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In goed overleg

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

U als lezer van dit tijdschrift verwacht terecht van ons als redactie dat wij voortdurend op zoek zijn 
naar boeiende onderwerpen uit de Wageningse geschiedenis. Wij als redactie doen niets liever dan 
dat - verhalen opsporen, uitzoeken en opschrijven. Toch is dat niet genoeg. Ons blad moet het ook 
hebben van de oplettendheid van de lezers. U koestert herinneringen, u vertelt belevenissen door, 
u bewaart brieven, dagboeken en voorwerpen die teruggaan op Wageningse geschiedenissen. 
Realiseert u zich dat daar ook buiten uw eigen kring belangstelling voor bestaat? Uw verhaal moet 
wellicht nog wat beter worden uitgezocht en op papier gezet. En daar heeft u geen tijd voor of u 
aarzelt om het te proberen. Wel, als u zo ver al bent dan moet u toch echt contact met ons zoeken. 
Kom gerust met uw ideeën en verhalen, voldragen of niet, maakt niet uit. In goed overleg kan iets 
heel moois ontstaan, dat is in de loop van 45 jaar Oud Wageningen steeds weer gebleken.
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willen zien. En de aanwezige ooievaars moeten er 
ook willen blijven. Fietsers, wandelaars en gemotori-
seerden moeten elkaars genoegen niet verpesten en 
dus gescheiden banen krijgen. Een snelfietspad zou 
mooi zijn. En zo zijn er nog veel meer suggesties. 
De meest ingrijpende wil in de uiterwaarden ruim 
baan voor waterrecreatie. Daar zou de jachthaven 
naartoe moeten verkassen en er zou een roeibaan 
van misschien wel een kilometer kunnen komen. 
Op www.grebbedijk.com is het hele palet aan ideeën 
te vinden.

Volgens Löhr gaat het waterschap de suggesties van 
de dijkdenkers even serieus bekijken als de bestuur-
lijke scenario’s. De ondergrens wordt altijd bepaald 
door de waterveiligheid, de uitvoerbaarheid en de 
financiële haalbaarheid. ‘De dijkdenkers zullen aan 
het eind niet verrast worden door de variant die het 
waterschap uiteindelijk kiest. We zijn een open en 
transparant proces begonnen en dat willen we vol-
houden.’ Dijkdenkster Marian Bos, die in de voorma-
lige steenfabriek Plasserwaard woont voelt zich 

Het zijn dijkbewoners, agrariërs, belangenverte-
genwoordigers. Er zijn mensen bij van Mooi 
Wageningen, de Vlinderstichting, de watersport-
clubs Vada en Argo. Ze zijn nu een keer of vijf bij-
eengeweest om in alle vrijheid hun ideeën te 
spuien. ‘Wij willen hen vanaf het begin meetrekken 
in het creatieve proces’, zegt projectleider Ronald 
Löhr. ‘Het is niet zomaar een klankbordgroep. 
Onze grondhouding is dat direct betrokkenen meer 
kunnen dan alleen hun eigen belang vooropstel-
len, ze bezitten ook veel kennis van de plaatselijke 
situatie. Die kennis wil het waterschap graag 
benutten bij de planontwikkeling. We denken dan 
aan ideeën over recreatieve mogelijkheden, 
natuurontwikkeling en verkeersveiligheid. 
Maar ook hun kennis van de cultuurhistorie en de 
archeologie van het dijkgebied kan helpen.’ 

Slim aangepakt
Precies die aandachtspunten blijken de dijkdenkers 
ook allemaal aan te stippen. Het ligt voor de hand 
dat ze de nieuwe dijk bloem-, vlinder- en vogelrijk 

De Grebbedijk gaat op de schop. Begin dit jaar is hij officieel opgenomen in het zogenaamde hoogwater-

beschermingsprogramma. Hij voldoet nog wel aan de huidige veiligheidseisen, maar het veranderende 

klimaat levert nieuwe gevaren op. Daarom moet de dijk versterkt worden. Het waterschap Vallei en Veluwe 

is de eerstverantwoordelijke. Uiteraard staat de verhoging van de waterveiligheid voorop, maar daar hoeft 

het niet bij te blijven. Als de dijk dan toch aangepakt moet worden, dan kunnen andere wensen en ideeën 

meteen meegenomen worden. ‘Koppelen’ noemt het waterschap dat, koppelen aan gebiedsontwikkeling. 

In Wageningen bestaat grote belangstelling om daarover mee te denken. Behalve uiteraard de gemeente 

hebben zich tientallen organisaties en particulieren aangemeld als ‘dijkdenkers’. De eerstkomende jaren 

gebruikt het waterschap om de ideeën in kaart te brengen en uit te zoeken welke haalbaar zijn. In 2023 moet 

het eigenlijke werk aan de dijk beginnen.

‘Dijkdenkers’ - zo noemt 
het waterschap Vallei en 
Veluwe de Wageningers 
die zich geroepen voelen 
mee te denken over de 
nieuwe Grebbedijk. 
Zomer 2016 organiseerde 
het schap een informatie-
avond. Daar kwamen 
maar liefst zo’n 150 
mensen op af. Uiteinde-
lijk zijn 30 van hen in de 
nieuwe rol van dijk-
denker gestapt. 
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Wageningers denken mee 
over nieuwe Grebbedijk

Door Piet Aben
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serieus genomen. ‘Het waterschap heeft dit slim 
aangepakt. Ze kunnen ons beter van het begin af 
aan meenemen in de plannen, dan dat ze ons aan 
het eind misschien wel protesterend tegenover zich 
aantreffen. Ze doen echt hun best.’ 

Ambities
Tegelijkertijd vinden op bestuurlijk vlak ingewik-
kelde brainstormprocessen plaats. De gemeenten 
Wageningen en Rhenen, de provincies Gelderland 
en Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer - ze 
zijn, nu nog vrij onopgemerkt, druk doende met de 
nieuwe Grebbedijk. Wageningen hoopt een hele-
boel verlangens tegelijkertijd te kunnen waarma-
ken. ‘Wageningen richt zich in de toekomst sterker 
op de kwaliteiten van de Rijn en de Grebbedijk’, zo 
heette het al in de gemeentelijke Structuurvisie 
2013. In 2015 vatte het waterschap de ‘ambities’ van 
alle besturen samen en noteerde daarbij voor 
Wageningen: ‘Er bestaat een lokale en bestuurlijke 
wens om een kwaliteitsverbetering voor de kop 
van de Rijnhaven door te voeren en om de recrea-
tiehaven richting het centrum te verplaatsen.’ Om 
die ambities waar te kunnen maken zou de aanleg 
van een kanaal voor recreatievaart en natuuront-
wikkeling wenselijk zijn. Ook zou het recreatieve 
fiets- en wandelroutenetwerk over de Grebbedijk 
verbeterd moeten worden en er zou een verbinding 
moeten komen tussen de rivier en de binnenstad. 
Bij dat alles zou de kop van de haven ontwikkeld 
moeten worden voor recreatie en/of toerisme. 
Daarvoor moet de omgeving van de Rijnhaven drin-
gend worden aangepakt, want juist daar, waar de 
binnenstad de Grebbedijk en de uitwaarden raakt, 
wordt het beeld verstoord door een ingewikkelde 
verkeersknoop en vervallen bebouwing. Met zijn 
zware verkeer doet het stuk Grebbedijk langs de 
Rijnhaven afbreuk aan de groene route tussen 
Grebbeberg en Wageningse Berg. 

Inmiddels zijn we weer wat stappen verder. Er is een 
eerste ‘plan van aanpak dijkversterking’, dat 18 april 
jl. aan de gemeenteraad is gepresenteerd en eind dit 
jaar moet worden vastgesteld. Daarin nemen B&W 
de structuurvisie 2013 en de ambities uit 2015 nog 
steeds als uitgangspunt, met één uitzondering: de 
meest gedurfde ambitie, de verplaatsing van de 
recreatiehaven naar de uiterwaard tegenover de 
stad, zit er niet meer bij. Dat idee is in de overleggen 
met de andere besturen kennelijk toch een ambitie 
te ver gebleken. ‘Maar niet alleen de gemeentelijke 
ambities zijn sturend’, aldus beleidsambtenaar 
Wilma Pol; zij hoort de watersporters onder de dijk-
denkers al teleurgesteld zuchten. Daarom beklem-
toont ze nog maar eens ‘dat ook de omgeving in de 
vorm van de dijkdenkers, de direct aanwonenden, 
de inwoners van Wageningen een rol blijven spelen 
bij het leveren van inbreng voor de verschillende 
alternatieven’. 
‘We leven nu nog in het tijdperk van de dromen’, 
aldus projectleider Ronald Löhr. ‘Al die wensen 
moeten nog door de zeven van waterveiligheid, 
haalbaarheid en financierbaarheid.’

De Grebbedijk, vermoedelijk eind twaalfde eeuw aangelegd, moet de 
Gelderse Vallei tegen overstromingen beschermen. Als hij nu zou breken 
zouden alle 250.000 valleibewoners bedreigd worden. Veenendaal zou 
een paar meter onder water komen te staan en tot voorbij Amersfoort 
zou alles onderlopen. Directe economische schade: 10 miljard euro. 
De ruime belangstelling die Wageningen tegenwoordig voor de Grebbedijk 
aan de dag legt staat nogal haaks op de historie. De Wageningse inzet 
voor de dijk, die grotendeels op haar grondgebied ligt, is de afgelopen 
eeuwen nooit erg enthousiast geweest. Hoewel het belang van de 
Grebbedijk zonneklaar was, werd eeuwenlang over het onderhoud geru-
zied - met een groot aantal dijkbreuken tot gevolg. Met regelmaat protes-
teerden de bewoners van de bedreigde Gelderse Vallei tegen het ongeïn-
teresseerde gedrag van Wageningen. Dat werd ervan beschuldigd het 
onderhoud van de dijk ernstig te verwaarlozen, omdat een dijkdoorbraak 
de stad nauwelijks zou treffen, terwijl Veenendalers, Leusdenaren en 
Amersfoorters zwaar zouden worden gedupeerd. 
Noodgedwongen wijs geworden, bereikten de partijen in 1714 een 
overeenkomst die zowel het onderhoud van de dijk als de ontwatering 
van de vallei voorgoed zou regelen. Toen de dijk in 1855 door zeer uit-
zonderlijke ijsgang toch weer doorbrak kon het herstel onmiddellijk 
beginnen – er hoefde niet eerst over getwist te worden. 

Haaks op historie

Schets van het Wageningse voorkeursscenario bij de versterking van de Grebbedijk 
(Rapport Ruimtelijke ambitie Grebbedijk / Deltadijk’, 2015).
1. verplaatsen Bruil /EBC   2. verplaatsen recreatiehaven   3. koppeling stad-rivier 
(recreatiehaven)   4. groen / natuur als buffer tussen industriehaven en recreatie-
haven   5. toegang recreatiehaven   6. benutten deel oude locatie recreatiehaven 
7. groen / natuur als buffer tussen industriehaven en toegang recreatiehaven 
8. zichtlijnen vanuit stad naar uiterwaarden en de rivier   9. nieuw hart ontwikkelen 
als schakel tussen haven en stad   10. roeibaan in de huidige uiterwaarden    
11. infrastructuur langs de dijk en opwekken van duurzame energie rond de dijk
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Uiterwaarde(n) of bos?

Vraag in Wageningen naar de mooiste plek en je wordt door menig inwoner naar de 
uiterwaarden verwezen. De open ruimte en het weidse uitzicht, de mooie luchten en het 
zicht op de steenfabriek De Bovenste Polder maken dit landschap uniek en typerend voor 
Wageningen. De uiterwaarden zijn de leefomgeving van vele soorten vogels en staan 
bekend om een hoge biodiversiteit. Hendrik Marsman schreef het erg toepasselijke gedicht 
‘Landschap’ – dat ik hier zou willen hanteren als inleiding en als ode aan dit natuurgebied:

Landschap
In de weiden grazen
de vreedzame dieren;
de reigers zeilen
over blinkende meren,
de roerdompen staan
bij een donkere plas;
en in de uiterwaarden
galopperen de paarden
met golvende staarten
over golvend gras.

Zoals bekend zijn er tot 1976 plannen geweest om de uiterwaarden te bebouwen met huizen 
en flats. De maquette van dit plan is nog steeds tentoongesteld in museum De Casteelse 
Poort, maar het plan werd vernietigd door een Kroonbesluit. De gemeente Wageningen 
droeg de zorg voor het gebied daarna over aan Staatsbosbeheer. Omdat de uiterwaarden 
oorspronkelijk echter het overloopgebied zijn van de rivier en indien nodig het afvoergebied 
vormen bij hoogwater, is ook Rijkswaterstaat gedeeltelijk verantwoordelijk voor het gebied. 
Beide organisaties organiseerden ruim tien jaar geleden informatiebijeenkomsten waarbij 
het behoud van een open landschap voorop werd gesteld. Onder dit beleid zou het gebied 
landschappelijk blijven zoals het eeuwenlang geweest zal zijn: grasland voor vee. 

In de afgelopen twintig jaar gaf Rijkswaterstaat vele miljoenen uit aan het bevorderen van de 
doorstroming. Kribben en beschoeiingen worden goed onderhouden. De uitvoering van het 
plan ‘Ruimte voor de rivier’ nadert zijn voltooiing en nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding. 
Staatsbosbeheer heeft echter minder te besteden om het gebied te verzorgen en laat om die 
reden alles groeien. Zo verandert het landschap gestaag en groeit er langzaam bos. 
Ik volg het gebied nu sinds medio jaren 90 en neem die verbossing steeds meer waar. 
Hoewel er in het kader van het ‘open landschap’ zo’n honderd koeien hadden moeten zorgen 
voor de waarborging van het karakter zijn er nooit meer dan vijftig koeien geteld en ook 
tegenwoordig is er te weinig vee: slechts zo’n vijftien tot twintig paarden vinden hun thuis 
tussen de alsmaar hoger groeiende bomen en struiken. De boompartijen ten westen van de 
steenfabriek zijn nu hoger dan het gebouw, waardoor de fabriek voor de passant – komende 
vanuit de stad – onzichtbaar geworden is. Men ziet vanuit die richting slechts de mooi 
gerestaureerde schoorsteen die nu fungeert als aandenken aan het aanzicht van de fabriek. 

In de zomer van 2016 is er voor het eerst in zeven jaar een gedeelte van het hoge gras 
gemaaid en deed een klein stuk uiterwaarden tijdelijk denken aan hoe dit landschap jaren 
geleden begon aan zijn transformatie. Bij voortgang van het huidige beleid wordt ‘het 
golvend gras’ langzaam een golvend bos en wordt het habitat van de diverse dieren, ‘reigers 
en roerdompen’, dusdanig anders dat de soortenrijkdom helaas zal afnemen. In dat geval 
kunnen we het gedicht van Marsman in de toekomst steeds lastiger rijmen met de 
werkelijkheid.

Door Niek Smaal 

Niek Smaal is bedrijfsleider 

van Boekhandel Kniphorst 

en heeft thuis een eigen 

(hobby)drukkerij.

CO LU M N
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In januari 1979 kwam Dirk van Andel naar 
Wageningen waar hij, na twee weken met hem te 
hebben samengewerkt, de huisartspraktijk van 
dokter Landweer overnam. De praktijk was geves-
tigd in een grote ‘dokterswoning’ op de hoek van 
de Generaal Foulkesweg en de Wilhelminaweg, in 
1924 gebouwd door Landweers voorganger Koch. 
Landweer was deze praktijk begonnen in 1941.
Van Andel had medicijnen gestudeerd aan de Vrije 
Universiteit, waar hij onder andere actief was in een 
comité ‘Hulp ontwikkelingslanden’. Hij leerde hier 
ook zijn vrouw Dietje kennen die acht jaar in Nieuw 
Guinea had gewoond. In 1973 vertrok hij met haar 
en twee kleine kinderen voor de Evangelische kerk 
als zendingsarts naar Kameroen. ‘Na anderhalf jaar 
stond ik daar als 28-jarige aan het hoofd van een 
ziekenhuis met 180 bedden en een polikliniek aan 
de rand van Douala, de havenstad, toen al een stad 
met één miljoen inwoners.’ Op de polikliniek kwa-
men zo’n 300 patiënten per dag die elk omgere-
kend een euro betaalden, de belangrijkste financie-
ringsbron van het ziekenhuis. In verband met de 
kinderen die toen zeven en acht jaar oud waren – 
‘voor onderwijs had je de keuze tussen een elitaire 
Franse school of de lokale school’ – keerden zij na 
vijf jaar terug naar Nederland, waar zij door een 
gelukkig toeval geattendeerd werden op het vrijko-
men van de praktijk van dokter Landweer in 

IN  GESPREK MET DIRK VAN ANDEL

Wageningen; ‘er was in die tijd een aanzienlijk art-
senoverschot’. Dietje had in Kameroen de kinderen 
zo goed voorbereid dat zij zonder problemen aan-
sluiting vonden op de lagere school. 

Zorgloket
‘Ik kwam terecht in een klassieke Wageningse 
praktijk met veel echte Wageningers als patiënten 
zoals de families Daniels en Wijers met hun boerde-
rijen.’ Het accent kwam nu in tegenstelling tot 
Kameroen veel meer te liggen op bejaarden. Van 
Andel was al spoedig actief in het ‘Gecoördineerd 
Bejaardenwerk’ – een stichting waarvan apotheker 
Ten Hoopen voorzitter was – dat dankzij de inzet 
van coördinator Jaap van Aarst o.a. uitmondde in 
de Wielewaag. In de jaren ’80 werd hij begeleider 
naar het Zorgloket (‘Wageningen had het tweede 
zorgloket in Nederland na Den Haag!’); ‘het kostte 
heel wat tijd om alle koninkrijkjes op één lijn te krij-
gen’. Tevens zat Van Andel acht jaar in het bestuur 
van de Pauwenhof die hij onder andere mede 
begeleidde richting de nieuwbouw, die ‘vanwege 
jarenlange fusieperikelen tussen Ede, Bennekom 
en Wageningen (en later Veenendaal) pas in 2003 
aan de Costerweg geopend kon worden’.
‘Het mooie van de Wageningse praktijk was het 
wekelijkse contact met de andere huisartsen waar-
bij we allerlei problemen uit onze praktijken konden 

Door  
Toon Jansen
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‘Vrijheid, verantwoordelijkheid
en het zinvolle werk’

Oud Wageningen   2 – 2017

doorspreken.’ Ook was het een groot gemak dat het 
kleinschalige ziekenhuis op de berg zo dichtbij was 
waardoor een zeer direct contact met specialisten 
mogelijk was; maandelijks was er een bijeenkomst 
van de specialisten met de lokale huisartsen. In 1990 
kwam hieraan een einde vanwege de fusie met Ede 
en Veenendaal die resulteerde in het Gelderse Vallei 
ziekenhuis. Een van de onderwerpen die tijdens zulk 
overleg ter sprake kwamen, was euthanasie. Van 
Andel maakte deel uit van een door de hoofdinspec-
teur Volksgezondheid ingestelde commissie waarin 
alle aspecten van dit vraagstuk aan de orde kwa-
men. ‘In die zeer gemengd samengestelde commis-
sie kwamen vooral praktijkgevallen aan de orde, 
waarbij we veelal verbazend op één lijn zaten.’
‘In Afrika heb ik nooit een verzoek om euthanasie 
gekregen. De vraag naar euthanasie is niet los te 
zien van de maatschappij en mogelijk ook van de 
waardering voor de ouderdom. In Afrika hebben 
ouderen meestal nog een belangrijke functie als 
familieoudsten.’ 

‘Afrika blijkt bij velen met een soortgelijke ervaring 
besmettelijk: het gevoel van vrijheid, verantwoor-
delijkheid en het zinvolle werk, maar ook het zo 
directe contact met mens en samenleving.’ In 1995 
vertrokken Dirk en Dietje opnieuw naar Afrika, dit 
keer naar Zambia en uitgezonden door het 
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking 
van Buitenlandse Zaken. Het ziekenhuis met 120 
bedden waar hij kwam te werken als ‘district medi-
cal officer’, lag  in een gebied - zo groot als een 
derde van Nederland met 100.000 inwoners - dat 
wel ‘het Siberië van Zambia’ werd genoemd, pal 
tegen de grens met Kongo.
‘We hadden hier een boeiende tijd, vooral nadat er in 
1998 vlakbij door de UNHCR een opvangkamp voor 
uiteindelijk 25.000 vluchtelingen uit Oost-Kongo 
werd gevestigd.’ Hiertegen was aanvankelijk veel 
verzet van de lokale bevolking, vooral ook uit jaloe-
zie vanwege de in hun ogen bevoorrechte behande-
ling van de vluchtelingen. ‘In overleg met de lokale 
chief ging Dietje met een toneelgroep de dorpen in 
ons district langs om de bevolking duidelijk te maken 
wat het betekent om vluchteling te zijn.’ Dit had suc-
ces: ‘terwijl aan de grens van het naastgelegen dis-
trict de vluchtelingen met stenen onthaald werden, 
stonden ze bij ons met schalen met voedsel aan de 
weg’. ‘Omdat UNHCR beter betaalde, hadden we wel 
moeite om ons eigen personeel aan te houden, maar 

meestal slaagden we hierin door erop te wijzen dat 
het hier een tijdelijk kamp betrof.’
Eind 2003 zette Buitenlandse Zaken – voornamelijk 
om redenen van bezuiniging – abrupt een punt 
achter de uitzending van artsen naar ontwikke-
lingslanden. Terug in Nederland studeerde Dirk nog 
een jaar gezondheidszorg aan het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen, ‘samen met vooral jonge 
mensen uit alle delen van de wereld, leuk om af te 
kicken’. In Wageningen – inmiddels was hij gepen-
sioneerd – zat hij vijf jaar in de adviesraad voor de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO); ‘alles kwam hier langs!’ 

Hospice
‘Tot mijn verbazing was er in Wageningen geen hos-
pice.’ Volgens de subsidieregels van de provincie (in 
principe één hospice van 6 bedden per 100.000 
inwoners) bleek er inderdaad de mogelijkheid te zijn 
‘het gat tussen Arnhem en Ede te vullen’, door 
samenwerking met de gemeente Renkum. Met Jaap 

van Aarst en twee oud-collega’s zette Dirk zich in om 
dit te realiseren. ‘Het heeft ons vijf jaar gekost.’ Het 
vinden van een geschikte locatie bleek het grootste 
struikelblok. ‘De grote villa Welgelegen in Renkum 
bleek te duur; de keuze voor een nieuw gebouwd en 
niet verkocht pand in De Boomgaarden stuitte op fel 
verzet van een aantal buurtbewoners die zorgen 
hadden over de waarde van hun woning.’ 
Uiteindelijk werd een oplossing gevonden door huur 
en verbouw van het leegstaande gastenverblijf van 
Vilente aan de Melkweg. ‘De buurt was hier al 
gewend aan dementerende ouderen die in de door 
Vilente beheerde paviljoens (nu door een door fami-
lieleden van de bewoners opgerichte Stichting 
September) woonden en was alleen bezorgd over 
het behoud van voldoende parkeerruimte.’ Aldus 
kon er, mede door een crowdfunding actie een hos-
pice met vier kamers gerealiseerd worden, dat sinds-
dien een gemiddelde bezetting van 75% heeft. Door 
de nabijheid kunnen de patiënten, veelal afkomstig 
uit Wageningen en Renkum,  hun eigen huisarts 
behouden. Naast enkele verpleegkundigen draagt 
een groot aantal vrijwilligers bij aan het optimaal 
functioneren van het hospice Wageningen-Renkum.
‘Als je veel in het buitenland gewoond en gewerkt 
hebt is Wageningen een prima plek met een gewel-
dige, veelkleurige bevolking om je thuis te voelen.’

7
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Wageningen kopen om de situatie ter plekke beter 
te leren kennen. Huhn reed door naar het politie-
bureau aan de Rijksstraatweg 15. Op dit bureau 
hoorde hij van SD’er Friedrich Kohrmeyer, die het 
onderzoek had ingesteld naar de moord op 
Iprenburg, dat Boes inderdaad de geneesheer-
directeur was van het ziekenhuis waarin Iprenburg 
was doodgeschoten.

Kohrmeyer verklaarde op 23 maart 1946 als getui-
ge: ‘Aan Huhn heb ik de stand van zaken gemeld 
en ik meen mij te herinneren, dat op het politie-
bureau te Wageningen door Huhn aan den 
Burgemeester IJzerman mededeling is gedaan van 
voorgenomen represaillemaatregelen, bestaande 
uit een geldboete, hoe groot weet ik niet meer. 
Ik kan mij herinneren dat wij dr. Boes een verhoor 
wilden afnemen, doch dat wij hem aanvankelijk 

Verzetsman Henk Sijnja pleegde op 27 oktober 
1943 in het ziekenhuis van Wageningen een 
moordaanslag op verrader Cornelis Iprenburg. Als 
vergelding schoten de Duitsers een dag later de 
geneesheer-directeur Jan Boes voor de deur van 
zijn garage neer. 
De organisator van deze ‘Silbertanne-actie’, 
Obersturmführer Arno Huhn, verklaarde in de  
openbare terechtzitting op 6 oktober 1948 dat hij 
van Hauptsturmführer Artur Thomsen, chef van  
de Sicherheitsdienst te Arnhem, een lijst van drie 
personen uit Wageningen had gekregen met de 
opdracht één van de drie als vergelding dood te 
schieten. Daarbij had Thomsen gezegd dat Boes, 
‘die directeur van een ziekenhuis was’ daarvoor 
het meest in aanmerking kwam, indien vast zou 
komen te staan dat hij de geneesheer-directeur 
was van het ziekenhuis waar de aanslag had 
plaatsgevonden.  
De andere twee namen kon Huhn zich tijdens zijn 
verhoor en de openbare terechtzitting niet meer 
herinneren. Ook wist hij niet uit welke bron de 
opgegeven namen van de beoogde slachtoffers 
afkomstig waren. Volgens de verklaring van zijn 
chauffeur Janszen zou het zijn gegaan om ‘twee 
doktoren en een professor van de Landbouw 
Hoogeschool te Wageningen’. Welke namen het 
betrof kon ook hij zich niet meer voor de geest 
halen.

Koopman en De Man
De opdracht werd uitgevoerd door Germaansche 
SS’ers Gerrit-Jan Koopman en Adolf de Man. 
Samen met hen reed Huhn in de middag van 28 
oktober 1943 naar Wageningen. In het centrum van 
Wageningen, ter hoogte van Hotel De Wereld, 
stapten Koopman en De Man uit. Koopman wilde 
eerst nog een plattegrond van de gemeente 

Door  
Bart van der Helm

Bart van der Helm 
(Zeist, 1982) studeerde 
Watermanagement 
aan de Wageningen 
Universiteit. Daarnaast 
heeft hij grote inte-
resse in de geschie-
denis van Wage-
ningen. Hij is co-auteur 
van het eeuwboek van 
de Wageningsche 
Studenten Roeiver-
eeniging Argo en deed 
onderzoek naar over-
eenkomsten tussen de 
roman Pastorale 1943 
van S. Vestdijk en de 
verzetsmoord op 
Cornelis Iprenburg.

Moord op dr. Boes, 23 oktober 1943

Nieuw licht op Silbertanne-executie 

Op de avond van donderdag 28 oktober 1943 schoten de Germaansche SS’ers Gerrit-Jan Koopman 
en Adolf de Man dokter Jan Boes neer voor zijn garage aan de Hesselink van Suchtelenweg. Boes 
bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. Op de lijst van de daders stonden ook de namen van 
professor Olivier, burgemeester IJzerman en de directeur van stoomzuivel fabriek ‘Concordia’, 
Schrooder. Deze personen hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. Maar ook voor hen had 
deze oktoberavond heel anders kunnen aflopen. Een handgeschreven brief van SD’er Arno Huhn 
aan zijn advocaat Van Es werpt nieuw licht op het verloop van deze Silbertanne-actie. 

Na de verbouwing van villa Over-Betuwe opende 
Ziekenzorg op 7 mei 1912 haar deuren. Dokter Boes 
werkte hier vanaf 1936, eerst als vrouwenarts en 
chirurg, maar al snel werd hij geneesheer-directeur. 
Foto Beeldbank Wageningen/collectie Oud Wageningen.
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niet konden bereiken. Ik zelf heb ’s avonds, onge-
veer 19.00 uur, zijn huis opgebeld en met zijn 
vrouw gesproken, die mij mededeelde, dat dr. 
Boes in het ziekenhuis zou zijn. Of ik daarna met dr. 
Boes telefonisch gesproken heb, weet ik niet pre-
cies meer, maar zeker is, dat dr. Boes om ongeveer 
20.30 uur op het politiebureau in Wageningen 
kwam. Naar ik weet had hij een roodharige vriend 
bij zich. Na het verhoor van dr. Boes, dat kort duur-
de, verliet hij weder met zijn vriend het politiebu-
reau’.
 
Roodharige vriend
Deze ‘roodharige vriend’ is Johan Schönfeld 
Wichers. Hij was oogarts te Wageningen en woon-
de op de Rijksstraatweg 99. Vlak voor het einde 
van de Tweede Wereldoorlog is hij op veertigjarige 
leeftijd in Bilthoven overleden. Vincent Winkler 
Prins, eveneens arts te Wageningen, sprak hem 
kort na de moord op Boes. Winkler Prins verklaarde 
als getuige op 23 maart 1946 daarover als volgt:
‘Na het verhoor door de Sicherheitsdienst is
dr. Boes naar het ziekenhuis gegaan en is
dr. Schönfeld Wichers alleen per rijwiel naar de 
woning van dr. Boes teruggekeerd, vermoedelijk 
om mevrouw Boes gerust te stellen dat dr. Boes 
niet door de Sicherheitsdienst was gearresteerd. 
Het is mij bekend dat Schönfeld Wichers, toen hij 
naar de woning van dr. Boes terugkeerde, eerst zijn 
rijwiel heeft geplaatst in de garage van dr. Boes. 
Na enige ogenblikken ten huize van dr. Boes te 
hebben vertoefd is Schönfeld Wichers naar zijn 
eigen woning vertrokken, terwijl hij daarbij zijn 
rijwiel weer uit de garage heeft meegenomen,
zonder iets bijzonders nabij de woning of garage 
van dr. Boes te hebben gemerkt. Dr. Jan Boes is 
kort daarop in de ingang van zijn garage, gelegen 
aan de Hesselink van Suchtelenweg, doodgescho-

ten, nadat hij eerst zijn rijwiel in die garage had 
geplaatst.’ 

Nadat Koopman en De Man de moord hadden 
gepleegd liet Huhn hen door chauffeur Janszen 
oppikken en met de auto in de richting van Arnhem 
rijden. Tijdens deze rit vertelde Koopman aan 
Janszen: ‘dat hij dr. Boes had doodgeschoten’. 
Bij Kievitsdel zijn Koopman en De Man uit de auto 
gestapt en met de tram verder gegaan. Daarna is 
Janszen teruggereden naar Wageningen om Huhn 
en Kohrmeijer op te halen en hen naar Arnhem 
terug te brengen.   

Brief aan advocaat Van Es 
Huhn kon zich tijdens de terechtzitting de namen 
van de andere twee personen op de lijst niet meer 
herinneren. In een handgeschreven ongedateerde 
brief aan zijn advocaat Van Es schreef hij echter het 
volgende: ‘…in Wageningen wurde der NSKK-Mann 
Yprenburg [Iprenburg] auf offener Strasse ange-
schossen, jedoch nicht tödlich getroffen. Er wurde 
ins Krankenhaus eingeliefert und schwer verletzt 
im Krankenbett liegend, erfolgte ein zweiter 
Anschlag auf ihn, der seinem sofortigen Tod zur 
Folge hatte. Auch dafür war als Vergeltung die 
Erschiessung von drei Wageninger Einwohner 
befohlen. Und zwar richtete diese sich gegen die 
Herrn Dr. Boes, Professor Oliver [Olivier] und 
Bürgermeister Eijzerman [IJzerman].’
De aanslag op straat (door Jan Kleijn in de 
Kapelstraat) en de moordaanslag door Henk Sijnja 
waren dus aanleiding voor Thomsen om 
represaille maatregelen te nemen. De lijst met de 
drie namen lag op 27 oktober 1943 al klaar en 
Thomsen beval dat deze mannen nog de avond 
van de aanslag op Iprenburg in het ziekenhuis 
moesten worden doodgeschoten. 

Olieverfschilderij van  
Prof. dr. ir. S.C.J. Olivier 
(1879-1958), vervaardigd in 
1949 door Karel van Veen.  
Collectie portretten 
Rectores & professoren 
Aula, Wageningen 
University.

Dokter Boes met een viertal verpleegsters. 
Foto Beeldbank Wageningen/collectie Gemeentearchief.

Dokter Boes in 
padvindersuniform. Foto 
Beeldbank Wageningen/
collectie Gemeentearchief  
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Huhn zag in deze situatie een mogelijkheid om 
Thomsen op andere gedachten te brengen. 
Professor Olivier was afwezig en de aanslagen op 
Boes en IJzerman konden niet worden uitgevoerd 
omdat ze buren van elkaar waren. Thomsen beval 
echter: ‘…dass auf alle Falle in unmittelbarer 
Erwiderung dann die Represaille gegen Dr. Boes 
oder Eijzerman durchzuführen sei, während er für 
Professor Oliver mit im Laufe des Tages fernmünd-
lich den Namen des Molkereibesitzers Schroder 
[Schrooder] bekanntgab, um diesen Namen den 
Einsatzmännern durchzugeben. So ist es schließ-
lich gekommen, dass de Man und Koopman sich 
vor den Wohnungen von Dr. Boes und 
Bürgermeister Eijzerman aufhielten, in der Absicht, 
einen dieser Männer – je nach Gelegenheit – 
nieder zu schiessen.’ 

Koopman en De Man hadden dus niet de opdracht 
om zich uitsluitend te richten op Boes, maar zij 
moesten toeslaan wanneer zij een van de twee 
mannen – Boes of IJzerman – op straat zagen 
lopen in de Hesselink van Suchtelenweg. In plaats 
van Olivier was Aris Schrooder, de directeur van 
stoomzuivelfabriek ‘Concordia’ aan de Grindweg, 
op de lijst gezet. 
Ondertussen verbleef Huhn op het politiebureau 
waar Kohrmeyer wachtte op de terugkeer van 
Boes, die zijn verklaring van zijn verhoor van die 
middag nog moest ondertekenen. De verwachting 
was dat Boes pas laat op de avond weer langs zou 
komen. Weer zag Huhn een mogelijkheid om de 
represaillemaatregelen niet ten uitvoer te laten 
brengen: ’… diese Rückkehr jedoch erst für den 
späten Abend in Aussicht gestellt worden war, 
wollte ich die SS-Männer von der Aussichts losig-
keit ihrens Wartens überzeugen und teilte ihnen 
daher mit, dass Dr. Boes erst spät zurück zu erwar-
ten sei. Dieser Umstand konnte die Kommando-
angehörigen jedoch zu keiner Einstellung ihres 
Planes bewegen, sondern sie verharrten darauf, 
weiterhin warten zu wollen.’ 

In de loop van de avond verscheen Boes op het 
politiebureau. Hij kwam niet alleen, maar samen 
met zijn vriend Schönfeld Wichers. Huhn hoopte 
dat deze situatie ervoor zou zorgen dat Boes niet 
werd doodgeschoten: ‘Als Dr. Boes im Verlauf des 
Abends auf dem Polizeiambt bei Kohrmeyer 
erschien, rechnete ich noch damit, dass der 
Anschlag nicht zur Durchführung gelangen wurde, 
weil Dr. Boes in Begleitung einer zweiten Person 
war und die Absicht äusserte, noch nach dem 
Krankenhaus zu gehen.’  
Huhn had naast de represaillemaatregelen ook 
nog opdracht van Thomsen gekregen om die 
avond samen met Kohrmeyer terug naar Arnhem 
te rijden. Dat kon ook niet zo heel lang meer op 

Aris Schrooder was vanaf 
1934 tot zijn ontslag in 
oktober 1945 directeur 
van stoomzuivelfabriek 
Concordia (voorheen De 
Hoop). De foto is uit 1960, 
maar al in 1940 was de 
fabriek tot deze omvang 
verbouwd.  
Foto Beeldbank 
Wageningen/Collectie 
Oud Wageningen.

Groepsfoto, genomen op 28-9-1941, van gemeenteambtenaren in de kamer 
van de burgemeester. Zittend tweede van rechts burgemeester H.J. IJzerman.  
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeentearchief.

Het was dus al laat op de avond, die 27e,  toen 
Koopman en De Man met Huhn en zijn chauffeur 
de eerste keer naar Wageningen reden. Huhn vond 
het eigenlijk al veel te laat omdat hun aanwezig-
heid veel te veel zou opvallen. Zeker omdat ze niet 
wisten waar ze moesten zijn en het al spertijd was. 
Voordat ze weer vertrokken hebben Koopman en 
De Man nog bij een huis aangebeld om te informe-
ren waar zij de woning van professor Olivier kon-
den vinden. Bij terugkeer in Arnhem rapporteerde 
Huhn aan Thomsen dat het onmogelijk was om de 
represaillemaatregelen uit te voeren.
Thomsen was niet blij met deze situatie en hij gaf 
Koopman en De Man opdracht de volgende dag 
alle noodzakelijke informatie te vergaren om de 
vergeldingsmoorden uit te voeren. Op 28 oktober 
reden ze opnieuw naar Wageningen. Daar verna-
men ze voor het eerst dat Olivier niet meer in 
Wageningen woonde en zich op dat moment ver-
moedelijk in Amsterdam bevond. Verder kwamen 
ze er achter dat de woningen van Boes en 
IJzerman naast elkaar lagen.



Aktion Silbertanne (of Silbertanne-actie) was een geheime operatie van 
de Duitse bezetter die tussen september 1943 en september 1944 het 
leven kostte aan 45 (vooraanstaande) Nederlanders, onder wie schrijver 
A. M. de Jong uit Blaricum, auteur van de romancyclus ’Merijntje 
Gijzens jeugd en jonge jaren’. 
De naam Silbertanne is pas na de oorlog bekend geworden. Het was 
een willekeurige codenaam, die hoge Duitse officieren meegaven aan 
de moordopdrachten. De Duitsers wilden met ‘Gegenterror’ wraak 
nemen voor daden van het verzet. Voor iedere vermoorde Duitser, 
NSB’er of landwachter moesten drie Nederlanders worden omgebracht. 
In de praktijk bleek dit voornemen niet altijd haalbaar.
Omdat de NSB te zwak was om dit uit te voeren, werden de moordaansla-
gen door de Sicherheitsdienst gepland en door Nederlandse SS’ers uitge-
voerd. Na een aanslag van het verzet moest binnen enkele dagen wraak 
worden genomen. De Nederlandse SŚ ers waren in burger gekleed, ver-
plaatsten zich in onopvallende auto’s en mochten met niemand spreken 
over hun opdrachten. Beruchte Nederlandse oorlogsmisdadigers die aan 
de Silbertanne-moorden meewerkten waren Heinrich Boere, Klaas Carel 
Faber, zijn broer Pieter Johan Faber, Daniel Bernard en Lambertus van Gog.
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zich laten wachten. ‘Dazu ist es jedoch nicht 
gekommen, da Dr. Boes doch noch unmittelbar 
nach seiner Wohnung zurückgekehrt ist und dort 
der Anschlag gegen ihn zur Ausführung gelangte.’ 
Na de moordaanslag op Boes wilden Koopman en 
De Man dezelfde avond ook nog Schrooder dood-
schieten. Dit had Huhn naar eigen zeggen weten te 
voorkomen: ‘Ich möchte auch nicht unerwähnt las-
sen, dass ich nach dem Vergeltungsakt gegen 
Dr. Boes, die Männer der SS vorsätzlich unmittelbar 
nach Arnhem habe zurückbringen lassen, weil 
diese nämlich den Vorsatz zu erkennen gaben, die 
Erregung über ihren ersten Anschlag ausnutzen zu 
wollen, um unbemerkt in dem entgegengesetzten 
Stadtteil auch noch den zweiten gegen Herrn 
Schroder durchzuführen.’

Met ‘dank’ aan Huhn
Huhn claimt dus dat hij op de avond van 28 oktober 
1943 meer slachtoffers heeft weten te voorkomen. 
De andere twee of drie personen hebben waar-
schijnlijk nooit geweten dat zij op de lijst hebben 
gestaan. Al had IJzerman wel een bang voor-
gevoel. Willem Albertus Vermeer, agent van de 
politie 1e klasse der gemeente Wageningen, tevens 
onbezoldigd Rijksveldwachter, die samen met 
Huhn en Kohrmeyer op de plaats delict arriveerde, 
verklaarde: ‘Huhn gaf mij toen opdracht om den 
Burgemeester van Wageningen ir. IJzerman te 
waarschuwen. Deze woonde aan dezelfde weg 
naast J. Boes. Blijkbaar was Huhn hiermede op de 
hoogte. De Burgermeester ging direct met mij 
mee, doch was zeer nerveus. Huhn begaf zich toen 
met den burgemeester en de andere ambtenaren 
van de Sicherheitspolizei in de woning van J. Boes. 
Ongeveer een kwartier later kwam een tweede 
auto ter plaatse. Hierin zaten Nederlands spreken-
de personen, naar ik meen twee. Deze vroegen mij 
naar de Sicherheitspolizei. Toen ik mededeelde dat 
die in de woning van Dr. Boes waren, gingen zij 
ook naar binnen. Even later kwamen allen naar bui-
ten en reed een auto weg.’

Slot
De verklaringen van Huhn tijdens zijn verhoor en 
openbare terechtzitting, en zijn handgeschreven 
brief liggen niet helemaal in lijn met elkaar. Kon hij 
zich tijdens dat verhoor de namen echt niet herin-
neren of had hij opeens last van een selectief 
geheugen? Waarschijnlijk is het laatste het geval. 
Voor het Bijzonder Gerechtshof schetste hij name-
lijk een beeld van een weloverwogen beslissing 
van Thomsen om alleen Boes dood te laten schie-
ten als uit onderzoek zou blijken dat hij tevens de 
geneesheer-directeur van het ziekenhuis van 
Wageningen was. Alle gebeurtenissen die hij 
noemde hadden betrekking op de moordaanslag 
op Boes waarbij hij slechts de daders moest helpen 

vluchten en zorgen dat ze onbekend bleven (de 
vuurwapens en munitie had hij al geleverd voor 
een andere Silbertanne-actie, de moord op Louis 
Dobbelmann in Apeldoorn op 17 oktober 1943). 
Andere namen, gebeurtenissen en feiten heeft hij 
voor zich gehouden om zijn strafzaak niet te ver-
zwaren. Opvallend is dat de verklaring van de 
belangrijkste getuige, zijn chauffeur Janszen, hele-
maal in overeenstemming was met die van Huhn. 

Andere direct betrokkenen waren tijdens de open-
bare terechtzitting van Huhn niet meer in leven of 
voortvluchtig. Koopman overleed op 11 september 
1944 in Apeldoorn, en Thomsen pleegde na de oor-
log zelfmoord in de gevangenis van Scheveningen. 
De Man vluchtte in september 1944, samen met 
zijn vrouw en schoonmoeder naar het buitenland, 
waarna hij bij verstek veroordeeld werd tot levens-
lang vanwege twee moorden. Hij is nooit uitgele-
verd.

Huhn werd door het Bijzonder Gerechtshof in 
Arnhem op 20 oktober 1948 veroordeeld tot 
levenslange celstraf. Behalve de moord op Boes 
werd hem ook medeplichtigheid aan de 
Silbertanne-moorden op Dobbelmann, Bromet en 
Mees ten laste gelegd. Zijn raadsman bracht in dat 
Huhn ‘geenszins bekendstond als een onmens en 
blijk gaf van een welwillende behulpzame hou-
ding. Incidenteel bemoeide hij zich met represail-
les, maar dan als figuur op de achtergrond.’
Op 2 september 1950 veroordeelde de Bijzondere 
Raad van Cassatie Arno Huhn tot zeventien jaar 
gevangenisstraf. Nog geen vier jaar later keerde 
Huhn als vrij man naar Duitsland terug. Hij overleed 
in 1991 op 79-jarige leeftijd in Osnabrück. 

Bronnen
Centraal Archief Bijzondere 

Rechtspleging, CABR 
570 (Bijzondere Raad 
van Cassatie, dossier 
830/48).

JuNSV-processenoverzicht 
NL026.



  

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Hygiënisch en humaan slachten 
aan de haven

Dat er in de Rijnhaven zo’n krappe eeuw geleden al volop sprake is van bedrijvigheid, 

mag bekend heten. Misschien minder bekend is dat er vanaf midden jaren twintig een 

gemeentelijk slachthuis was gevestigd. In 1926 verrees namelijk aan de zuidzijde van de 

haven een gebouwencomplex met een frisse, moderne uitstraling. Het keuren en 

slachten van vee zou vanaf die tijd daar centraal plaatsvinden, onder scherp toezicht en 

onder onberispelijke omstandigheden. 

Het ‘abattoir-vraagstuk’
Al eind 19e eeuw wordt er gesproken over de nood-
zaak van een openbaar slachthuis in de stad. De 
Wageningsche Courant van 1899 heeft er zelfs een 
hele reeks artikelen aan gewijd: ‘het abattoir-vraag-
stuk’. Hierin wordt uitvoerig uit de doeken gedaan 
hoe belangrijk het is om het slachten voortaan op 
één locatie in de stad te laten plaatsvinden, liefst ver 
buiten de bebouwde kom. Op dat moment telt 
Wageningen zo’n zestien slagerijen met ieder een 
eigen slachtplaats en een plek om vee te stallen. Het 
betreft veelal gebrekkige ruimtes waar het aan lucht 
en licht ontbreekt. En dit alles gelegen te midden van 
andere winkels en woonhuizen; niet echt een pret-
tige gedachte. Dit kan volgens de schrijver van de 
reeks dan ook veel doelmatiger en hygiënischer.   

Lange aanloop
Zoals vaker met nieuwe ideeën, is er in aanvang veel 
weerstand tegen een centraal slachthuis en moet 
ook dit plan langzaam aan inweken en vorm krijgen. 
Een proces van jaren, zo blijkt. Pas in 1904 komt de 
gemeentelijke gezondheidscommissie met een rap-
port over de omstandigheden in de particuliere 

12

Door 
Petra Leenknegt

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

Maquette van de Dienst 
Gemeentewerken voor de 
bouw van een gemeentelijk 
slachthuis met bijgebouw 
en dienstwoning. De 
dienst woning voor de 
hulpkeurmeester (links op 
de foto) staat nog altijd 
aan de Pabstsendam. Foto 
Beeldbank Wageningen/ 
Collectie Gemeentearchief.

slachthuizen. De uitkomsten zijn niet mals. Het slach-
ten gebeurt meestal in een schuur of achterhuis. 
Vloeren en wanden voldoen niet aan de dan gelden-
de eisen. Er is in de meeste gevallen sprake van klin-
kerbestrating, die lastig schoon te maken valt. Het 
bloed- en schrobwater wordt veelal via open goten 
naar de stadsgracht geleid en deze vormen dan ook 
een broedplaats van ziekteverwekkende bacteriën. 
Maar dit zijn uiteraard niet alleen Wageningse praktij-
ken. Ook de rest van het land kampt met soortgelijke 
problemen. In 1912 stuurt de minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel een ontwerp vleeskeuringswet 
rond naar de provincies om een halt toe te roepen 
aan de onhygiënische toestanden bij het slachten 
van vee. De eerste Wereldoorlog zorgt voor opont-
houd, maar in 1919 wordt de wet uiteindelijk aange-
nomen en in 1922 in werking gesteld.

Vee- en vleeskeuringsdienst
Door de komst van deze nieuwe wet stelt het 
Wageningse gemeentebestuur in 1919 een vee- en 
vleeskeurmeester aan. Veearts Frederik van Rijn, 
Wageninger van geboorte, gaat samen met hulp-



  

13Oud Wageningen   2 – 2017

keurmeester J.B. Rijsemus de nieuwe vee- en vlees-
keuringsdienst vormgeven. Met de aanstelling van 
een keurmeester komt ook een openbaar slachthuis 
dichterbij. In een advies aan de gemeenteraad in 
1925 somt Van Rijn de vele voordelen van een cen-
traal slachthuis met koelinrichting fijntjes op. Zo kan 
de keuring van vee en vlees veel eenvoudiger en 
beter plaatsvinden, is er voortdurend toezicht op de 
wijze van slachten en wordt op die manier mishan-
deling van vee voorkomen. De centrale keuring zal 
verder de kwaliteit van het vlees zeker ten goede 
komen. Een centraal slachthuis betekent bovendien 
– niet onbelangrijk – een kostenbesparing voor de 
slagers, want ze hoeven niet meer te investeren in 
een eigen slachtplaats.

Strakke bouw
In 1926 is het dan zover. Er is een mooi stuk grond aan 
de haven geschikt bevonden en het ontwerp voor 
een openbaar slachthuis met bijgebouwen kan wor-
den aanbesteed. De Wageningse firma Kleinrensink 
en Beekhof mag deze klus gaan uitvoeren. Het hoofd-
gebouw zal onder meer een koelinrichting en aparte 
slachtlokalen voor runderen, varkens en kleinvee 
bevatten. Maar ook een machinekamer, een stook-
plaats en een darmenwasserij zijn ingetekend. Het 
strakke zakelijke ontwerp is duidelijk van de hand van 
directeur gemeentewerken W. van Blitterswijk. Qua 
vormgeving past het mooi bij het nabij gelegen 
pompgemaal aan de Pabstsendam. Dat pand is even-
eens midden jaren twintig gebouwd en heeft een 
vergelijkbaar strakke in baksteen uitgevoerde stijl. 
Smalle verticale vensters versterken ook bij het blok-
vormige slachthuis het gesloten karakter, wat uitste-
kend past bij de functie van het gebouw. De ambts-
woning – bedoeld voor hulpkeurmeester Rijsemus 
– is met het oog op westelijke wind zo ver mogelijk 
van het slachthuis geplaatst. Deze dienstwoning ligt 
direct aan de Pabstsendam en heeft goed zicht op het 
terrein en het aan- en afrijdend vee- en vleesvervoer. 
Een jaar later wordt er nog een ambtswoning aan de 
oostzijde van het terrein toegevoegd, bestemd voor 
machinist W. Couperus. Slachthuisdirecteur en 
veekeuringsarts Frederik van Rijn woont niet op het 
terrein maar bewoont met zijn gezin een huis aan de 
nabijgelegen Havenstraat. 

Verkoop en sloop
Ondanks zijn doeltreffende inzet om een gemeente-
lijk slachthuis van de grond te krijgen zou Frederik 
van Rijn niet lang directeur van het slachthuis blijven. 
Een krappe drie jaar later krijgt hij eervol ontslag en 
gaat als hoofd van de veterinaire dienst in Semarang 
(Nederlands Indië) werken. Hulpkeurmeester 
Rijsemus volgt hem en wordt bij dezelfde dienst con-
troleur 1e klas. Het slachthuis blijft nog tot midden 
jaren zestig in bedrijf, maar er wordt met de jaren te 

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

Ansichtkaart van de Rijnhaven, gezien richting de Betuwe met in het midden 
het blokvormige hoofdgebouw en links daarvan de dienstwoning van de 
hulpkeurmeester aan de Pabstsendam. Ansichtkaartencollectie Gemeentearchief.

Eerstesteenlegging op 26 juli 1926 door Willem Gerhardus van Rijn, 
de driejarige zoon van Frederik van Rijn, in het bijzijn van Directeur 
Gemeentewerken W. van Blitterswijk en de aannnemers.  
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Gemeentearchief.

weinig in het complex geïnvesteerd. De noodzake-
lijke modernisering en uitbreiding van het complex 
blijken te duur en de gemeenteraad besluit in 1966 tot 
verkoop van het slachthuisterrein inclusief het slacht-
huis en de twee dienstwoningen aan Bruil. Dit beton-
bedrijf is er nog steeds gevestigd. Van de oorspron-
kelijke gebouwen staat alleen de dienstwoning aan 
de Pabstsendam nog altijd overeind. De rest van de 
bebouwing is door Bruil gesloopt.
Wat ons verder nog rest uit de begintijd is de oor-
konde die in een loden pijp werd ingemetseld bij de 
eerste steenlegging op 26 juli 1926. Een fraai gedeco-
reerd document met de handtekeningen van de 
betrokken directeuren Van Rijn en Van Blitterswijk. 
Veilig geborgen in de bewaarplaats van het gemeen-
tearchief.

http://beeldbankwageningen.nl


Door 
Luuk Keunen (l.)  en
Bob Kernkamp

Luuk Keunen is 
senior-projectleider bij 
archeologisch bureau 
RAAP in Zutphen en 
oud-inwoner van 
Wageningen.
Bob Kernkamp is 
gemeentearchivaris 
van Wageningen en 
redacteur van dit blad.
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Het Grote Huis revisited

Gouache van het Grote Huis, eerste helft negentiende eeuw, door Ds. Pieter Joosting 
(Amsterdam 1803–Wageningen 1874). In het huis woonden toen zijn ouders Adriaan Joosting 
(Amsterdam 1769–Wageningen 1838) en Anna Engert (Amsterdam 1772–Wageningen 1837).

In het vorige nummer van Oud Wageningen hebt u kunnen lezen hoe archeologisch 

en historisch-geografisch onderzoek naar het Grote Huis tot een ‘biografie van een 

huis’ hebben geleid. Daardoor hebben we meer zicht gekregen op de geschiedenis 

van het pand, dat in 1966 onder de slopershamer viel. De schrijvers was toen niet 

bekend dat er al in 1979 in dit tijdschrift aandacht was besteed aan de Lawickshoven, 

het complex waar het Grote Huis deel van uitmaakte. Toen werd de geschiedenis van 

Herenstraat 1 op een rij gezet door Ton Steenbergen en architect R. Douwenga. 

De onderzoekers onder u zullen het herkennen: 
eenmaal een pad ingeslagen, blijft nieuw materiaal 
vaak tevoorschijn komen. In januari van dit jaar 
kreeg het Gemeentearchief een afbeelding toege-
maild van een huis dat in Wageningen zou hebben 
gestaan. Volgens de afzender was het op de 
gouache afgebeelde gebouw de woning geweest 
van haar voorouder Adriaan Joosting. Door raad-
pleging van ‘Wie woonden waar in Wageningen’ 
van Anton Zeven was al snel duidelijk dat het 
moest gaan om ‘het grote huis aan de Markt’, ooit 
onderdeel van de Lawickshoven (op de kaart van 
Van Geelkercken ‘Louwenhoven’ genaamd). Het 
‘Grote Huis’ was het gebouw naast het oude post-
kantoor dat sommigen zich zullen herinneren als 

de Geldersche Credietvereeniging. Dat gebouw 
zag er heel anders uit dan het huis op de afbeel-
ding, maar als je de gouache vergelijkt met de plat-
tegrond van dat huis op de kadastrale kaarten van 
begin negentiende eeuw, of met de vogelvlucht-
kaart van Van Geelkercken van rond 1640, dan zie 
je ook grote overeenkomsten. Nadere studie wees 
uit dat we op de gouache inderdaad het Grote Huis 
zien, maar dan vóór een ingrijpende verbouwing 
later in de negentiende eeuw. In dit artikel zal die 
eeuw centraal staan. Niet alleen vormt die eeuw 
een Wendepunkt in de geschiedenis van het Grote 
Huis, ook beschikken we over relatief veel gege-
vens over bewoners en eigenaren die niet eerder 
in hun onderling verband gepubliceerd werden.



Bouwfasering van het Grote Huis, 
door Luuk Keunen, RAAP.

Detail van een luchtfoto van het centrum van 
Wageningen, ca.1950. De omvang van het Grote Huis is 
goed zichtbaar. Fotocollectie RAAP.

15Oud Wageningen    2 - 2017

Datering en architectuur van het Grote Huis
De gouache toont ons links het oudste deel van het 
gebouw. Op de achtergrond herkennen we de recht-
hoekige zaalbouw, met op de voorgrond de zijbeuk. 
Samen vormen zij een gebouw met een T-vormige 
plattegrond. Op basis van archeologische vondsten, 
maar ook op basis van architectuurkenmerken, is dit 
deel van het huis te dateren in de zestiende eeuw. De 
kruisvensters onder zogenaamde korf- of rondbogen 
in de zijgevel wijzen daarop. Vermoedelijk in de acht-
tiende eeuw is rechts tegen het oudste deel een 
aanbouw geplaatst, waarvan we rechts op de 
gouache de ingezwenkte tuitgevel herkennen. Uit 
diezelfde periode lijkt de deur met 12-ruits bovenlicht 
te dateren. In de vroege negentiende eeuw werden 
enkele vensters voorzien van 8-ruits (schuif)ramen.

Aan de hand van kadastrale hulpkaartjes en jonger 
fotomateriaal kunnen we de verbouwingen uit de 
negentiende eeuw reconstrueren. In rood en 
oranje herkennen we respectievelijk de zaalbouw 
en zijbeuk, samen met het gele vlak de contouren 
van het pand in 1818 vormend. Enige onzekerheid 
is of de noordgevel van de zaalbouw niet samen 
moet vallen met die van het totale pand in 1818. Of 
is er toch tussen de zeventiende en negentiende 
eeuw een smalle aanbouw aan de noordgevel van 
de zaalbouw gebouwd? De eerste verandering 
vond omstreeks 1853 plaats, toen tegen de oostge-
vel een lange, smalle aanbouw werd geplaatst, 
wellicht een veranda. Omstreeks 1869 en in 1876 
verdween deze weer, in twee fasen.

15

De grootste ingrepen in het pand vonden echter 
omstreeks 1877 plaats. Grote delen van de zijbeuk 
en het westelijk deel van de zaalbouw werden 
toen afgebroken. Daardoor ontstond een veel vier-
kanter gebouw, met uitzondering van de noord-
westhoek. Zowel langs de Niemeijerstraat als aan 
de zuidzijde ontstonden lange vlakke gevels.
Wanneer we het vroegste fotomateriaal bekijken, 
zien we dat het pand onder één dak gebracht is, 
terwijl het eerdere pand nog meerdere zadeldaken 
kende. Vanwege de bijzondere vorm van het pand 
gaat het om een schilddak op het noordoostelijke, 
representatieve, deel aan de Markt en een afgeplat 
schilddak op het grotere zuidelijke deel. Deze dak-
constructie moet rond 1877 geheel vernieuwd zijn. 
Om die constructie te kunnen realiseren, moeten 
tegelijk met de sloop van enkele gebouwdelen 
ook alle topgevels zijn gesloopt en waarschijnlijk 
zelfs alle oude gebouwdelen. Tegelijk werden alle 
gevels van een pleisterlaag voorzien, vermoedelijk 
een cementlaag. Die lijkt niet geschilderd, maar 
grijzig te zijn geweest.

De bebouwing aan de Markt kort na 1900, met links 
de Geldersche Credietvereeniging. Foto Beeldbank 
Wageningen/collectie Gemeentearchief.
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Na de vestiging van de Geldersche Crediet-
vereeniging in 1902 werd in sierlijke letters 
Geldersche Crediet Vereeniging op de voorgevel 
aan de Markt geschilderd. Omstreeks 1930 werd 
de cementlaag wit geschilderd, en werden de sier-
lijke letters door een zakelijker opschrift vervan-
gen. We kennen dus het Grote Huis van de foto’s 
uit deze periode als een gepleisterd, negentiende-
eeuws pand, maar die situatie heeft nauwelijks 90 
jaar bestaan. Daarvoor bepaalde eeuwenlang een 
opvallend, meerlaags zestiende-eeuws pand het 
beeld van de Lawickshoven tussen Markt en 
Boterstraat.

Eigenaren en bewoners
De identificatie van de schilder van de gouache 
maakte het interessant ook de eigenaren en bewo-
ners op een rij te zetten. Begin negentiende eeuw 
bezat Maria van Barnevelt het pand, dat ze van haar 
ouders had geërfd. Haar familie, die al sinds 1737 
eigenaar was, zal verantwoordelijk zijn geweest 
voor de achttiende-eeuwse aanbouw aan de oost-
zijde van de zaalbouw en zijbeuk. Hierdoor ont-
stond het beeld van een zaalbouw, met daarvoor 
een zijbeuk en ernaast een uitbouw, zoals we dat 
op de gouache uit de vroege negentiende eeuw 
herkennen.

De kinderloze Maria Sandelijn-van Barnevelt liet het 
huis in 1823 bij testament na aan Gerrit van 
Griethuysen. Waarom zij dat deed, is ons niet duide-
lijk geworden. Gerrit was koopman in tabak en 
granen, en van 1816 tot 1828 lid van de gemeente-
raad. Hij had het huis kennelijk ook niet nodig, want 
hij verkocht het binnen drie weken. De inboedel van 
het huis werd in oktober geveild. 

De nieuwe eigenaren waren het echtpaar Pieter 
Jacob Meesters Milius, afkomstig uit Gorinchem, en 

Johanna Petronella Verleng. Meesters Milius stu-
deerde medicijnen in Utrecht en maakte carrière in 
het Franse leger, waar hij Napoleons beruchte veld-
tocht naar Rusland meemaakte. In 1814 kwam hij 
terug naar Nederland en in 1818 werd hij arts in 
Wageningen. Hij trouwde in 1820 en vertrok in 1822 
met zijn gezin naar Amersfoort. een jaar later 
kochten zij het Grote Huis van Van Griethuysen, ver-
moedelijk als belegging. Het huis werd verhuurd, en 
een van de huurders was de al genoemde Adriaan 
Joosting.
Adriaan Joosting was koopman in kaas, maar rente-
nierde toen hij in 1824 met zijn vrouw en twee 
dienstboden naar Wageningen kwam. Zijn zoon 
Pieter, predikant, trouwde in 1827 met de 
Wageningse Anna Elisabeth van Ommeren. Na zijn 
emeritaat vestigde Pieter zich in Wageningen. Hij 
was een verdienstelijk schilder en tekenaar en lid 
van de Academie der Schoone Kunsten. Hij is de 
maker van de gouache van het Grote Huis.
In de periode 1824-1838 waarin de Joostings in het 
Grote Huis woonden, blijken er ook andere bewo-
ners te zijn geweest. Waarschijnlijk werd het 
gebouw in twee gedeelten verhuurd. In de jaren 
1834-1836 staat ook Mr. J.A. Schneither in dit huis 
geregistreerd, en in 1837 stierf de rentenierse 
mevrouw J.C. Byrde-Bovay op dit adres. Jules 
Auguste Schneither was tot 1836 – net als eerder zijn 
broers – rector van de Latijnse school in 
Wageningen. Zijn vader Jean Jacques Schneither 
was kostschoolhouder en in Zwitserland geboren. 
Je zou zeggen dat het haast geen toeval kan zijn dat 
Jeannette Catharina Bovay, die in 1837 in het Grote 
Huis overleed, weduwe was van George David 
Samuel Antoine Byrde die ook kostschoolhouder 
was geweest, en dat zij bovendien ook in 
Zwitserland was geboren.
 
In 1839 verkocht de weduwe Meesters Milius het 
Grote Huis voor 5000 gulden aan de houtkoper 
Johannes Georg Heinrich Christjani, die uit Emden 
kwam. Christjani moet vrij veel geld gehad hebben, 
want soms vinden we hem in de archieven als 
‘zonder beroep’, terwijl het gezin er wel twee inwo-
nende dienstboden op nahield en ook een zuster 
van Christjani bij hen woonde. Omstreeks 1861 ver-
huisde de familie Christjani naar een modern huis in 
de Bergstraat, waarna het huis aan de Markt werd 
verhuurd aan een dochter en schoonzoon. In 1868 
werd het huis verkocht aan Willem Hoogvliet.

Hoogvliet was notaris in Wageningen van 1863 tot 
1875. Hij betrok met zijn gezin het Grote Huis aan de 
Markt in 1868, na eerst in de Achterstraat 
(Herenstraat) en Hoogstraat te hebben gewoond. Zij 
hadden een inwonende kinderjuffrouw en later een 
huishoudster in dienst. Hoogvliet ontpopte zich tot 
een ijverig Wageninger. Hij was plaatsvervangend 

Links: Het Grote Huis rond 1910, met boven de directeurswoning van de Geldersche 
Credietvereeniging en links de Marktstraat, waar vóór 1875 de tuin van het huis lag. 
Fotocollectie Gemeentearchief. 
Rechts: Dr. Jules Auguste Schneither (1803-1860), rector van de Latijnse school 
te Wageningen van 1829-1836. Foto: Gebr. Becher, Arnhem, ca. 1859. Fotocollectie 
Groninger Archieven.
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Kadastrale hulpkaart van perceel I 1070, 1877. 
Gelders Archief, Kadaster.

kantonrechter, actief lid van het Nut, auteur van juri-
dische publicaties, dichter, en bovendien in 1874 een 
van de oprichters van de Maatschap Nieuw 
Wageningen, die op het terrein direct ten westen van 
de binnenstad een nieuwe woonwijk plande.

Voor dat doel werden gronden gekocht en een nieuwe 
straat aangelegd van de Markt, door de tuin van 
Hoogvliet, over de stadsgracht en met een bocht naar 
de Nudestraat. Die straat werd Parkstraat genoemd en 
is later omgedoopt tot (Dr.) Niemeijerstraat. Je vraagt 
je af waarom iemand een weg door zijn tuin zou willen 
hebben, maar Hoogvliet was op dat moment al bezig 
met het laten bouwen van een groot huis aan het 
huidige 5 Mei-plein. Het Grote Huis verkocht hij in 1874 
alvast aan de vennootschap. In 1875 werd hij echter 
benoemd tot notaris in Haarlem en verliet hij 
Wageningen. De vennootschap Nieuw Wageningen 
verkocht het huis, met een aanzienlijk kleinere tuin, op 
24 september 1874 aan de Zaandamse houthandelaar 
C. Endt, medelid van Nieuw Wageningen.

Coenraad Endt was een zéér actief man. Geboren in 
Zaandam in 1843 als zoon van een houthandelaar, 
vestigde hij zich in 1866 in Wageningen als procuratie-
houder van de Boek- en Muziekdrukkerij A. van der 
Veen Oomkens. Vanaf 1868 was hij houthandelaar. 
Naast zijn baan had Coenraad Endt allerlei andere 
functies. Van 1881 tot 1884 was hij raadslid, maar daar-
naast zat Endt in vrijwel elk verenigingsbestuur dat in 
Wageningen te vinden was. Het Nut benoemde hem 
bij zijn vertrek uit Wageningen in 1897 tot erelid.

Drie jaar nadat Endt het huis kocht, liet hij het op 
grote schaal verbouwen. Omdat we geen aanwijzin-
gen hebben gevonden voor andere verbouwingen, 
nemen we aan dat deze verbouwing rond 1877 het 
aanzien van het huis compleet heeft gewijzigd; van 
een grotendeels zestiende-eeuws gebouw tot een 
modern negentiende-eeuws woonhuis. De familie 
Endt vertrok in 1897 naar Amsterdam en verkocht het 
huis in 1902. De omschrijving luidde toen: ‘Beneden 
4 kamers waarvan 2  en suite, keuken, open plaats 
en schuurtje voor brandstoffen, groote watervrije 
kelder. Boven 6 kamers waaronder badkamer; 
verder groote zolder [...], dienstbodekamer’.

Vanaf begin 1898 werd het huis verhuurd aan 
Cornelis Frans Lebret. Hij was sinds 1895 rijksontvan-
ger in Wageningen en zal zich toen met vrouw en 
drie jonge kinderen in onze stad gevestigd hebben. 
In de Wageningsche Courant van 16 maart 1898 
adverteerde Lebret dat het kantoor van de ontvan-
ger van registratie en domeinen te Wageningen was 
verplaatst naar ‘het huis op de Markt, vroeger 
bewoond door den heer C. Endt’. De ingang was in 
de Marktstraat, tuinzijde. Dat geeft aan dat een deel 
van het gebouw, waarschijnlijk de bovenverdieping, 

als woonhuis  zal zijn gebruikt. Heel lang heeft Lebret 
er niet gezeten: in maart 1902 verkocht Coenraad 
Endt het pand voor 9500 gulden aan de Geldersche 
Credietvereeniging. Die organisatie vestigde er haar 
Wageningse bankfiliaal en is tot de sloop van het 
pand in 1966 eigenaar gebleven. 

Conclusies
Het Grote Huis is door de eeuwen heen telkens door 
de respectieve eigenaren aan de eisen van de tijd aan-
gepast. De ontwikkeling uit de late negentiende 
eeuw, toen het oude huis grotendeels werd afgebro-
ken en het pand van een cementlaag voorzien werd 
en een nieuw dak kreeg, was bepalend voor het beeld 
dat wij van bewaard gebleven foto’s kennen. De 
onlangs opgedoken gouache geeft iets weer van het 
uiterlijk van het pand uit de vroege negentiende 
eeuw, toen de oorspronkelijke vormen en architec-
tuur uit de zestiende tot achttiende eeuw nog veel 
beter herkenbaar waren. Een volgende transformatie, 
maar dan vooral in het interieur, dateert uit de twintig-
ste eeuw. Kantoorfuncties namen toen bezit van het 
oude woonhuis, waarvoor het nodige werd aange-
past. Uit een bouwtekening uit 1929 blijkt dat er toen 
niet veel van de oude indeling over was, en dat ook 
die in 1877 ingrijpend is aangepakt.

Dankwoord
Onze dank aan Frank Haans (Monumenten Advies 
Bureau) voor zijn commentaar op de gouache her-
kenbare architectuurhistorische kenmerken. Het 
Utrechts Archief stelde hulpkaartjes van het kadas-
ter ter beschikking.
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Nieuw Archief Wageningen
Kadastraal archief Wageningen
A.C. Zeven, Wie woonden waar in Wageningen (website 

gemeente Wageningen)

Op 4 en 12 maart 1902 stond 
deze advertentie in de 
Wageningsche Courant. De 
indeling van het Grote Huis 
wordt uitgebreid beschreven. 
Beeldbank Wageningen/
Collectie Gemeentearchief.



fische structuren zoals bijvoorbeeld de loop van 

de stadsgracht. In totaal zijn er 406 gemeente-

lijke monumenten en zijn er 66 rijksbeschermd. 

De lijst kunt u vinden via de gemeentesite 

www.wageningen.nl en op die van Open 

Monumentendag Wageningen (www.omdw.nl). 

Het officiële karakter van deze lijst maakt alle 

varianten op internet minder betrouwbaar.

De lijst vermeldt niet alleen de adressen van de 

monumenten, maar ook de datum waarop ze 

door het college van B&W zijn aangewezen. 

Daarnaast is een datering opgenomen die de 

datum van het ontwerp/bouwdatum aan-

geeft. Voor professioneel gebruik is het over-

zicht uitgebreid met kadastrale perceelsnum-

mers die met name voor de ambtelijke organi-

satie van belang zijn, maar ook voor bijvoor-

beeld makelaars en notarissen bruikbaar. Van 

de actuele monumentengegevens is gebruik 

gemaakt bij de ontwikkeling van de Cultuur-

historische waardekaart die het Wageningse 

erfgoed uitgebreid beschrijft en op geografi-

sche kaarten is terug te vinden. De monumen-

tenlijst zal jaarlijks worden geüpdatet.  MvdW

Kaartencollectie WUR uitgebreid
Een mooie collectie van 580 oude, groten-

deels met de hand ingekleurde topografische 

kaarten is toegevoegd aan de database Image 

Collections van Wageningen UR. De oudste 

kaarten dateren uit circa 1570 en de jongste uit 

ongeveer 1860. De collectie richt zich op 

Nederland en bevat interessante polderkaar-

ten van Nederlandse waterschappen, waaron-

der de prachtige atlas van Florisz. Balthasars. 

Dit jaar zal ook de kaarten-database van Alter-

ra worden toegevoegd. Alle kaarten kunnen 

worden bestudeerd in de leeszaal van Speci-

ale Collecties in de WUR-bibliotheek.  BK

Nog dit jaar bezoekerscentrum  
Grebbelinie 
Dit voorjaar was de Nieuwe Hollandse waterli-

nie in het nieuws vanwege het streven om 

voor dit grootste erfgoed van Nederland in 

2019 een plaats op de Werelderfgoedlijst van 

de Unesco te verwerven. De Grebbelinie 

vormt een misschien minder bekend maar 

vergelijkbaar stuk erfgoed. Begin achttiende 
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Portretten Rosenik naar 
Wageningen
In het voorjaar van 2017 kreeg museum De 

Casteelse Poort onverwacht bericht van het 

Stadsmuseum Almelo. Zij hadden twee por-

tretten in bezit waarvan onlangs was gebleken 

dat er sprake was van een verkeerde identifica-

tie van de afgebeelde personen. Deze portret-

ten bleken Jacob Marcus Rosenik en zijn derde 

echtgenote af te beelden en hadden zodoende 

meer connectie met de geschiedenis van 

Wageningen dan met die van Almelo. Het 

stadsmuseum vond dat deze portretten in 

Wageningen thuis hoorden en bood ze aan als 

langdurige bruikleen. De overdracht zal bin-

nenkort plaatsvinden. CvdA

Verborgen museumschatten
In het najaar van 2017 zendt Omroep Gelder-

land een reeks programmá s uit over Gelderse 

musea. Een van de uitzendingen zal volledig 

gewijd zijn aan museum De Casteelse Poort. 

Het 13 minuten durende programma gaat nu 

eens niet over de tentoonstellingen, maar juist 

over de vaste collectie. En nog meer: over die 

museumstukken die zelden of nooit aan het 

publiek getoond worden. Het programma gaat 

achter de coulissen en in het depot kijken 

welke verborgen museumschatten daar te vin-

den zijn. Het museum is voor deelname voor-

gedragen door de Nederlandse Museumver-

eniging, hoofdsponsor van de serie. TL

Monumentenlijst 50 jaar
Met de aanwijzing van de begraafplaats op de 

Westberg samen met elf grafheuvels als rijks-

monumenten werd in februari 1967 de nieuwe 

monumentenlijst gevuld. In die dagen bete-

kende ‘monument’ heel letterlijk een 

‘gebouwde zaak’. Doordat de bescherming 

van monumenten inmiddels veel verder reikt 

dan alleen het gebouw, staan er op de monu-

mentenlijst – onder de categorie geografische 

structuren – ook terreinen als de Holleweg, 

het oudst beschermde monument van Wage-

ningen. Een exacte datering hiervan is moeilijk 

te geven, maar met de omschrijving prehisto-

rie is het globale tijdvak genoemd. De laatste 

toevoeging aan de lijst was in 2012 rijksmonu-

ment Haarweg 12, een proefboerderij van de 

rijkslandbouwhogeschool uit 1954. Het jongste 

monument in Wageningen is het woonhuis 

Thijsselaan 19 uit 1962, naar een ontwerp van 

architect J.C. Meulenbelt.

Vijftig jaar na dato verschijnt binnenkort een 

geactualiseerde lijst met de rijks- en gemeente-

lijk beschermde monumenten. De lijst telt acht 

rijksbeschermde archeologische en zes geogra-

eeuw is ook hier geprobeerd een verdedi-

gings linie aan te leggen via inundaties en tus-

senliggende dijken en schansen. Deze water-

linie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de 

Veluwe moest fungeren als voor-verdediging 

voor de Hollandse, zodat er voldoende tijd 

was om dat gebied onder water te zetten. 

De Grebbelinie ontleent haar grootste bekend-

heid echter aan de periode 1939-1940 toen de 

linie als Valleistelling de hoofdverdediging 

vormde van het Nederlandse defensieplan.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal 

aarden werken bedekt met een laag groen, die 

200 jaar militaire geschiedenis aan het oog 

onttrok. Tal van partijen werken momenteel 

samen om in het gebied de juiste balans te vin-

den tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en 

recreatie. Op het fort aan de Buursteeg bij De 

Klomp wordt gebouwd aan een bezoekerscen-

trum, dat nog dit jaar af moet zijn. Voor meer 

informatie zie www.grebbelinie.nl.  CvdA

Honderd jaar vrouwen aan  
Wageningen Universiteit
Op 22 april j.l. was het een eeuw geleden dat 

de Wageningse Vrouwelijke Studentenvereni-

ging (WVSV) werd opgericht (op de foto de 

oprichtsters). Een paar honderd vrouwen zijn 

dat in Junushoff komen vieren met een ‘herin-

neringencabaret’. De oudste deelneemster was 

92, de jongste 65. Hoewel de WVSV al in 1970 is 

opgegaan in studentenvereniging Ceres, hiel-

den de voormalige WVSV’sters nog elke vijf 

jaar een reünie. Dit eeuwfeest was tevens de 

laatste in de lange reeks. Rector Magnificus 

Arthur Mol begroette de feestvierende vrou-

wen en hoogleraar Akke van der Zijpp hield 

een beschouwing over de Universiteit en de 

vrouw als wetenschapper. Op dit moment is 56 

procent van de Wageningse studenten vrouw, 

vijftig jaar geleden was dat 6 procent. PA

http://www.wageningen.nl
http://www.omdw.nl
http://www.grebbelinie.nl
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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. 

Izaak Krisifoe, op 25 oktober 1940 geboren in een 
gezin met tien zoons en een dochter, is Papoea. Hij 
woont op Biak, een eiland in westelijk Nieuw-
Guinea, dat vanaf eind negentiende eeuw tot 1963 
bij Nederlands-Indië (vanaf 1949 Indonesië) hoort. 
Vader Bernhard is KNIL-officier en droomt ervan 
zijn kinderen in Nederland te laten studeren. Izaak 
zit – als enige Papoeajongetje in de klas – op de 
Nederlandse school, woont gedurende zijn middel-
bare schooltijd in Hollandia bij een Nederlands 
gastgezin en vertrekt in 1960 via de Hollandse zen-
ding naar Nederland. Wonend bij de familie 
Bosman in Holten studeert hij tot 1964 op de Rijks 
Hogere School voor Tropische Landbouw – het 
‘Suikerschooltje’ – in Deventer. 

Izaak gaat niet terug naar het instabiele Nieuw-
Guinea, maar besluit Tropische Landbouw te gaan 
studeren in Wageningen. Hij woont in een studen-
tenflat, is samen met zijn beste vriend Huigh van 
der Mandele lid van Ceres en is stuurman van de 
eerstejaars acht bij Argo. Hij wordt liefdevol opge-
nomen bij de familie Ten Hoopen, die een soort 
vervangende ouders worden. Izaak is politiek actief 
en ijvert voor zelfbeschikkingsrecht van de 
Papoea’s, in een groep met bekende namen als 
Nicolaas Jouwe en Marcus Kaisiepo. Voor zijn stu-
die blijft weinig tijd en energie over; in 1967 stopt 
hij ermee.
Izaak wordt toegelaten tot een opleidingstraject 
van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV). In 
het Tropeninstituut in Amsterdam worden 40 vrij-
willigers opgeleid om te werken ‘in ‘t veld’; zij leren 
talen, kennis over land en volk, hygiëne, fotografe-
ren, sport, ontwikkelingswerk en – op de 
Amsterdamse vuilnisbelt – terreinrijden. Izaak 
wordt uitgezonden naar Zambia, evenals vroed-
vrouw Sietske van der Born, zijn latere vrouw. 

Het is de tijd waarin Afrikaanse landen zich losma-
ken van hun koloniale status. Zambia (voorheen de 
Britse kroonkolonie Noord-Rhodesië) wordt onaf-
hankelijk in 1964. Tot december 1969 werkt Izaak er 
namens SNV. Eerst in Solwezi in het noorden, waar 
hij bij The Zambian Youth Service jongeren opleidt 
in kleinschalige landbouw, later in Mazabuka in het 
zuiden. Daar introduceert hij kleinschalige pluim-
vee- en kleinveehouderij bij lokale vrouwen. Vanaf 
1970 werken Izaak en Sietske – op 23 september 
1970 in Nederland getrouwd – voor de Gossner 
Mission uit Berlijn onder de Tonga’s in de 
Gwembevallei vlakbij de grens met Rhodesië (nu 
Zimbabwe). Het betreft een hervestigingsproject 
voor mensen die ontheemd zijn geraakt door de 
bouw van de Kariba-dam en het ontstane stuw-
meer. De zendingsorganisatie heeft een voor die 
tijd vrijzinnige visie: niet allereerst het evangelie 
verkondigen, maar naast mensen staan en hun ont-
wikkeling bevorderen. Hiervoor zijn mensen met 
vakkennis broodnodig. Overigens lees je in versla-
gen uit die jaren ook dat de Tongas moeilijk te 
evangeliseren zijn, omdat ze hun polygame levens-
wijze niet willen opgeven. 
Izaak ontwikkelt o.a. irrigatieprojecten (‘Dry land 
farming program’), Sietske is vroedvrouw. Ze kam-
pen met droogte, maar ook met overvloedige 
regenval, oorlogsactiviteiten en landmijnen. 
Vanaf 1982 woont het jonge gezin – er zijn inmid-
dels vier kinderen geboren – in Lusaka, waar Izaak 
twee jaar werkt voor father Pierre Dil. Later wordt 
hij ‘uitgeleend’ aan EEG-microprojects. Steeds 
werkt hij ten behoeve van kleinschalige landbouw 
voor lokale jonge boeren.  

Al een tijd laat Izaaks gezondheid te wensen over. 
Hij wordt meermaals behandeld voor astmatische 
bronchitis, waaronder in 1979 in de Hochgebirgs-
klinik in Davos. Tijdens een dienstreis in de 
Copperbelt in september 1987, overlijdt Izaak, 
slechts 46 jaar oud, aan een hartstilstand. Hij wordt 
in Wageningen, waar hij zo’n mooie tijd heeft 
gehad, begraven. Gelukkig heeft hij begin dat jaar 
met Sietske nog eenmaal Biak, in zijn geboorte-
land, kunnen bezoeken, zij het onder begeleiding 
van Om Polies (oom politie).

Door  
Carleen van den Anker

Opgedolven

Izaak Jacobus Krisifoe (1940-1987)



2020

Staties
Waar op zestiende-eeuwse kaarten zeven kruisjes 
staan getekend, zijnde de ‘staties’ langs de processie, 
vinden nu net als vroeger korte optredens plaats van 
allerlei artiesten en artiestengroepen. Oorspronkelijk 
waren de staties bedoeld om de lijdensweg van 
Christus beeldend aan de wandelaars toe te lichten.
In de nieuwe Sint Janstocht in Wageningen zijn het 
optreedplekken geworden om de wandelaars te ver-
maken en wellicht ook om de moed er in te houden…

Historie
Voordat we doorgaan over de nieuwe tocht, is het 
goed eens terug te kijken naar de oorsprong van 
de Sint Janstocht. Waar komt dit gebruik vandaan, 
welke vorm kreeg het in Wageningen en welke 
afbeeldingen zijn hiervan beschikbaar?
Op de Westberg in de nederzetting Oud-Wageningen 
stond in de Middeleeuwen een aan Sint Jan de Doper 
gewijde parochiekerk. In de dertiende eeuw verhuis-
de Wageningen naar onder aan de berg. 
In 1280 werd in dit Nieuw-Wageningen een tweede 

Sint Janstocht nieuwe stijl
Nieuwe stijl wil zeggen: niet meer de Rooms-
Katholieke processie van vroeger waarmee de 
geboortedag van Johannes de Doper werd gevierd, 
maar een gezamenlijke wandeltocht die onder het 
motto ‘Samen beleven, samen delen’ een verbin-
dend doel nastreeft. Dit delen houdt ook in, dat na 
afloop een gezamenlijke picknick wordt gehouden 
waarbij iedereen de meegebrachte etenswaren en 
dranken deelt. De muzikanten die de tocht hebben 
begeleid of op staties hebben opgetreden, spelen 
live-muziek tijdens deze afsluiting. 
Enkele kenmerkende onderdelen van de vroegere 
processie zijn wél gebleven: er wordt vertrokken bij 
de Grote of Sint Janskerk op de Markt en de tocht 
eindigt bij de ruïne van de vroegere Sint Janskapel 
op de Wageningse Berg. Zoals op oude afbeeldin-
gen te zien is, is de route tussen die twee punten 
ook nog ongeveer gelijk, namelijk via de Hoogstraat 
(die vroeger deels de Cruysstraat heette) langs de 
huidige Generaal Foulkesweg naar boven. 

Door  
Laurens van der Zee, 
Judica Lookman en 
Bert Lotz

Laurens van der Zee is 
oud-stadsdichter, 
bestuurslid van Wage-
ningen Monumentaal 
en lid van muziekgroep 
Folkcorn. Judica 
Lookman is eigenaar 
van Lookman erfgoed & 
cultuur en muzikant bij 
Madlot. Bert Lotz is 
bioloog bij Wageningen 
University & Research 
en muzikant bij Madlot.

Sint Janstocht een blijvertje?
De eeuwenoude Sint Janstocht is sinds 2013 weer terug in Wageningen en er is een goede kans 
dat hij blijft. Op initiatief van muziekgroep Madlot vormde de ‘remake’ van de oude Sint Jans tocht 
in 2013 een onderdeel van de festiviteiten rond de viering van 750 jaar stadsrechten. De gemeente 
steunde dit idee met een kleine subsidie. Met donaties, de hand op de knip, de mede werking van 
veel vrijwilligers en een beetje sponsoring door Riwojo, kregen de organisatoren alle jaren de 
begroting rond. Dit jaar vindt op zondag 25 juni de vijfde editie van deze tocht nieuwe stijl plaats.

Madlot voert de eerste Sint Janstocht nieuwe stijl aan.
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Sint Jan de Doperkerk (de huidige Grote Kerk op de 
Markt) in gebruik genomen. De ‘olde kerck opten 
berch’ werd voortaan alleen voor bijzondere doel-
einden gebruikt.
Eenmaal per jaar werd er op de feestdag van Sint Jan 
(24 juni) een processie gehouden naar het oude kerk-
je op de berg. Eerst bedoeld als herdenking van de 
verhuizing naar de nieuwe parochiekerk kreeg ze aan 
het begin van de vijftiende eeuw de vorm van een 
kruisweg langs zeven staties. Op twee kaarten uit de 
zestiende eeuw (Jacob van Deventer, ca 1560 en 
Thomas Witteroos, 1570) is langs de weg van de stad 
over de berg door middel van kruizen een aantal sta-
ties aangegeven. 
Het feest van Sint Jan, patroon van beide kerken, 
begon in de zestiende eeuw op de vooravond met 
het optreden van speellieden en zwaarddansers. 
De Wageningse Anthonis- of Burgerschutterij bege-
leidde de processie, mede om de deelnemers te 
beschermen. Ook de muzikanten liepen mee, zo 
blijkt uit oude kerkrekeningen. Tijdens de tocht 
werd de klok in het torentje van de oude parochie-
kerk geluid. Bij of in deze kerk werd de mis gevierd. 
Na de mis was er een feestelijke maaltijd, waaraan 
de pastoor, de overige priesters, de koster, de 
schoolmeester en de burgemeester en kerkmees-
ters deelnamen. Tijdens de maaltijd werd brood en 
kaas gegeten en bier geschonken. Alle kosten kwa-
men voor rekening van de kerkekas.
In 1603 werd de processie nog steeds gehouden. 
Dit blijkt uit de maatregelen die de Synode wilde 
nemen tegen personen die ‘op Papistische plaetsen 
ter biechte ende bedevaert loopen ende oock bin-
nenlandts datselve pleegen, ghelijck tot 
Wageningen [nl. in juni] en Lunteren op Sint 
Toenisdagh in Julio noch onlangs gheschiedt is’. 
De processie werd uiteindelijk verboden. Het oude 
kerkje op de Westberg verviel tot een ruïne.
 
Artiesten
Een veelheid aan artiesten, prof en amateur, jong 
en oud, heeft al aan de nieuwe Sint Janstocht mee-
gedaan. Naast muziekgroep Madlot zelf nam vanaf 
het begin ook de Wageningse groep Folkcorn deel 
aan organisatie en optredens, evenals onder meer 
Het Gregoriuskoor, vertelgroep Eva Luna en het 
Wagenings Platform voor Levensbeschouwing en 
Religie. Uitvoeringen op de staties of bij de maaltijd 
werden ook verzorgd door de Wagenings-
Peruaanse groep Canela, de Chinese muziekgroep 
Sweet Potato, het Wagenings Internationaal 
Vrouwenkoor, muziekgroep Andoorn en een muzi-
kantenduo van Baskische studenten. De stadsdich-
ter met gedichten onder De Rode Beuk, De 
Verbeelding met een expositie op De Hucht, 
Zilverdael met klankschalen en zang bij de ingang 
van De Dreijen, een dans door kinderen bij ’t 
Venster, een beeldend kunstenaar met een wens-

boom bij Het Schip van Blaauw en de Pomhorst-
volksdansgroep in middeleeuwse kledij leverden 
een waardevolle andersoortige bijdrage. Heel bij-
zonder was tijdens de tocht van 2013 een spontaan 
optreden van twee Indonesische artiesten, die tij-
dens de maaltijd met prachtige boventonen een 
oud Indonesisch gebed zongen. Ook de al genoem-
de klankschalen van Zilverdael zorgden voor 
momenten waarin verbinding door iedereen kon 
worden gevoeld.  
 
De Sint Janstocht 2017
Zondagochtend 25 juni ‘is het dan zo ver’, zoals het 
cliché luidt. Dan verzamelen de deelnemers zich bij 
de Grote Kerk op de Markt. Ze krijgen bloemen en 
koffie, en er is live-muziek. Een speciaal initiatief 
voor dit jaar, passend bij de roerige tijden, is een 
evenement waarin de aandacht wordt gevestigd op 
artikel 1 van onze grondwet: Allen die zich in 
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld. Rond 11.30 uur vertrekt de stoet 
onder begeleiding van doedelzakken en andere 
oude instrumenten van de muziekgroepen Madlot 
en Andoorn. Vaandeldragers gaan natuurlijk voor-
op. Uiteraard is het gedurende de hele tocht naar 
de Wageningse Berg mogelijk om aan te haken. 
Bij slecht weer staan het nieuwe gebouw van zor-
ginstelling Zideris en bureau Nieuwland (het oude 
Microbiologie) open om in te schuilen. 
Optredens op de staties worden verzorgd door 
onder andere de stadsdichter, cliënten van Zideris, 
het Gregoriaans mannenkoor Gregorius, het 
Wagenings Internationaal Vrouwenkoor en een 
kindermusicalgroep uit de Pomhorst. 
Deze en andere artiesten treden afzonderlijk of 
gezamenlijk ook op tijdens de lunch, waar iedereen 
het meegebrachte eten met elkaar deelt. Wie de 
jubileumeditie van deze nieuwe Sint Janstocht mee 
wil beleven wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Op de kaart van Van Deventer worden de staties aangegeven met kruisjes.

Bronnen
Ton Steenbergen & Jacques 

Tersteeg, Wageningen 
(Westberg), Heilig Kruis. 
Databank bedevaarten 
Meertens Instituut.

A.C. Zeven en A.G. Steen-
bergen, De laatste 
processies van Wage-
ningen-stad naar de 
vroegere parochiekerk 
op de Wageningse 
Westberg? Contactblad 
Oud Wageningen, janu-
ari 1997.
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bekend. Verondersteld wordt dat het onder aan de 
Wageningse Berg heeft gelegen in de buurt van 
het latere Lexkesveer. De ondieptes ter plekke kun-
nen de reden geweest zijn om daar goederen in 
kleinere schepen over te laden. Een tweede aan-
legplaats ligt mogelijk bij het voormalige zwembad 
(nu het Bastion). Er zijn ook twijfels over de 
Rijnwijkhypothese en over de veronderstelde loca-
tie, omdat er (nog) geen archeologische aanwijzin-
gen voor gevonden zijn.
Wanneer Wageningen in 1263 stadsrechten krijgt, 
stroomt de rivier langs de muren van de stad. Dit is 
zo tot in de loop van de vijftiende eeuw. Dan ver-
legt de rivier zich in zuidelijke richting. Mogelijk 
spelen daarbij de Sint Elisabethsvloed in 1421 en 
veranderingen in de waterverdeling tussen 
Nederrijn en Waal een rol. De kaart van Jacob van 
Deventer uit rond 1562 laat zien dat de rivier dan ver 
van de stad ligt. De enige toegang tot de stad over 
water is een smalle kronkelige voormalige rivier-
arm, de Strang. Deze voert ook het door de 
Dijkgraaf in de gracht gebrachte water af. In 1547 
geeft Karel V toestemming voor het uitdiepen van 
deze Strang, zodat er tegen 1551 weer een goede 
vaarverbinding met de Rijn is.

Verbinding met de Zuiderzee
In het kader van zijn strijd met het Sticht neemt 
hertog Karel van Gelre in 1497 het initiatief voor de 
aanleg van de Nijhe Rijn, een vaarweg tussen de 
Rijn en de Zuiderzee over Gelders grondgebied. 
Deze vaart zal dan moeten lopen van Wageningen 
tot Nijkerk. Op meerdere kaarten zijn schetsen 
ervan terug te vinden. Begonnen is in de omgeving 
van de Fliersteeg in Nijkerk, maar verder dan een 
lengte van vijf kilometer is het niet gekomen. Er is 
gegraven tot in de jaren 1530 en tegen 1545 zijn 
delen van het kanaal alweer dichtgegooid. In pol-
der Arkemheem is het oorspronkelijk acht meter 
brede kanaal nog herkenbaar in de loop van sloten 
en bosschages en als laagte in het landschap. Ook 
de naam van een boerderij en perceelsnamen her-
inneren daar aan deze watergang.
Rond 1653 worden er weer plannen gemaakt om 
een waterverbinding te krijgen tussen de Rijn bij 
Wageningen en de Zuiderzee bij Nijkerk. Deze ‘te 
maeckene vaert van Wageningh op Nijkerk’ volgt 
een ander tracé dan de Nijhe Rijn. De heemraden 
van het Gelderse en Stichtse veen laten door land-

Wageningen en de Rijn
Rond het begin van onze jaartelling stroomt de Rijn 
vlak langs de plekken waar later Wageningen ont-
staat. De rivier, die dan via de Kromme Rijn en de 
Oude Rijn bij Katwijk in zee uitmondt, vormt de 
noordelijke grens (limes) van het Romeinse rijk. 
Langs de zuidelijke oever van de Rijn bouwen de 
Romeinen een reeks forten (castella) die deze 
grens moeten bewaken. In onze omgeving zijn 
Meinerswijk en Kesteren bekende locaties. Aan de 
noordzijde van de rivier worden door de Romeinen 
patrouilles uitgevoerd en wordt handel gedreven. 
Bouwmateriaal voor de forten, zoals tufsteen, 
wordt per boot aangevoerd uit de Eifel. Daarnaast 
bevaren de Romeinen de rivier voor het vervoer 
van troepen, en etens- en handelswaar. De romein-
se boten hebben een geringe diepgang, aangepast 
aan de nog ongereguleerde rivier met zijn vele 
ondieptes en zand- en grindbanken. Ook wordt de 
rivier bevaren door de Batavieren (Bataven). Hun 
legendarische aankomst in Nederland in het jaar 
honderd voor Christus is een bekende afbeelding 
op negentiende-eeuwse schoolplaten. 

Door  
Jean Gardeniers

Jean Gardeniers is 

gepensioneerd als 

hydrobioloog aan de 

WUR. Hij is zeer actief 

in het culturele leven 

van Wageningen en 

was (is) o.a. voorzit-

ter van de Casteelse 

Poort, het Comité Open 

Monumentendag en het 

Cultureel Café.

Havens en kanalen in Wageningen

Goede vaarverbindingen 
een ‘levensquaestie’

Aankomst der 
Batavieren in Nederland, 
100 jr. v. Chr. Schoolplaat 
uit de serie Vaderlandsche 
Historieplaten voor 
scholen en huisgezinnen.

De eerste schriftelijke aanwijzingen voor een rela-
tie van (voorlopers van) Wageningen met de Rijn 
dateren van 1177. Graaf Gerard, zoon van graaf 
Heinric van Gelre, verklaart dan dat de burgers van 
Utrecht niet verplicht zijn te Rinwich (Rijnwijk) lich-
terschepen te huren voor de overslag van goede-
ren. Dit geldt ook in het hele graafschap langs de 
Rijn, maar alleen voor vervoer van hun eigen goe-
deren. De precieze locatie van dit Rijnwijk is niet 
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Amsterdam. Voorgesteld  wordt om bestaande 
wateren, zoals de Eem te verbeteren en verder te 
graven ‘langs de afhelling der Veluwe tot bewes-
ten Wageningen’. Dan aan de overzijde naar de 
Linge toe en via deze naar de Waal bij Hulhuizen 
(Lingewaard). Tot in Batavia melden de kranten 
deze brief. Samen met een medekamerlid dient 
Stieltjes een amendement in om gelden ervoor 
vrij te maken. Dit amendement wordt verworpen. 
In 1879 verschijnt een uitgebreid krantenartikel 
over de geschiedenis van het kanaal, dat steeds 
maar niet gerealiseerd wordt. Rond 1930 worden 
drie varianten van een kanaaltracé besproken, 
waaronder één – het aanvankelijke voorkeurstra-
cé – door de Gelderse Vallei. Met name protesten 
vanuit de provincie Utrecht zorgen ervoor dat uit-
eindelijk in 1931 de Tweede Kamer besluit tot het 
graven van het huidige Amsterdam-Rijnkanaal, 
ver van Wageningen.

Rijnhaven
De Grebbedijk, die dan nog een eenvoudige kade 
is, blijkt in de loop van de eeuwen steeds een 
zwakke plek te zijn. Grote wateroverlast vindt 
plaats in 1595, wanneer de Gelderse Vallei tot 
Amersfoort overstroomt en de Nude-poort 
bezwijkt. De kade wordt dan tot dijk versterkt. De 
Grebbedijk wordt voor het eerst vermeld in 1369, 
maar is waarschijnlijk in de tweede helft van de 
twaalfde eeuw aangelegd als een kade langs de 
rivier samen met de ontginning van de Nude 
(Rhenen en Wageningen). Mogelijk is de Hoogstraat 
een verlengde van deze kade. Er zijn ook twijfels 

meter van Geelkerck in 1663 metingen van het ver-
val van het water doen. Daarna worden berekenin-
gen gemaakt van de kosten van het graven van de 
vaart. Dit wordt in 1664 vastgelegd in een ‘verbael 
van het laeste onderzoek of het kan practicabel 
bevonden worden een vaert uit den Rhijn bij 
Wageningen na Nienkerck aan de Zuiderzee’ te 
maken. En met vooruitziende blik worden schattin-
gen gedaan van de toekomstige opbrengsten van 
de te heffen tol. De plannen worden uiteindelijk 
niet uitgevoerd.
In de loop van de geschiedenis worden dergelijke 
plannen voor een kanaal tussen de Rijn bij 
Wageningen  en de Zuiderzee nog meerdere 
malen uit de kast gehaald. Zo bestaat tijdens de 
regering van kanalenkoning Willem I (1815-1840) 
het idee om een kanaal van Wageningen via 
Amersfoort naar Amsterdam te maken. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw komt de 
bekende krijgs- en waterstaatkundige en kamerlid 
Stieltjes (1819-1878) met een curieus plan voor het 
maken van een waterinlaat uit de Rijn bij 
Lexkesveer en dwars door de dijk een toeleidings-
kanaal richting Bisschop Davidsgrift. Dit alles in 
het kader van het verbeteren van de inundatie 
van de Grebbelinie. Van dezelfde hand is ook de 
schets voor een kanaal van Wageningen langs 
Barneveld op Nijkerk. In de jaren 1870 en 1880 
wordt daar vaak naar verwezen als vanuit 
Amsterdam aangedrongen wordt op een betere 
vaarverbinding met de Bovenrijn. De Kamer van 
Koophandel aldaar schrijft in een open brief aan 
Stieltjes dat het een ‘levensquaestie’ is voor 
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Kaart waarop zowel 
de Rijnhaven als de 
binnenhaven (met 
zwaaikom) duidelijk te 
zien is. VVV-kaart uit 1890. 
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over de plaatsbepaling van dit Noda (Nude), dat in 
een oorkonde van keizer Frederik Barbarossa in 
1165 wordt genoemd. Het wordt dan gezien als 
Neude in de stad Utrecht.
Ook in 1651 is er weer een grote overstroming. 
Opnieuw breekt de Grebbedijk door in 1711 en weer 
in 1712. Deze doorbraken zijn aanleiding om in 1714 
te komen tot een regeling voor het ‘toemaacken 
en verswaaren’ van de dijk tussen Wageningen en 
de Grebbeberg. De magistraat van de gemeente 
Wageningen grijpt deze gelegenheid aan om ‘een 
kom te laeten graeven om tot een haeven en leg-
geplaets der scheepen te worden gebruijkt’. De 
grond die nodig is voor het verzwaren van de dijk 
wordt gewonnen uit de Strang en aanliggende per-
celen. In het gemeentearchief bevinden zich diver-
se stukken over de aankoop van gronden. 
Daaronder staat dan de forse handtekening van de 
toenmalige burgemeester Lubbert Adolph Torck 
(1687-1758) en de handtekeningen van soms hele 
families die grondeigenaar zijn. Ook wordt gespro-
ken over een schutsluis aan de mond van de haven 
om het vaarwater op goede diepte te houden. 
Daarover ontstaat in 1719 een felle briefwisseling 
tussen Torck en dwarsliggende grondeigenaren in 
de Koningswaard. 

De aanwezigheid van een goed bevaarbare haven 
brengt in 1739 de komst van een scheepstimmer-
werf. De eerste eigenaar van de werf is Jan Janse 
Schot. In de twintigste eeuw zijn de laatste eigenaars 
achtereenvolgens de families van Rijswijk en Jansen. 
Een van de eerste industriële activiteiten bij de 
haven is de in 1887 afgebroken oliemolen. Deze staat 
er al als de werf in 1739 wordt gesticht. 
De aanwezigheid van het havenkanaal maakt dat het 
jaagpad langs de Rijn onderbroken wordt. De paar-
den van de zeil- en trekschuiten moeten dan omlo-
pen of via een schuit oversteken. In 1761 vraagt een 
aantal schippers om een brug, waarvoor zij tol willen 
gaan betalen. Het stadsbestuur stemt er mee in en 
er komt een draaibrug aan de mond van het kanaal.
Op een notitiebriefje uit september 1747 staat een 
aantal peilingen van de waterdiepte ‘van de schoei-
jingh tot aan den Rijn’ genoteerd. In de kom bij de 
beschoeiing is deze vijf voet, in het midden vijf voet 
en van de stadswerf tot aan de Rijn drie voet. Het zijn 
waarschijnlijk Rijnlandse voeten (0,314 meter), wat 
betekent dat de waterdiepte dan tussen de ander-
half en één meter is. De breedte van de Strang is in 
1714 bij de uitmonding in de Rijn vier en landinwaarts 
twee Rijnlandse roeden. Een roede is 3,767 meter, 
wat betekent dat het havenkanaal dan tussen de 7,5 
en 15 meter breed is. Ter vergelijking, in 1928 is de 
landinwaartse breedte 20 meter en in 1965 is de 
(bodem)breedte inmiddels 50 meter. Het aantal en 
het type schepen en hun tonnage en diepgang heb-
ben in de loop der tijden steeds weer geleid tot uit-

Ook in de eenentwintigste eeuw is het een drukte van belang in de 
Wageningse haven. In 2011 werd het onderhoud nog flink aangepakt. 
Foto’s Carleen van den Anker.

Op de bevroren Rijnhaven kon worden geschaatst, waarschijnlijk in 
de strenge winter van 1947. Collectie P. Bouw, Wageningen. 

Tafereel van de doorbraak van de Grebbedijk in 1855. 
Beeldbank Rijkswaterstaat/Afdeling Multimedia.
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Kortenoordallee aangelegd. De iets verdiepte lig-
ging van de weg parallel aan de Haagsteeg herin-
nert, samen met de naam Binnenhaven en een 
enkele grote boom nog aan de voormalige vaart. 
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baggeren en vergroten van de haven en het haven-
kanaal. Grootschalig baggerwerk is nodig rond 1840. 
Wanneer de door stoom aangedreven boten steeds 
groter worden voldoet de haven niet meer. De boten 
leggen daarom aan bij een nieuwe in 1862 gemaakte 
loswal bij het Lexkesveer. Door financiële perikelen 
worden de problemen met de haven steeds maar 
niet opgelost. In 1882 worden er door een water-
staatsingenieur plannen voor verbetering van de 
haven gemaakt onder regie van de Wageningse 
gemeentearchitect Bitters. Pas in 1886 worden deze 
plannen goedgekeurd. Zowel de havenkom als het 
havenkanaal worden verbreed en verdiept. In 1926 
wordt de haven opnieuw aangepakt. Daarbij komt 
door het graven van een insteekhaven de scheeps-
werf op een landtong te liggen. Bij de volgende forse 
havenvergroting in 1965 verdwijnt de landtong met 
scheepswerf. Inmiddels zijn er weer nieuwe (bestem-
mings)plannen voor haven en Grebbedijk in de 
maak. 

Nieuwe Vaart
In het begin van de achttiende eeuw wordt nog een 
ander groot waterstaatkundig werk uitgevoerd. In 
het Wagenings gemeentearchief bevinden zich in 
een map, gedateerd 1726, vele ‘papieren concerne-
rende het maken der nieuwe allee en het graeven 
van de vaart nae het veen met den aankoop der 
daartoe nodige landerijen’. Deze vaart van de Grift 
naar de Haagsteeg, ‘een vaart van de reeds 
gemaakte vaart tot in de veengrift’, sluit aan op een 
vaart die loopt langs de Haagsteeg tot aan de toen-
malige Haarweg (nu Troelstraweg). Het eerste deel 
krijgt de naam Nieuwe Vaart, het tweede deel 
wordt Binnenhaven genoemd. In eerste instantie is 
de vaart bedoeld als bevaarbaar kanaal voor de 
afvoer van turf uit Veenendaal. Er wordt in 1727 een 
‘meeter’ aangesteld om erop te letten dat iedere 
ton turf dezelfde hoeveelheid heeft. Ook de hoogte 
van het brug- en havengeld wordt dan bepaald. 
Eind 1728 zijn de werkzaamheden zover gevorderd 
dat de schepen tot de kom bij de Haarweg kunnen 
varen. Er komt dan een geregelde veerdienst tus-
sen Wageningen en Veenendaal met zogenaamde 
griftaken, houten boten met een platte bodem. 
Deze worden met een vaarboom voortgeduwd. 
Niet alleen vracht, maar ook passagiers worden zo 
tot in de twintigste eeuw vervoerd.
Met het stoppen van de beurtvaart en de toename 
van het belang van wegvervoer verliest de vaart 
langzaamaan zijn functie. In 1908 wordt daarom 
besloten het deel van de kom tot de Lawickse Allee 
te dempen. Daarvoor worden dan beschikbaar 
komend puin en afval gebruikt, wat ertoe leidt dat 
pas in 1924 de demping compleet is. In 1959 wordt 
een volgend stuk tot aan de Marijkeweg gedempt 
en in 1975 tot aan het Nieuwe Kanaal. In het opge-
vulde tracé van de Binnenhaven wordt de 
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Begin twintigste eeuw ligt er bij ‘Zaadcontrole’ nog een bruggetje 
over de Binnenhaven; een aantal jaren later is dat gedeelte 
gedempt. 
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Van de voorzitter 
Een prima opkomst op de Algemene ledenvergadering 2017, waarin naast 
het vaststellen van de gebruikelijke jaarstukken, Henk Slegten bij accla-
matie benoemd is als penningmeester en unaniem besloten is tot een 
contributieverhoging met € 2,50 tot € 20,50. Wel was er enige discussie 
over het voorstel om voortaan elke twee jaar de contributie met € 0,50 te 
verhogen. Het bestuur heeft twee redenen voor dit voorstel. Ten eerste 
blijft de contributie zo in de pas lopen met de prijsinflatie. Ten tweede kan 
de contributieinning in februari blijven plaatsvinden en hoeft niet te wach-
ten op goedkeuring door de ledenvergadering in april. Met vijf stemmen 
tegen werd dit voorstel aangenomen. Na de ledenvergadering was er een 
druk bezochte, interactieve en levendige lezing door Judica Lookman 
over de wijk Patrimonium en haar bewoners. ‘Dat was toen zo’ werd ook 
tijdens de lezing veelvuldig uit de zaal geroepen. Er waren veel oude en 
nieuwe bewoners van de wijk Patrimonium. Een geslaagde lezing!
Als bestuur willen wij graag zo veel mogelijk correspondentie via e-mail 
naar onze leden versturen wat vooral papier- en verzendkosten scheelt. 
Daarnaast kunnen we zo gemakkelijker en actueler communiceren. Nu 
ons tijdschrift per kwartaal wordt uitgebracht is het soms nodig om tus-
sendoor met de leden te communiceren over evenementen als de lezin-
gen. Vandaar het verzoek aan leden die per post de uitnodiging voor de 
ledenvergadering hebben ontvangen om hun e-mailadres door te geven. 
Daar is goed op gereageerd, we hebben nu van bijna 76% van de leden 
het e-mailadres. Dat was 65% en nog steeds komen er nieuwe bij. De 
100% gaan we niet halen maar 90% moet lukken. Nog niet uw e-mail 
adres doorgegeven? Mail naar ledenadministratie@oudwageningen.nl 
met in het onderwerp ‘e-mailadres’ en in de tekst uw naam en adres. 

Dank alvast.
 
Onlangs is de nieuwe plaquette ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de vereniging in de muur van 
de brug bij de Bergpoort geplaatst. Ziet er mooi uit. 
Met dank aan het Wagenings Natuursteenbedrijf, dat 
trouwens de plaquette er naast ter nagedachtenis aan 
Bert Nilwik op eigen kosten gaat opknappen. Zo zie je 
maar weer, van het een komt het ander.

Het kan niemand zijn ontgaan, maar de twee panda’s 
zijn al in Rhenen gearriveerd zonder (voorlopig) een ‘Pandaparkeerterrein’ 
in Wageningen. Op het voorgenomen besluit van B&W om het bewuste 
parkeerterrein voor 10 jaar toe te staan heeft het bestuur samen met de 
werkgroep Archeologie  besloten geen verder bezwaar te maken. Wij voe-
len ons voldoende gehoord en gekend in ons bezwaar, namelijk het risico
– als het parkeerterrein er komt – voor de archeologische waarde in het 
gebied en specifiek hier voor de archeologie m.b.t. WOII. Een ander doel 
had ons bezwaar ook niet. Wat betreft de ‘archeologie’ en ‘historie’ denk ik 
dat wij goed hebben gehandeld en naar het lijkt ook met succes, de 
gemeente is aan het kantelen als het gaat om ‘archeologie’ en het belang 
van WOII hier in. Wij denken dat gemeente en Oud Wageningen hierin iets 
voor elkaar kunnen betekenen.
Nog even terugkomend op de Algemene ledenvergadering van 19 april. In 
de rondvraag werd de terechte vraag gesteld of het bestuur een strategisch 
plan gaat schrijven nu er meer middelen ter beschikking komen voor de ver-
schillende activiteiten. Het antwoord daarop was nee: het bestuur gaat geen 
uitgebreid strategisch meerjarenplan met toetsbare doelen schrijven. Maar 
het gaat wel al werkend, pratend en reflecterend met elkaar het werk van de 
vereniging doen. Dat brengt het bestuur vooruit, dat brengt ons als vereni-
ging vooruit. We zullen in de rubriek ‘UIT DE VERENIGING’ blijven schrijven 
waar we mee bezig zijn, waarom en welke richting we aan het ontwikkelen 
zijn. Maar als gezegd, al werkend en interactief. Wilt u als lid meedenken, 
meedoen of met het bestuur mee reflecteren, neem gerust contact op.

UIT DE VERENIGING

Werkgroep 
Archeologie 
Adellijk afval in 
Belmonte Arboretum 
Op 6 en 10 april j.l. heeft de WAW 
een kleinschalig onderzoek uitge-
voerd in het Belmonte Arboretum. 
In oktober 1944 werd het landhuis 
‘Belmonte’ vanuit de Betuwe door 
de geallieerden in puin geschoten. 
De Landbouwhogeschool werd in 
1951 eigenaar van het landgoed en 
realiseerde er de grote wens om in 
een nationaal arboretum een 
wetenschappelijke verzameling 
loofbomen en heesters te huisves-
ten. In 2012 heeft de Wageningen 
Universiteit het wetenschappelijk 
beheer beëindigd. Stichting 
Belmonte Arboretum nam de zorg 
voor het arboretum over. De hui-
dige directeur Dedde Smid en land-
schapsarchitect René Siemens wil-
den graag de exacte plaats weten 
waar het landhuis heeft gestaan. 
Hiervoor werd vorig jaar de hulp 
ingeroepen van onze Werkgroep. 
Ter voorbereiding werden met 
oude kadasterkaarten, (lucht)foto’s 
en moderne dronefoto’s locatie en 
plattegrond van de vroegere villa 
gereconstrueerd; het fraaie land-
huis uit circa 1844 is immers al 73 
jaar verdwenen. De WAW liet 
grond radaronderzoek uitvoeren 
waaruit bleek dat er zich bijna geen 
fundamenten meer in de bodem 
bevinden. Door bouw en afbraak 
van het huis, oorlogshandelingen 
en egalisering voor de aanleg van 
het arboretum is de bodem zo ver-
stoord dat de archeologische waar-
den van het onderzoeksgebied 
laag ingeschat moeten worden.
Aan de hand van een smalle proef-
sleuf is wel de vroegere locatie van 
een noord-zuidgeörienteerde muur 
bepaald, waardoor de op de teken-
tafel ontstane reconstructie van de 
huisplattegrond gestaafd wordt. 
Middels een andere proefsleuf 
werd gekeken naar de toestand 
van een voormalige trap. Deze 
bevond zich direct naast de over de 
Betuwe uitkijkende serre van het 
huis, die ooit toegang verschafte 
tot de bergrand en het door haag-
beuken overkluisde pad (berceau) 
naar de voet van de berg. De trap 
lijkt net als de rest van het muur-

mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
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werk grondig weggebroken te zijn.
Bij het aanleggen van de proef-
sleuf werd direct veel ‘adellijk’ 
huishoudelijk afval gevonden, 
waaronder serviesscherven, glas-
scherven, flesjes voor allerlei doel-
einden en ook vele fraaie porselei-
nen plaatjes waarop de namen van 
voornamelijk fruitbomen. Een eer-
ste determinatie van dit materiaal 
wijst erop dat het leeuwendeel 
dateert uit de late 19e en eerste 
helft van de 20e eeuw. Hoewel 
niet erg oud, verschaffen deze 
toch bijzondere vondsten inzicht in 
het vroegere huishouden van 
Belmonte en de beplanting van 
tuin en boomgaard van deze fraaie 
Wageningse buitenplaats. Ons 
graafonderzoek is voorlopig 
gestaakt en we beraden ons hoe 
het, in overleg met de regio-
archeo loog en de Stichting 
Belmonte Arboretum zo goed 
mogelijk vervolgd kan worden. 
Research in (particuliere) archieven 
wordt intussen voort gezet.

reidingen om d.m.v. sonderingen 
te gaan zoeken naar eventueel 
muurwerk. Gereedschappen 
waren al van archeologische colle-
ga’s geleend en ook hadden we 
een toezegging van een groot 
aannemersbedrijf voor het 
gebruik van een ponton in de peri-
ode mei tot juni 2017.
Als onderdeel van de voorberei-
ding achterhaalden wij ook de 
naam van de schipper van de 
zandzuiger Merwede 5, die het 
grindgat leeghaalde. Wij wilden 
namelijk verhalen uit de eerste 
hand horen en het liefst van de 
schipper zelf. Wij waren in de ver-
onderstelling dat de situatie nog 
was zoals op de luchtfoto uit 1980 
met het vierkant. Tijdens het 
gesprek met de schipper bleek, tot 
onze verbijstering, dat het hele 
grindgat in 1992 op een diepte van 
15 meter is uitgebaggerd, waar-
door eventuele Romeinse resten 
nu niet meer aanwezig zijn. Onze 
sonderings actie had moeten 
plaatsvinden vóór 1992 en heeft in 
2017 geen zin meer. Wij hadden 
graag een spannende Romeinse 
vondst op Wagenings grond-
gebied willen bekendmaken in de 
Romeinenweek in mei 2017. 
Jammer. Volgende keer beter!
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Lezing ‘Het Renkumse 
Onze Lieve Vrouwe 
klooster (1404 - ca. 1580) 
en de geschiedenis van 
Wageningen’ door 
Jacques Tersteeg. 
Op 18 juni 1596 droeg Oda van 
Cortenbach, weduwe van drost 
van Wageningen Willem van 
Boeckholt, ten overstaan van de 
schepenen van de stad, aan de 
‘conventualen van Renchem’ over 
‘die huysinge ende hoffstadt, 
staende ende gelegen binnen 
Wageningen, van der Hoeger-
straete bis tot die Nijwerstrate 
streckende’, op dat moment reeds 
enige tijd door Renkumse nonnen 
bewoond. 
Over dit huis, gelegen aan de 
huidige Herenstraat (tussen Eerste 
en Tweede Kloostersteeg), en 
waar de laatste kloosterlingen van 
Renkum tot ca. 1630 vertoefden, 
zijn dankzij uitvoerig onderzoek 
van de Archeologische Werk-
gemeenschap Nederland in de 
jaren 90 veel bijzonderheden 
bekend geworden (zie: Wim 
Angenent, Wagvene 1000 Jaar 
Wageningen en omstreken, 
Wageningen 2008). Eén van de 
belangrijkste vondsten was een 
16e-eeuwse muurschildering van 
het rond 1580 verwoeste 
Renkumse klooster, de enige tot 
nu toe bekende afbeelding. 
Naast deze nauwe historische 
relatie tussen Renkum en 
Wageningen uit de nadagen van 
het Renkumse O.L.Vrouweklooster 
zijn er nog vele andere, oudere en 
jongere betrekkingen aan te 
wijzen, waarop de spreker nader 
hoopt in te gaan. 
Jacques Tersteeg (1946, Renkum) 
studeerde aan de KU Nijmegen 
Nederlandse Taal- en Letterkunde 
en Geschiedenis. Vanaf 1974 tot 
2005 was hij universitair docent 
Middelnederlandse letterkunde 
aan de RU Groningen. Naast publi-
caties op het gebied van de 
Middeleeuwse Nederlandse letter-
kunde  schreef hij over diverse 
onderwerpen uit de middel-
eeuwse geschiedenis van 
Gelderland, m.n. Renkum. De 
lezing vindt plaats op donder dag 
21 september in de Vredehorst, 
aanvang 20.00 uur.

WAW-onderzoek Plas 
Maneswaard afgeblazen.
De WAW zou in mei en juni van dit 

jaar onderzoek doen naar een 

mogelijk Romeins bouwwerk in 

het grindgat in de Maneswaard, 

dus op Wageningse bodem in de 

Betuwe. We hadden twee aankno-

pingspunten voor dit spannende 

project. Het eerste was een lucht-

foto waarop duidelijk een vierkant 

te zien was met een afmeting van 

circa 75 x 75 meter. Het tweede 

aanknopingspunt bestond uit 

vondsten van archeologisch 

bedrijf RAAP tijdens baggerwerk-

zaamheden in de Maneswaard. 

Het ging om enkele Romeinse aar-

dewerkscherven en wat brokken 

bewerkt tufsteen, ook uit de 

Romeinse tijd. De WAW was vanaf 

vorig jaar volop bezig met voorbe-

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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Beeldenroute Grebbelinie Stichting 14Karaats
Speciaal voor dit gebied maakten 16 kunstenaars een tijdelijk 
kunstwerk, geïnspireerd op het bijzondere landschap van De 
Grebbelinie met zijn rijke cultuurhistorie. De kunstwerken staan 
langs een uitgezette fiets- of wandelroute van 15 km rond 
Renswoude. Meer informatie: www.14karaats.nl.

Tijdelijke tentoonstelling:  
Wageningen, stad met twee havens
Van 21 mei  t/m 22 oktober 2017 is in het museum een tentoonstel-
ling te zien over de Rijnhaven en de Binnenhaven van 
Wageningen. Centraal staat de geschiedenis van onze Rijnhaven, 
die dit jaar precies 300 jaar bestaat. Meer informatie op www.cas-
teelsepoort.nl

Sint Janstocht  
Tocht langs zeven plekken waar Wageningse artiesten optreden. 
Vertrek om 11.30 bij de Grote Kerk op de Markt. De tocht is rolstoel-
toegankelijk. De tocht eindigt bij de ruïne van het kerkje op de 
Westberg met een gezamenlijke picknick waar het zelf meege-
brachte eten en drinken wordt gedeeld.  

Kasteel Doorwerth
Op verschillende maandagen in schoolvakanties mogen klein-
kinderen gratis met grootouders mee naar kasteel Doorwerth. 
Het kasteel is open van 11:00-17:00 uur. Grootouders betalen 
€ 9,50 p.p; bent u donateur van Geldersch Landschap & 
Kasteelen of Museumkaarthouder, dan is de toegang voor 
grootvader en/of grootmoeder ook gratis.

Verborgen museumschatten
In het najaar van 2017 zendt Omroep Gelderland een reeks pro-
gramma’s uit over Gelderse musea. Eén van deze uitzendingen 
zal volledig gewijd zijn aan museum De Casteelse Poort. Meer 
info in volgend nummer.                 

Lezing over de opgravingen in Park Reehorst
door Eric Norde, projectleider Raap, in samenwerking met de 
Archeologie Werkgroep Nederland. Nadere informatie volgt.

Lezing HV Oud Wageningen  
Onderwerp: Het Renkumse Onze Lieve Vrouweklooster en de 
geschiedenis van Wageningen. Spreker: Jacques Tersteeg. 
Meer informatie: zie bladzijde 27.

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

13 mei t/m 1 oktober 2017

21 mei 2017 t/m 22 
oktober 2017

De Casteelse Poort
Bowlespark 1A

25 juni 2017

17, 24 en 31 juli
7, 14 en 21 augustus 2017

Fonteinallee 2 
6865 ND Doorwerth.

Najaar 2017

6 september 2017
 

21 september 2017
Vredehorst
Tarthorst 1
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