
Bijzonder was ook de vondst van een vroege tan-
denborstel. Mogelijk behoorde al dit bijzondere 
materiaal toe aan notaris Willem Hoogvliet, die het 
pand in 1868 aankocht en er tot 1874 woonde. Hij 
was mede verantwoordelijk voor de aanleg van de 
huidige Niemeijerstraat langs zijn huis.

Nadat het pand gebruikt werd door de Geldersche 
Credietvereeniging en opvolgers (1902-1956) en kort 
door de gemeente Wageningen (1955), werd het na 
verval en brand afgebroken in de zomer van 1966. 
In de benedenverdieping, die bij de brand van 1956 
bewaard was gebleven, was sinds 1960 het jeugd-
honk van de Stichting Jeugdzorgwerk gevestigd. 
Stedenbouwkundig is met de positionering van de 
nieuwe raadzaal rekening gehouden met de plek 
waar ooit de voorgevel van de Geldersche 
Credietvereeniging stond.

Conclusies
Het samenspel van historisch(-geografisch) en 
archeologisch onderzoek heeft een waardevolle bio-
grafie van het pand van de Geldersche Crediet-
vereeniging opgeleverd. Herkenbaar waren een zaal-
bouw uit de vroege 16e eeuw, een kort daarna 
gebouwde zijbeuk en uitbreidingen aan de (noord)
oostzijde uit de 17e-19e eeuw, die onder meer tot een 
voorgevel of representatieve zijde aan de Markt 
leidden. De welgesteldheid van de bewoners werd 
door materiële vondsten uit beerputten en kelders 
weerspiegeld.
Minstens zo belangrijk was bovendien de constate-
ring dat de stadsplattegrond van Nicolaes van 
Geelkercken uit 1640 op het niveau van het indivi-
duele gebouw, wellicht met uitzondering van de 
gevelindeling (zoals de verdeling van de raampar-
tijen), betrouwbaar lijkt te zijn. Een vergelijking 
tussen de stadsplattegrond uit 1640, het kadastraal 
minuutplan uit 1832 en de resultaten van de archeo-
logische begeleiding leverde een hoeveelheid infor-
matie op die zonder al teveel problemen aan elkaar 
te koppelen viel. Daarmee kon een biografie 
worden opgesteld, maar werd ook meer informatie 

vergaard over bouwwijzen en –materiaal vanaf de 
16e eeuw, materiële cultuur en de betrouwbaarheid 
van historische kaarten. Daarnaast leverde het 
onderzoek een bijdrage aan een tot dusver onder-
belicht stukje Wageningse binnenstad.
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zijn de Wederopbouwboerderijen en de rela-

tie van de Landbouwhogeschool met het 

moderne wonen nieuwe onderwerpen waar 

eerder nauwelijks over is geschreven. Het 

boek straalt vreugde uit als weerslag van het 

optimisme van de Wederopbouw en de 

naoorlogse periode. De auteurs van het bijna 

200 pagina’s tellende boek zijn Henk Deijs, 

Maarten van den Wijngaart, Harm Post, Wim 

Lavooij en Marlies van Hummelen; de foto’s 

zijn van Herman van Ommen. Het boek is 

voor € 27,50 te koop bij Kniphorst. MvdW

Vele handen
Vindt u geschiedenis boeiend en hebt u wat 

tijd over? Help dan mee met het online toe-

gankelijk maken van archieven e.d. Op de site 

www.velehanden.nl staan vele projecten 

waarmee u zich nuttig kunt maken. Bevol-

kingsregisters, oude notarisakten, logboeken 

van een persfotobureau, zelfs het online 

beschikbaar maken van de tolheffingen op de 

Sont door Denemarken. En het kan gewoon 

thuis achter de computer. CvdA

Historische kaarten niet vernietigd 
Circa 3,5 miljoen kadastrale hulpkaarten wor-

den toch niet vernietigd. Het Kadaster draagt 

ze over aan de regionale historische centra in 

Nederland. De kaarten bevatten veel informa-

tie over de bewoningsgeschiedenis van dor-

pen en steden, die (amateur)onderzoekers 

niet op een andere manier kunnen achterha-

len. In 1832 werd in Nederland het Kadaster 

ingevoerd voor de administratie van onroe-

rend goed. Omdat alle ruimtelijke veranderin-

gen op perceelsniveau op deze hulpkaarten 

zijn geregistreerd, kan de ontwikkeling van elk 

perceel tot omstreeks de laatste eeuwwisse-

ling gevolgd worden. René van der Schans, 

gepensioneerd landmeter uit Bennekom, en 

Henk Deys, amateurhistoricus uit Rhenen, 

streden tot aan de Raad van State vergeefs 

voor behoud van de kaarten. Uiteindelijk leid-
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Mooi Wageningen wint Gelderse 
Pauwenveer  
Mooi Wageningen heeft de Gelderse Pauwen-

veer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-

derland gewonnen. Er waren drie kandidaten 

voor deze prijs, die tweejaarlijks wordt toege-

kend aan een instelling die zich bijzonder ver-

dienstelijk heeft gemaakt op het gebied van 

cultuur of natuur in de provincie. Op 18 novem-

ber ontving voorzitter Patrick Jansen een che-

que van € 25.000 en een beeld van kunste-

naar Ronald Tolman uit handen van Commis-

saris van de Koning Cornielje. Een belangrijke 

reden om Mooi Wageningen de prijs toe te 

kennen is het burgerinitiatief om natuurgebied 

te ontwikkelen langs de Grift in het Binnen-

veld. Voor dit doel werd de Stichting Mooi Bin-

nenveld opgericht. Belangrijkste doelstelling is 

het aankopen van natuurgrond in het Binnen-

veld. Vanwege de unieke ligging tussen Velu-

we en Utrechtse Heuvelrug heeft het Binnen-

veld grote potentie voor bijzondere natuur. 

Het gaat met name om blauwgrasland en tril-

veen, waarvan nog maar erg weinig over is in 

Nederland. Stichting Mooi Binnenveld kan 

hiervan 40-50 hectare aankopen. Dit wil de 

stichting doen door de komende jaren met 

fondsenwerving en crowdfunding voldoende 

kapitaal voor aankoop te verzamelen. CvdA

Wederopbouwboek verschenen
In november 2016 verscheen De Weg van de 

Wederopbouw. Het verhaalt in woord en 

beeld over de oorlogsjaren en de daaropvol-

gende wederopbouw in het gebied van Rhe-

nen tot en met Arnhem. De lezer krijgt aller-

eerst een boeiend algemeen overzicht gepre-

senteerd. De Wederopbouw als tijdsbeeld, als 

opgave en als stijl. In vier hoofdstukken wor-

den de gebeurtenissen per gemeente belicht. 

In persoonlijke interviews worden acht oog-

getuigenverslagen verwoord.

De Wageningse bijdrage gaat over het zwaar 

getroffen stadscentrum. Er komen nieuwe 

onderwerpen aan bod: de gebiedsontwikke-

ling van Wageningen-Hoog en van de uitbrei-

dingswijk Nude. De laatste gold destijds als 

modernistische wijk. De stedenbouwkundige 

structuur ervan is onverminderd mooi. Verder 

de een brievenactie van bezorgde weten-

schappers, op initiatief van oud-archivaris van 

het Gelders Archief Frank Keverling Buisman 

toch tot het beoogde resultaat. CvdA

Nog geen afschaffing fiscale aftrek 
monumentenonderhoud
Na het bekendmaken van de maatregel om de 

fiscale aftrek af te schaffen (zie 44-4) hebben 

een aantal organisaties, te weten Erfgoedver-

eniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hol-

landse Molen, Nederlandse Monumentenor-

ganisatie, Federatie Grote Monumentenge-

meenten, Federatie Particulier Grondbezit, 

Vereniging Particuliere Historische Buiten-

plaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en 

Federatie Instandhouding Monumenten de 

handen ineengeslagen. Het resultaat van hun 

inspanningen is dat de aftrek voor onderhoud 

aan monumenten via de inkomstenbelasting 

in 2017 blijft bestaan. Het wetsvoorstel is daar-

mee echter niet van tafel. CvdA

Schuldig Erfgoed
Volgens de stichting Versterking Herinnering 

WOII moet er meer aandacht komen voor 

‘fout’ erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. In 

Gelderland staan veel gebouwen die door de 

Duitsers gebruikt zijn, soms zonder dat dit 

bekend is. De stichting wil dit veranderen via 

het project Schuldig Erfgoed. De Muur van 

Mussert in Lunteren, waar NSB-leider Anton 

Mussert zijn toespraken hield, is zo’n plek. 

Landgoed Avegoor in Ellecom deed dienst als 

opleidingsplek voor SS’ers. De stichting is 

opgericht door de Radboud Universiteit, toe-

rismebureau RBT KAN en Erfgoed Gelderland. 

Het in kaart brengen van Schuldig Erfgoed is 

een van de drie projecten waarmee de stich-

ting aan het werk gaat. CvdA

Cultuurhistorische waardenkaart
In nummer 43-4 van dit blad werd de cultuur-

historische waardenkaart voor de gemeente 

Wageningen aangekondigd. In november j.l. is 

deze kaart door RAAP gepresenteerd aan de 

gemeenteraad. Met de kaart, getiteld Heerlijke 

vergezigten zijn er te genieten (een citaat van 

Jacobus Craandijk), wordt een substantiële bij-

drage geleverd aan de herkenbaarheid en 

eigenheid van de stad. De gemeente zal de 

kaart gebruiken als basis voor haar ruimtelijke 

ordeningsplannen; sinds 1 januari 2012 is zij 

immers verplicht om bij het opstellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met 

aanwezige cultuurhistorische waarden. De 

kaart is ook een boeiende bron voor iedereen 

die Wageningen beter wil leren kennen. CvdA

http://www.velehanden.nl
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De achterkant van het gelijk

Op sommige doorsteekjes rust geen zegen. Een voorbeeld daarvan is de Marktstraat (later 
Niemeijerstraat) die een slordige anderhalve eeuw terug werd gepland tussen het 
Raadhuisplein en de nieuw te bouwen villawijk rond de huidige Dijkstraat. De aansluiting aan 
de marktzijde werd een beetje een rommeltje: het scheef gesitueerde huis van notaris 
Hoogvliet (waar later de Geldersche Crediet-Vereeniging gevestigd zou worden) bleef staan 
en de Marktstraat moest zich langs het Waaggebouw door de tuin van Hoogvliet persen om 
pas even verderop naar het westen weer wat lucht te krijgen. Anton Zeven geeft ons een hint 
waarom de notaris hiertoe bereid was: Hoogvliet was zelf betrokken bij de ontwikkelings-

maatschappij  van de nieuwe villawijk.

De bouw van het postkantoor (vanaf 1896) zou in de situatie geen verandering brengen. Pas 
in 1966 werd het scheve bankgebouw (in 1936 overgenomen door de Nederlandsche Handel-
Maatschappij)  gesloopt. Maar een verbetering was dat niet. Een halve eeuw lang zouden we 
op deze plek geconfronteerd blijven worden met een armoedig parkeerplaatsje, waar vuil-
containers, elektriciteitshuisjes en gemeentelijke bijkeukens elkaar beconcurreerden op 
lelijkheid. 

Ziedaar één van de redenen waarom ik enthousiast was over de nieuwbouw van het 
gemeentehuis: eindelijk zou de Niemeijerstraat – met haar Waag en fraaie gevelrij uit de 
jaren zeventig van de negentiende eeuw – ook qua entree opgewaardeerd worden tot 
volwaardige contribuant aan het Wageningse stadsschoon. Daarna zou het – zo hoopte ik 
– nog slechts een kwestie van zacht masseren zijn om de KPN ertoe te brengen haar 
naargeestige bunker even verderop op de hoek van Boterstraat en Niemeijerstraat op te 
geven. De winst voor het stadsschoon zong mij tegemoet.

En nu dit.

Ik weet uit de theorie dat moderne architecten vinden dat nieuwbouw naast een monument 
niet na-apend mag zijn. Welnu, daar is men weer wonderwel in geslaagd. Er is subtiel 
gekozen voor een steensoort die defensie graag zal gebruiken om schuilbunkers mee te 
bouwen in bossen en heidevelden, maar die ter plaatse aan alle kanten vloekt met de 
omringende monumentaliteit. ‘Niks met jullie te maken’ zo fluimt de gevel ons harteloos toe.
 
En dan: ach, nee! Alsjeblieft, kom niet dichterbij! Achter de tot onbescheiden diepten 
doorgetrokken vensters ontvouwt zich een aan raamprostitutie grenzend gemeentelijk 
beleids-exhibitionisme: ‘Passant, met jou hebben we niks te maken, evenmin als met onze 
omgeving, maar gelieve wel te begrijpen dat wij als gemeente het gebruik van de fiets 
promoten en een bovenmenselijke aandacht besteden aan het minutieus scheiden van afval’. 
De spotjes in de gemeentelijke Niemeijer-etalages staan namelijk niet alleen gericht op een 
ordinaire fietsenstalling, maar ook op een verzameling overgulpende kliko’s waar normale 
mensen niet aan kunnen tippen. Sterker nog: als u of ik zo’n zwijnestal van ons huis zouden 
maken zou mevrouw De Brito van Samen Wageningen onmiddellijk een bus mediators ter 
plekke sturen om te redden wat er nog te redden valt.

Onze Niemeijerstraat is door de gemeente behandeld als een afvalsteeg waar de 
achterdeuren van patatterie Geert en Goor schreeuwen om graffiti en waar de met inkijk 
overrompelde overburen niet anders kùnnen dan hun overtollige beddengoed zoveel 
mogelijk voor de ramen te draperen. Ook dat conform het gemeentelijk gelijk: het 
stimuleren van het hergebruik van materialen.
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we werkomgeving van de commissaris lagen te ver 
uiteen. Dit was bepaald niet bevorderlijk voor de 
interne communicatie. Er moest gezocht worden 
naar een nieuwe, meer permanente oplossing.
Al vrij snel diende deze zich aan in de vorm van een 
leeggekomen schoolgebouw.

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Wageningse dienders zoeken 
deugdelijk onderdak
‘Dat was me een herrie gisteren avond onder ’t stadhuis. Voor kosteloos logies hadden 

zich een dame en vier heeren aangemeld’, zo luidt een redactioneel commentaar in de 

Wageningsche Courant van 25 april 1900. Dit relaas vervolgt droog: ‘Het typische van dat 

onder-stadhuise logement is eigenlijk, dat je daar niet uit, maar ingesmeten wordt’.

Het logement waarvan hier sprake is, betreft het arrestantenverblijf van het politiebureau. 

Dit bureau was begin vorige eeuw nog onderdeel van het stadhuis. Luidruchtige 

dronkenlappen die ’s nachts bij oom agent hun roes kwamen uitslapen waren in die tijd 

geen uitzondering. Zeker niet tijdens strenge winters, wanneer ze door plaatsgebrek tot 

in de wachtruimte op de banken en de grond moesten verpozen. 

‘Vochtig en vunzig’
Echt behaaglijk kan dat verblijf in de catacomben 
van het stadhuis dus niet geweest zijn. Niet voor de 
raddraaiers en dronkaards die er hun tijdelijk verblijf 
hadden, maar zeker ook niet voor de agenten die 
nachtdienst hadden. Zo vond ook de toenmalige 
commissaris van politie, W. van Griethuysen, die al 
herhaaldelijk zijn beklag had gedaan over de slech-
te werkomstandigheden. In een brief aan burge-
meester en wethouders noemt hij het politiebureau 
op de begane grond zelfs ‘vochtig en vunzig’. Het 
was er volgens hem te laag van verdieping en zon-
der deugdelijke ventilatie. Hij kon het weten, want 
ook zijn kantoor was er gevestigd. Een werkplek 
die hem naar eigen zeggen al acht jaar lang klop-
pende hoofdpijn en ijskoude voeten bezorgde.  

Wake-up call
Vanuit zijn werkkamer links van de bordestrap kon 
hij de in- en uitgaande clientèle gadeslaan. Vogels 
van diverse pluimage. Het politiebureau omvatte 
begin vorige eeuw naast deze werkkamer van 
commissaris Van Griethuysen een arrestanten-
lokaal, twee cellen en een wachtkamer voor de 
agenten. Zoals gezegd was de commissaris onte-
vreden met de situatie, zelfs zodanig dat hij in 1901 
voor eigen rekening een ruimte ging huren aan het 
Bowlespark. De commissaris verzocht B&W vervol-
gens om de gas- en telefoonaansluiting te betalen. 
Dit verzoek, dat overigens werd ingewilligd, was 
voor het college blijkbaar een wake-up call, want 
de werkplek van de Wageningse dienders werd 
een terugkerend punt op de agenda. De tijdelijke 
oplossing was dan ook verre van ideaal. De cellen 
inclusief de wachtkamer in het stadhuis en de nieu-
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Door 
Petra Leenknegt

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

Op deze gouache van G. Goossen Jzn. uit 1851 is 
links van het bordes het getraliede raam te zien, 
waarachter zich het arrestantenverblijf bevond. 
Collectie Gemeentearchief
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Herbestemming
Op een steenworp afstand van het stadhuis kwam 
namelijk de Meisjesschool vrij, toen beter bekend als 
School III. Deze school was gelegen op de hoek van 
de Markt en het huidige Straatje zonder Naam en zou 
op deze manier een mooie herbestemming krijgen. 
En zo geschiedde. 
Na een interne verbouwing onder leiding van stads-
architect Bitters kan de politie in 1903 haar nieuwe 
onderkomen betrekken. De blauwdruk van de ver-
bouwing toont onder andere ook hier twee cellen, 
niet meer. Verder zijn de wachtkamer voor de dag- en 
nachtpolitie, de werkkamer voor de commissaris, een 
keuken en een tweetal andere kantoren ingetekend. 
Opmerkelijk is dat ook de gemeenteontvanger hier 
zijn werkruimte krijgt, direct naast die van de com-
missaris. Maar voor de rest is het nu een geheel eigen 
toko. Vanuit dit verbouwde ruime pand draaiden de 
agenten hun lange dag- en nachtdiensten, voor een 
spaarzaam loon, dat wel. Van hieruit liepen ze hun 
rondes door de stad en hier tekenden ze hun bevin-
dingen vervolgens op in de handgeschreven dag- en 
nachtrapporten. Zo ook Jan Stachhouwer, die meer 
dan 25 jaar een boegbeeld was van de Wageningse 
dienders. Eerst als gemeenteveldwachter en later als 
rechercheur was hij een vaste waarde voor de stad, 
zoals blijkt uit een bijna paginagroot artikel dat gewijd 
was aan zijn 25-jarig ambtsjubileum in de courant van 
3 juni 1908: ‘Als wij dan den naam noemen van Jan 
Stachhouwer, dan kent ieder, klein of groot, rijk of 
gering, den man, (…), de gemeente Wageningen 
heeft geprofiteerd van zijn waakzaamheid, voortva-
rendheid en speurderszin’. Hij zou nog tot 1914 als 
politieagent in dienst blijven, om daarna een van zijn 
nevenfuncties, die van marktmeester, met verve te 
vervullen.

Politie aan de wandel 
De Wageningse politie verhuist met de jaren verder 
het centrum uit. Na onderkomens te hebben gehad in 
respectievelijk de voormalige Marechausseekazerne 
aan de Wilhelminaweg (tijdens de Tweede Wereld-
oorlog), Villa Vada (na de oorlog) en Rustenburg vin-
den de dienders hun huidige verblijf aan de Ritzema 
Bosweg. Het betreft een fris nieuw pand aan de door-
gaande weg richting Arnhem. De politie is al lang niet 
meer een lokale aangelegenheid, maar een beschei-
den schakel in een groot nationaal netwerk. Het con-
tact met de lokale bevolking is veel minder hecht dan 
een eeuw geleden. Het inwonertal was toen uiteraard 
veel kleiner en een agent aan de wandel maakt een-
voudigweg makkelijker contact met de inwoners dan 
een agent in een snelle wagen. Hoewel de werkom-
standigheden voorstelbaar beter zijn geworden is het 
heel soms wel eens verlangen naar vroeger. Naar de 
tijd van een vriendelijke doch strenge en alom beken-
de bromsnor als Jan Stachhouwer, die zijn nachtelijke 
rondes liep en zag dat het goed was. 

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

Links het Straatje zonder Naam rond 
1920 (met blik op de Grote Kerk aan de 
Markt) is het politiebureau (voormalige 
Meisjesschool) aan de linkerkant te zien.  
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie 
Gemeentearchief.

Boven: Politieagenten staan in politie-
uitrusting voor het oude politiebureau 
op de hoek van de Markt en het Straatje 
zonder Naam (circa 1939).   
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie 
Gemeentearchief.

Een mooi portret van Jan Stachhouwer 
rond 1900 door fotograaf Van der Laag.    
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie 
Gemeentearchief.

http://beeldbankwageningen.nl
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Door 
Maarten van  
den Wijngaart 
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De herbestemming van Plantenveredeling 
en de afleesbare bouwgeschiedenis in kleur 

Vorig jaar is het onderzoeks- en onderwijsgebouw voor Plantenveredeling 
verbouwd tot tien grondgebonden starterswoningen in de graanschuur 
en vijf appartementen in het laboratorium. Een nieuwe functie in een 
bestaand gebouw; dat leidt bijna altijd tot concessies die de monumentale 
waarde raken. De mate van tolerantie bepaalt of voor de herbestemming 
noodzakelijke ingrepen ook een succes betekenen voor het behoud van 
de monumentale waarde. Daarvoor is goed samenspel tussen aannemer, 
architect en Monumentenzorg van belang. 

Het voormalige gebouw 
van Plantenveredeling 
na de restauratie. 

Het gebouw in 1925. 
Foto Beeldbank 
Wageningen/Collectie 
Gemeentearchief. 

Maarten van den 
Wijngaart is monumen-
tenambtenaar bij de 
gemeente Wageningen
Hij maakte ook de foto’s 
bij het artikel (tenzij 
anders vermeld).
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Het voormalige Laboratorium voor Planten-
veredeling, rechts van de weg van Wageningen 
naar Rhenen, is in 2015 herbestemd als wooncom-
plex. Het werd in 1917 als graanschuur gebouwd 
voor de toenmalige Rijks Hogere Land-, Tuin- en 
Boschbouwschool. Zes jaar later volgde uitbreiding 
met een laboratorium naar een ontwerp van archi-
tect C.J. Blaauw (1885-1947). In de jaren vijftig van 
de twintigste eeuw werd aan de achterzijde haaks 
op het gebouw een annex toegevoegd (ontwerp-
tekening 1949). In 1977 is in de kap van de graan-
schuur aan voor- en achterzijde één doorgaande 
reeks dakkapellen aangebracht (ontwerp Wiedijk 
en partners). Weer later is aan de achterzijde nog 
een loods tegen het gebouw geplaatst.

Nu de herbestemming en de restauratie zijn vol-
tooid wordt de opeenvolging van de eerste twee 
bouwfasen behalve in hoogte en in bouwstijl ook 
door het afwijkend kleurgebruik in beide bouwde-
len nadrukkelijk ervaren. Het nieuw gekozen kleur-
palet verraadt echter niets van de functiewijziging 
van dit gemeentelijk monument. Wel heeft het 
woongebouw een nieuw adres gekregen: 
C.J. Blaauwstraat. Hiermee wordt een landelijk 
befaamde architect die in Wageningen vier labora-
toria in de Amsterdamse Schoolstijl heeft ontwor-
pen terecht geëerd.

Bedreigd
Meer dan tien jaar heeft het Laboratorium voor de 
veredeling van Landbouwgewassen moeten wach-
ten op nieuw gebruik. In die periode, die voor de 
gemeente langer duurde dan gewenst, passeerden 
leegstand, vandalisme en anti-kraak. De bestrijding 
van de hiermee dikwijls gepaard gaande negatieve 
effecten verdringt in dergelijke situaties vaak het 
reguliere onderhoud, zodat ook dit pand naar ver-
waarlozing afgleed. Uit het gebouw werden onder 
meer de koperen leidingen gestolen. Behalve het 
indrukwekkende beeld is de materiële informatie 
over opbouw en organisatie van het electriciteits-
netwerk voorgoed verdwenen.
Nadat de ontwikkelaar Vastbouw Vastgoed-
ontwikkeling uit Bunschoten het pand van de 
gemeente had gekocht, werd architect Jan Rooding 
uit Doesburg gevraagd de bouwkundige en -techni-
sche staat nauwgezet in beeld te brengen. Dat 
leverde onder meer als resultaat op dat veel hout-
afwerkingen aan vervanging toe bleken. 
Aansluitend bij de plannen van de ontwikkelaar 
voor een woongebouw werd een nieuwe indeling 
voor beide gebouwdelen ontworpen. De grootste 
verandering zou de graanschuur ondergaan. 

Bouwdeel laboratorium 
Bij ingrijpende restauraties komt bij Monumenten-
zorg de laatste jaren steeds meer de kwestie van 
het kleurgebruik op tafel. Niet vreemd dus dat ook 

hier werd aangedrongen op kleurhistorisch onder-
zoek. Het belang van kleurhistorisch onderzoek is 
dat hiermee de historische gelaagdheid van afwer-
kingslagen van het pand kan worden blootgelegd. 
Uit deze uitkomsten kan een beter gefundeerde 
keuze volgen voor de uiteindelijk toe te passen (his-
torische) kleur. 
Op de zwartwit foto van het laboratorium uit 1925, 
twee jaar na de voltooiing, is duidelijk te zien dat de 
kozijnen, ramen en het houtwerk in één donkere 
afwerkingslaag zijn geschilderd. De veilige kleur wit 
‘danken’ veel monumenten aan de mode van na de 
oorlog die tot de dag van vandaag voortleeft. Of 
het houtwerk van de graanschuur net als de kozij-
nen en deuren van het laboratorium in één en 
dezelfde donkere kleur werd opgeleverd, is op 
basis van de foto moeilijk te bepalen en is niet ver-
der onderzocht. 

De koperen leidingen in de gang van het laboratorium zijn gestolen in de periode dat 
het gebouw gedeeltelijk leegstond. 

Houtafwerkingen en onderdelen verkeerden in dermate slechte staat dat op grote 
schaal tot vervanging moest worden overgegaan. 
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Uitvoerder Henry Wolterink reageerde aanvanke-
lijk aarzelend op het voorstel voor een dergelijk 
kleuronderzoek, omdat hij niet kon inschatten wat 
dit voor de voortgang van het bouwproces en de 
verkoopbaarheid van de woningen zou betekenen. 
Ook de financiële gevolgen waren onzeker. Om 
hem in het proces betrokken te houden werd toe-
gezegd het onderzoek te beperken tot het door 
Blaauw ontworpen bouwdeel. In de graanschuur 
was immers al veel veranderd, zowel in het interi-
eur als in het exterieur. De kans hier oorspronke-
lijke afwerklagen tegen te komen was gering. Het 
grootste belang lag bij het in de Amsterdamse 
Schoolstijl uitgevoerde laboratorium dat van een 
befaamd ontwerper is en waarvan over het kleur-
gebruik al het een en ander bekend is. Architect 
Blaauw heeft namelijk nog drie laboratoria in 
Wageningen ontworpen. Bij alle drie is reeds kleur-
historisch onderzoek uitgevoerd door Bureau 
Kappers uit Leiden. In een eerder nummer van dit 
tijdschrift (nr 44-3, 2016) is René Siemens uitgebreid 
op de vier opdrachten voor de laboratoria in 
Wageningen ingegaan. 

Het onderzoek
Begin 2015 werd BAAC Bureau voor Archeologie en 
Bouwhistorie uit ‘s Hertogenbosch geselecteerd 
voor de uitvoering van het kleurhistorisch onder-
zoek. De opdracht bestond uit het opstellen van 
een kleurhistorische verkenning. Om plaatselijk 
kleurtrapjes te maken (stratigrafie) wordt met een 
scalpel op het houtwerk een verfvlakje van 1-2 cm 
doorsnede vrijgelegd. Hieruit kan de chronologie 

van verflagen worden afgelezen. Een tweede 
methode die de eerste ondersteunt, is het nemen 
van een kleurmonster dat microscopisch inzicht 
geeft in de geschiedenis van de gronderings- en 
afwerklagen alsook van de samenstelling van de 
verf. De resultaatkleuren zijn altijd als een oordeel 
‘bij benadering’ te beschouwen omdat rekening 
gehouden moet worden met de veroudering van 
de kleur onder invloed van het licht. 
Bij lezing van het rapport viel op dat meermalen 
melding werd gedaan van het kaalschuren van het 
hout op onderdelen van een kozijn in zowel het 
exterieur als het interieur. Dat in één kozijn bij een 
van de stolpramen op de begane grond dertien 
verflagen zijn gevonden met daarnaast nog eens 
een veertiental witte moderne afwerkingslagen 
wekte nogal wat verbazing. 

Verantwoording van de kleurkeuze
Gezien de hierboven genoemde beperkingen 
bestaat er dus niet meer dan een gering consistent 
bewijs voor een kleur. Toch concluderen de onder-
zoekers dat voor het exterieur de oudste kleurstel-
ling een donkere bruinrode kleur voor het hout-
werk is, hoewel deze slechts ‘op één plaats kon 
worden geïdentificeerd’ en ‘de zeer dunne afwerk-
laag moeilijk was vrij te leggen’.
Voor het interieur, waar met name het trappen-
huis veel ‘hits’ opleverde, kon met meer zeker-
heid de toepassing van oker en zwart worden 
vastgesteld. Op enkele onderdelen van de trap 
(aantrede en trapboom) waren beschermende 
plankendelen aangebracht die na verwijdering de 

Kleursporen op de trap na het weghalen van een afdekking.

Trappenhuis in het laboratorium na restauratie in de oorspronkelijke kleurstelling 
van oker en zwart.
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oorspronkelijke kleur prijs gaven. Op de binnen-
deuren bleken na het verwijderen van de slotplaat 
ook nog resten van de okerkleur aanwezig. De 
binnenzijde van de kozijnen vertoonde een hoofd-
kleur oker met een zweem oranje en groen.
In een door de architect opgesteld overzicht liggen 
de kleurnummers van het gehele gebouw nu vast.

Smaak
De door de onderzoekers vastgestelde bruinrode 
kleur voor het exterieur van het laboratorium werd 
met de architect en de uitvoerder van Vastbouw 
besproken. Niet alleen voldeed de kleurkeuze niet 
aan zijn verwachting, uitvoerder Wolterink voorzag 
daarnaast dat de kleur potentiële kopers van een 
appartement wel eens zou kunnen afschrikken. Dit 
bracht onverwacht de lopende onderhandelings-
fase in gevaar; als de aannemer zich zou terugtrek-
ken van dit plan en ‘alles bij het oude zou willen 
laten’, zou hij wellicht voor veilig wit kiezen.
Om dat te voorkomen werd een goed alternatief 
gevonden in de eveneens aangetroffen wat don-
kere variant van het olijfgroen dat als tweede kleur 
wel in ruimere mate in de buitengevels voorkwam. 
Het werd rond de jaren dertig toegepast en bena-
dert daarmee een historische situatie. Dat de keuze 
nu voor olijfgroen is gemaakt sluit niet uit dat nieu-
we bewoners in de toekomst toch de oorspronke-
lijke kleur zouden prefereren. In dat geval schat ik 
de aanvraag van een monumentenvergunning bij 
de adviescommissie CRK voor het wijzigen van de 
kleur, zeker kansrijk in.
Maar toepassing van kleur blijft omstreden. 
Omdat de belangen verdeeld liggen over partijen 
en de toepassing van een kleur moeilijk kan wor-
den opgelegd, is voor het interieur van de appar-
tementen uiteindelijk voor crèmewit gekozen om 
dezelfde reden van een algemeen heersende 
smaakopvatting.

De graanschuur
Voor de kleurkeuze van de graanschuur zijn andere 
afwegingen gemaakt, die meer op de moderne tijd 
betrekking hebben. In de voorgevel kwamen drie 
getoogde schuurdeuropeningen waar er zich oor-
spronkelijk vier bevonden. De openingen zijn met 
glas gevuld nu voorzien van openslaande tuindeu-
ren. De kozijnen zijn geschilderd in een bruine 
kleur, waarbij de draaiende delen van deuren en 
ramen lichtbruin zijn uitgevoerd. Het voorstel om 
de grote dubbele schuurdeuren weer terug te bren-
gen vond helaas geen gehoor. Ondanks dat de 
duimstenen, de natuursteenblokken waar de dui-
men voor het geheng van de oorspronkelijke deu-
ren zich bevonden, in slechte staat verkeerden, zijn 
ze zorgvuldig gerestaureerd. Misschien in afwach-
ting van particuliere initiatieven? De woningen heb-
ben een nieuwe toegang gekregen met een deur 

zonder glas die in sfeer aansluit bij het agrarische 
karakter van de schuur. De deuren zijn herkenbaar 
als moderne toevoeging doordat ze in de muur zijn 
gezaagd. Ter ondersteuning van dit aspect is een 
okerkleur gekozen die bij de bruine kozijnen moest 
passen om samenhang in de gevel te houden. 
Overigens was als eindresultaat wel gerekend op 
het meer nadonkeren van de okerkleur. 
Nog een esthetische verandering in het gevelbeeld 
is de vernieuwde, maar ook van een eigentijdse 
kleur voorziene aaneengesloten dakkapel die beide 
langsgevels aan de bovenzijde afsluit. Deze dakop-
bouw dateert uit de jaren zeventig van de vorige 
eeuw en werd noodzakelijk voor daglichttoetreding 
toen men besloot onderzoeksruimten op zolder te 
bouwen. Door deze opbouw in een antracietkleur 
te schilderen domineert deze nu veel minder het 
totale gevelbeeld dan in de situatie voor de restau-
ratie met de in wit uitgevoerde kozijnen en houtaf-
werking. De moderne kleur geeft bovendien de 
smaak van deze tijd weer. 

Transformatie
Voor de nieuwe functie van het bouwdeel van de 
voormalige graanschuur koos de aannemer voor 
het type rug-aan-rugwoningen. Bij deze verticale 
indeling grenzen de vijf woningen aan de voorzijde 
met hun rug aan die aan de achterzijde. De keuze 
voor rug-aan-rugwoningen had voor de indeling 
van de begane grond plaatsing van een dwarsmuur 
tot  gevolg. Hierdoor verdween ook in de twee  
resterende open ruimten de herinnering aan een 
doorrijschuur. De landbouwgewassen kwamen 
door de schuurdeuren aan de voorzijde het 
gebouw binnen en verlieten de schuur in dezelfde 
richting door de achtergevel.
Dankzij de indeling met trappenhuis en midden-
gang konden in het laboratoriumgedeelte eenvou-
dig twee appartementen per bouwlaag worden 
gemaakt. Op de zolder kwam één appartement. 
Hoewel de lichtkap op de nok zorgt voor daglicht-
toetreding, voldeed de zolder niet aan de heden-
daagse eisen van wonen. De minimale lichtop-
brengst en de behoefte aan comfort voor de 
bewoner maakten toevoeging van een lichtstraat in 
beide dakvlakken onvermijdelijk. Om die zo min 
mogelijk te laten opvallen is hij verdiept in het dak-
vlak aangebracht. De kleur zwart van de kozijnen in 
plaats van aluminium is bewust gekozen omdat bij 
een bewolkte dag deze kleur het beste wegvalt 
tegen een grijze lucht.

Aan de achterzijde van het laboratorium waar zich 
de aanbouw uit 1949 bevond, herinnert een groot 
raam op de verdieping aan de gang die op de ope-
ning aansloot. Het nieuw geplaatste raam wijkt 
bewust in maatvoering af van de overige vensters. 
In het metselwerk aan de rechterzijde van het raam 
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is nog een bouwspoor te zien in de vertanding van 
een van de zijmuren van de gang, als knipoog naar 
de voorbije situatie. Verder is de schade van de 
twee aanbouwen op de begane grond hersteld.

De technische staat van het metselwerk van de 
graanschuur en het laboratorium bleek zo goed dat 
de gevelbehandeling zich kon beperken tot licht 
stomen om oppervlakkig vuil weg te nemen. 
Alleen tegen de westzijde, waar zich een niet-oor-
spronkelijk trappenhuis bevond is met een moder-
ne steen een klampmuur tegen de eindgevel opge-
trokken, zoals op de hoeken door een verticale 
naad zichtbaar is gemaakt. De vensters in de eind-
gevel zijn vrij in de gevel geplaatst. 

Het verleden als inspiratiebron
Een van de vele onvermijdelijke gevolgen van de 
ontwikkeling van woningen of appartementen in 
een bestaand gebouw is de plaatsing van afzonder-
lijke installatiepijpjes op het dak ten behoeve van 
onder meer c.v. Omdat ze niet fraai worden gevon-
den, werd voor de graanschuur gezocht naar een 
oplossing. Was hier geen sprake geweest van rug-
aan-rugwoningen dan had de plaatsing op het ach-
terdakvlak plaats gehad. De oplossing werd gevon-

den in de eerder ter sprake gekomen foto van het 
gebouw uit 1925. Op het dak van de graanschuur 
komen drie ventilatiekappen voor. 
Monumentenzorg stelde voor deze te reconstrue-
ren en de installatiepijpjes er gegroepeerd onder te 
plaatsen om ze te maskeren. Door de ventilatiekap-
pen in strekmetaal uit te laten voeren kon een 
karakteristiek element als vorm worden terugge-
bracht. Het laat mooi zien hoe oude situaties als 
inspiratiebron kunnen dienen om oplossingen voor 
een vraagstuk te bieden en modern gebruik te faci-
literen. Samen met de overige ingrepen in het 
monument is het gebouw behalve aantrekkelijker 
ook interessanter geworden. En dat is een niet 
onbelangrijk deel van prettig wonen.

In de achtergevel kwamen diverse beschadigingen voor tengevolge van aanbouwen. Linksachter is de gang op de verdieping nog net zichtbaar.  
Foto Henry Wolterink.
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Van de voorzitter
Als vereniging zijn we al weer even 
op weg in 2017. Zoals in het vorige 
nummer aangekondigd heeft Peter 
van de Peppel om persoonlijke 
reden zijn penningmeesterschap 
beëindigd. Tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst met de vrijwilligers 
van de vereniging is Peter bedankt 
voor zijn grote betrokkenheid en 
negen jaar lange inzet voor Oud 
Wageningen. Ook zijn beoogde 
opvolger is tijdens  de nieuwjaars-
bijeenkomst verwelkomd. Henk 
Slegten, geen onbekende in het 
Wageningse, neemt het stokje 
over. Vooruitlopend op de formele 
voordracht en benoeming draait 
Henk al wel mee in het bestuur. De 
kascontrolecommissie is van de 
wisseling op de hoogte gebracht.

Het jaar 2017 staat mede in het 
teken van het zoeken naar een 
nieuwe coördinator voor het docu-
mentatiecentrum. De bestuurster-
mijn van Hans van der Beek stopt 
in april 2018 en hij is niet herbe-
noembaar. In samenspraak met de 
dinsdagmorgengroep gaat het 
bestuur op zoek naar een nieuwe 
‘duizendpoot’. Mocht u dat zijn of 
weet u iemand, laat het ons weten.

Mogelijk hebben velen gemerkt 
dat de plaquette in het plaveisel  
bij de Bergpoort (Hoogstraat-
Bergstraat), die geschonken is ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de vereniging, 
gebroken is. Met dank aan de 
gemeente Wageningen en in het 
bijzonder aan burgemeester Van 

Rumund, is het gelukt om deze te 
vervangen en op een andere 
minder kwetsbare plek terug te 
brengen. Als het al niet gebeurd  
is, dan gebeurt het binnenkort en 
komt de nieuwe plaquette in de 
muur van de brug bij de Bergpoort.  

Onze ambitie van 75 nieuwe leden 
is niet gehaald, maar we mogen 
best tevreden zijn met het resul-
taat. De teller is blijven steken op 
46 nieuwe leden (61 aanmeldingen 
en 15 opzeggingen) waardoor de 
vereniging nu 577 leden telt. Ook 
voor 2017 is de ambitie 75 nieuwe 
leden. Dit kan het bestuur niet 
alleen en wij blijven het herhalen: 
ook u als lid kunt helpen, maak 
iemand in uw omgeving lid. Hoe? 
Dit kan via de website www.
oudwageningen.nl/lidmaatschap 
of per email aan ledenadminis-
tratie@oudwageningen.nl  (o.v.v. 
naam en adres van het nieuwe 
lid). Samen kunnen we deze 
ambitie waarmaken. 

Het ‘Pandaparkeerterrein’ ten 
behoeve van Ouwehands 
Dierenpark houdt de gemoederen 
in Wageningen bezig. Gezien de 
aanwezige Voorposten van de 
Grebbelinie op de beoogde locatie 
op Nudepark 2 heeft de vereniging 
samen met Wageningen 
Monumentaal in de bezwaarproce-
dure gevraagd om bij de realisatie 
rekening te houden met deze WOII 
erfgoedwaarden in de bodem. 
Onze wens om bij het realiseren 
van het parkeerterrein de 
Voorposten te beschermen en op 

de een of andere wijze ‘zichtbaar’ 
te maken lijkt niet tegen doven-
mansoren gezegd. Zowel bij de 
bezwarencommissie als later in 
een gesprek met de gemeente 
over dit onderwerp is op ons 
bezwaar c.q. verzoek positief gere-
ageerd.   

Noteer alvast: Algemene leden-
vergadering van de Historische 
Vereniging Oud Wageningen op 
woensdagavond 19 april 2017 met 
aansluitend een bijzondere lezing 
over de wijk Patrimonium. 

Omdat de verschijningsdatum van 
ons mooie tijdschrift niet meer 
gekoppeld is aan de data van de 
lezingen is het voor het bestuur 
nog zoeken hoe wij de leden uitno-
digen en de agenda bekendmaken. 
Waarschijnlijk zal dit deels per 
e-mail (375 leden) gebeuren en 
deels per (stads)post (200 leden). 
De  notulen, het jaarverslag en de 
financiële verantwoording 
verspreiden wij niet. Deze zijn, net 
als vorig jaar, ongeveer veertien 
dagen van te voren via de website 
te downloaden. Wie een papieren 
versie wil ontvangen kan dit 
kenbaar maken bij de secretaris 
(telefoon 0317-421436 of per e-mail: 
secretariaat@oudwageningen.nl).
 
In het vorige nummer heb ik al 
iets gezegd over de krappe finan-
ciële ruimte van de vereniging, de 
wens van onder andere de 
redactie om meer pagina’s in het 
tijdschrift, maar ook armslag voor 
het werk van de werkgroep 
Archeologie en het documenta-
tiecentrum. Zeker, meer leden 
geeft meer armslag maar het lijkt 
daarbij onvermijdelijk ook de 
contributie te verhogen. Met die 
verhoging blijft het mogelijk om 
vier historische lezingen per jaar 
te houden, een toegankelijk 
documentatiecentrum open te 
houden, partner te zijn in het 
Wagenings historisch en archeo-
logisch erfgoed en viermaal per 
jaar een kwalitatief hoogstaand 
tijdschrift uit te geven. In de 
Algemene ledenvergadering van 
april wordt hierover gesproken 
en een besluit genomen.
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OUD WAGENINGEN 
Historische Vereniging 

Algemene ledenvergadering op woensdag 19 april 2017  
 locatie Vredehorst Kerkelijk Centrum, aanvang 19.30 uur 

Uitnodiging en de agenda worden per e-mail en (stads)post 3 á 4 weken voor 
de vergadering toegezonden. De notulen, het jaarverslag en de financiële ver-
antwoording worden niet vooraf verspreid. Deze zijn, net als vorig jaar, onge-
veer 14 dagen van te voren via de website (www.oudwageningen.nl) te down-
loaden. Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de 
secretaris (tel. 0317-421436 of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl). 

Aansluitend is er een lezing over de wijk Patrimonium 

http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap
http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:secretariaat@oudwageningen.nl
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In memoriam 
Piet Holleman 

Op 21 december overleed plotse-
ling op 82-jarige leeftijd Piet 
Holleman. Als geboren 
Wageninger, zoon van Willem 
Holleman, melkman, en Grada 
Mulder. De familie woonde in de 
Veerstraat, even voorbij het loge-
ment van Leander. Piet kwam uit 
een RK-familie en was jaren mis-
dienaar bij de zusters in het 
Cunerahuis op de Markt. Hij was 
twee jaar jonger dan ik. Toen ik  
in 1932 werd geboren, bracht de 
moeder van Piet, Grada Holleman, 
die veel bakerde in de Veerstraat, 
mij met mijn vader naar de kerk 
om mij te laten dopen.  
Zo ontstond contact tussen de 
families Holleman en Steenbergen. 
Piet ging naar dezelfde school als 
ik, de Aloysiusschool. Hij ging wer-
ken bij de LH als tekenaar. Eerst in 
het oude hoofdgebouw en later in 
de Leeuwenborch. Wij zijn beiden 
bij de verkennerij geweest en 
speelden vaak met elkaar. Toen ik 
over Wageningen ging schrijven 
maakte Piet veel tekeningen bij 
mijn verhalen. Met Ad Rietveld 
maakten wij in 1979 ‘Wageningen, 
zoals het was... en nog is’. Piet 
trouwde met Gerda Bos. Ze kregen 
drie kinderen en woonden in 
Renkum. Mijn vrouw Gré en ik 
onderhielden goede contacten 
met hen. Piet was lid van 
Verdienste van de HVOW. Piet was 
een bescheiden mens, die zichzelf 
nooit op de voorgrond zette.

Ton Steenbergen, (mede namens 
het bestuur van Oud Wageningen)

Aanvulling Grebbedijk 6
In nr. 44-4 van Oud Wageningen las 
ik in Erfgoed in het nieuws het 
gedeelte over Grebbedijk 6. Daarin 
staat dat al voor 1940 boven stu-
dentes woonden. Dat weet ik niet, 
maar ik kan wel vertellen dat na 
1945 mijn opa J.C. Kok beneden 
woonde en zijn dochter, getrouwd 
met Vos (bakker bij De Volharding), 
daarboven. Toen mijn tante Cos 
Vos naar de Havenstraat verhuisde 
is mijn oom Thijs, werkzaam bij 
Hanenberg, boven komen wonen 
totdat mijn opa in 1964 overleed. 
Toen is hij naar beneden gegaan; 
daarna zijn er studentes komen 
wonen. Ik hoop dat dit een aanvul-
ling is op dit artikel.  
Groet van J.C. Kok, Wageningen.

Jaarverslag 2016 
Werkgroep Archeologie 
Wageningen
1.  Op een flink aantal dinsdagoch-

tenden zijn 19 dozen oud scherf-
materiaal van de vorige werk-
groep gedetermineerd uit de 
jaren 80 en 90. Alles werd 
beschreven op determineer-
formulieren.

2.   Drie WAW-leden deden mee 
met de basiscursus 2015-2016.

3.   Op 12 maart deden vijf leden 
mee aan het opschonen van 
twee grafheuvels in 
Wageningen, samen met de 
stichting Landschapsbeheer 
ZuidWest Veluwe.

4.  Onderzoek grafveld Diedenweg 
in Wageningen. De grote opgra-
ving in 1981 o.l.v. Rudi Hulst was 
nooit uitgewerkt tot een rap-
port. Cis van Vuure en Hans 
Dobbe hebben hem ontmoet en 
gevraagd om meer gegevens, 
kaart en andere informatie. O.a. 
levert hij een plattegrond van 
de opgraving. We proberen het 
beeld compleet te krijgen.

5.  Voorbereiding sondeeronder-
zoek in het grindgat in de 
Maneswaard (zuidkant van de 
Rijn). De Maneswaard is nog 
steeds Wagenings grondgebied 
sinds de loop van de Rijn zich 
verlegde in de 15e eeuw, waarna 
de Maneswaard in feite in de 
Betuwe kwam te liggen. Van Jan 
Verhagen heeft de Maneswaard-

groep sondeerbuizen geleend, 
touwwerk, ankers e.d. om de 
bodem te onderzoeken op 
muurresten. In de Maneswaard 
zijn door RAAP tufsteen en aar-
dewerk uit de Romeinse periode 
gevonden. Het sondeeronder-
zoek zal in mei/juni 2017 plaats-
vinden vanaf een groot ponton 
dat geleend wordt van een aan-
nemersbedrijf, gespecialiseerd  
in landschapsontwikkeling.

6.  Geholpen met booronderzoek 
in Barneveld op verzoek van 
Peter Schut. 

7.  In juli werkten drie leden aan de 
opgraving die de AWN kreeg 
aan de Sportlaan in Ede. Wij 
kregen een ‘kuil’ van 30 x 10 
meter, die door de kraan voor-
zichtig werd geschaafd tot een 
groot aantal sporen zichtbaar 
werden. Bijzonder waren de 
blootlegging van een grote 
waterput en een Duitse loop-
graaf uit WOII. Uit de put kwam 
een kogelpotrand en een scherf 
van pingsdorfaardewerk.

8.  Op 19 juli werd door zes WAW-
ers op de Westberg gewerkt 
binnen het hek om de begraaf-
plaats van de familie De 
Constant de Rebecque de 
Villars. Binnen dit hek bevinden 
zich ook de fundamenten van 
het oude christelijke kerkje uit 
de elfde eeuw. Veel was over-
woekerd en jong groen werd 
verwijderd, zodat het geplande 
grondradaronderzoek beter kan 
plaatsvinden. 

9.  Op 5 augustus kwam de Werk-
groep Innovatieve Meet tech-
nieken in de Archeologie bij-
een.  WIMA is onderdeel van de 
Archeologie Vereniging 
Kempen- en Peelland uit Eind-
hoven. Zij deden een grond-
radaronderzoek naar eventuele 
andere muurresten dan de twee 
zichtbare. In november kwam 
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bericht van de WIMA dat door 
de vele boomwortels en het 
veelvuldige grove grint er geen 
duidelijke andere fundament-
resten konden worden vast-
gesteld.  
Cis van Vuure ontving nog 
samen met Peter Schut twee 
ervaren archeologen die uiterst 
geïnteresseerd bleken en voor-
stelden om te verzoeken om 
kleine  proefputjes te graven op 
enkele plaatsen om toch meer 
duidelijkheid te krijgen.  
Op diezelfde dag heeft de 
WIMA ook gezocht naar funda-
menten van het voormalige 
adellijke landhuis Belmonte op 
de Wageningse Berg. Daarvan is 
een hoekpunt gevonden. In 
2017 zal het onderzoek voortge-
zet worden.

10.   Hendrik Jan Landman vond 
samen met zijn vriend Eddie 
Ruijterkamp, lid van de WAW 
aan de oever van de Rijn in juli 
2014 een bronzen dolk uit de 
vroege bronstijd, dus ongeveer 
4000 jaar oud. Beide heren 
gebruiken een metaaldetector 

en doen regelmatig losse vond-
sten van diverse herkomst w.o. 
ook Romeinse vondsten. Begin 
2016 liet Eddie de dolk zien aan 
regio-archeoloog Peter Schut.  
De conclusie was dat het een 
zeer bijzondere vondst betrof. 
Volgens Schut sluit deze zeld-
zame vondst aan bij de in 1840 
gevonden bronsschat. Van de 
drie in Nederland gevonden 
dergelijke dolken zijn er twee in 
Wageningen gevonden. 

11.  Cis van Vuure heeft een door 
hem nieuw ontdekte grafheu-
vel laten zien aan Peter Schut.

12.  WOII - De Voorposten op 
Wagenings grondgebied als  
onderdeel van de strijd om de 
Grebbeberg. Jobbe Wijnen, lid  
van de WAW, neemt initiatief 
om namens de WAW de 
Voorposten van de strijd om de 
Grebbeberg in mei 1940 te 
onderzoeken / in kaart te bren-
gen / te kijken wat de mogelijk-
heden zijn om bij toekomstige 
bouwplannen bescherming te 
bieden etc. In Wageningen is 
tot nu toe geen WOII archeolo-
giebeleid. Geen medewerking 
van de regio-archeoloog en van 
de gemeentelijke  ambtenaar 
voor monumenten.

13.  In 2016 werd drie keer verga-
derd door de WAW. Op 24 
februari in De Casteelse Poort, 
op 25 mei en op 29 november in 
het Stadsatelier/Ons Huis.

Hans Dobbe

Uitnodiging lezing
‘Dat was toen zo!’ 
In september 2016 verscheen van 
de hand van Judica Lookman het 
boek Patrimonium, over de wijk en 
haar bewoners. In dit boek vertel-
len (oud-)bewoners van de wijk 
over hun herinneringen aan het 
leven daar tussen 1920 en 2015. 
Over spelende kinderen op straat, 
winkels in de wijk, groentetuinen, 
zorg voor elkaar en woningnood. 
In de lezing ‘Dat was toen zo!’ zal 
Judica Lookman terugkijken naar 
de woonidealen aan het begin van 
de twintigste eeuw, op grond 
waarvan de wijk Patrimonium is 
ontworpen. Ze zal ingaan op hoe 
die idealen veranderden in de loop 

van de afgelopen 100 jaar en hoe 
we daar nu naar kijken. Naar voren 
zal komen hoe verrassend veel er 
is veranderd in onze manier van 
wonen in de afgelopen decennia. 
De verhalen en getoonde beelden 
zullen bij veel mensen herinnerin-
gen oproepen, niet alleen aan het 
leven in de wijk Patrimonium maar 
ook daarbuiten. Tijdens de lezing is 
er voor de bezoekers dan ook 
zeker ruimte om het vertelde aan 
te vullen met eigen verhalen en 
persoonlijke herinneringen. 
De lezing vindt plaats op woensdag 
19 april in De Vredehorst, aanvang 
20.30 uur, aansluitend aan de 
Algemene ledenvergadering.

Kraam Boekenmarkt
Zaterdag 15 april vindt de der-
tiende editie van de Wageningse 
boekenmarkt plaats. Net als vorig 
jaar hebben we een kraam op het 
Raadhuisplein, samen met het 
Comité Open Monumentendag 
Wageningen. Hier kunt u naast 
onze eigen publicaties ook twee-
dehands boeken over de geschie-
denis van Wageningen e.o. kopen. 
De boekenmarkt vindt plaats van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Ledenadministratie
Nieuwe leden
Mw. B. Snijder
Dhr. P. den Besten
Dhr. J. Spijker
Mw. A.G. Jansen
Mw. A.J. Gielink
Dhr. J.M. Meijnen
Dhr. H. Lette
Dhr. F. Mutsaers
Dhr. J. van der Wiel
Mw. A. de Gier

Overleden
Dhr. P.H. Middelburg
Dhr. P. Holleman

Onderzoekers van de WIMA met 
hun grondradar, op de Westberg.

Dolk uit de vroege bronstijd, in de 
Rijn gevonden, bij de Wolfswaard.

http://www.oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
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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 vrien-
den en vriendinnen bewaard is gebleven. Via bruiklenen en eigen bezit krijgt u 
een overzicht van Haaks veelzijdige oeuvre. Zie het artikel in dit blad.

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.

Lezing Vereniging Vrienden van het Wagenings Museum  
‘Wat we nu weten over de archeologie van de Zuidwest Veluwe’. Spreker: 
Charlotte Peen. Zij was tussen 2005 en 2010 stadsarcheoloog van Wageningen 
en is nu gemeentelijk archeoloog in Ede. Zij zal een beeld schetsen van de 
regionale nederzettingsgeschiedenis in IJzertijd en Romeinse tijd en ingaan op 
de betekenis van recente opgravingsresultaten. 

Culturele Ronde Wageningen organiseert een open atelier weekend voor gale-
ries, beeldend kunstenaars en de serieuze amateur. Overzichtstentoonstelling in 
De Casteelse Poort wordt geopend op 8 april om 16.00 uur. In het weekend van 
22 en 23 april zijn de ateliers en galeries te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. 
Programma verkrijgbaar op diverse plaatsen in Wageningen.

Lezing ‘Dat was toen zo!’ – Historische Vereniging Oud Wageningen.  
Sprekers: Judica Lookman. Voor meer informatie zie pagina 27 van dit blad.
In september 2016  verscheen haar boek over de wijk Patrimonium. In deze 
lezing zal zij terugkijken naar de woonidealen aan het begin van de twintigste 
eeuw, op grond waarvan de wijk Patrimonium is ontworpen.

Romeinenweek – (zie www.romeinenweek.nl)
De Casteelse Poort organiseert diverse activiteiten.

Minitentoonstelling Gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd

Lezing ‘Tot hier en niet verder(?), de Romeinse limes langs de Rijn’
Spreker: Peter Schut, regio-archeoloog.

Activiteitenmiddag voor kinderen: eten, drinken en spelletjes op z’n Romeins.
Aanmelden via info@casteelsepoort.nl

Wageningen, een stad met twee havens.
Dit jaar is het exact 300 jaar geleden dat de stad Wageningen haar Rijnhaven 
kreeg opgeleverd. Het was niet de enige Wageningse haven. De stad kende 
ook de ‘Binnenhaven’, waar turf en grondstoffen uit het Veenendaalse werden 
aangevoerd. Het museum wijdt deze zomer een tentoonstelling aan beide 
havens, met veel informatie over de huidige binnenvaarthaven aan de Neder-
Rijn, waar jaarlijks 1.600 tot 1.800 schepen aanleggen.

AGENDA • WAGENINGS ERFGOED

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

t/m 2 april 2017
Museum

De Casteelse Poort 
Bowlespark 1a

t/m 20 maart 
Forum, WUR 

Droevendaalse-
steeg 2

Ma-vrij van 09.00 
tot 13.00 uur.

27 maart
Bblthk

Stationsstraat 2                      
20.15, gratis

18 t/m 23 april

19 april 
Vredehorst, 

Tarthorst 1

29 april t/m 7 mei
 

23 april t/m 7 mei  
De Casteelse Poort

2 mei, Bblthk
20:00 uur, gratis

3 mei 2017
De Casteelse Poort

14:00 uur, gratis

21 mei 2017
–  22 oktober 2017

De Casteelse Poort
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