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Wageningse Avonden

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Wageningen is een bijzonder levendige stad waar van alles te doen is. Wie geen zin heeft om op de bank 
te blijven hangen, kan meestal wel een activiteit van zijn of haar gading vinden. Ook voor ons, liefhebbers 
van de (Wageningse) historie geldt dat. Ik hoef slechts te wijzen op de gevarieerde lezingencyclus van onze 
eigen vereniging, maar er is meer. Ook in de regio. Neem eens een kijkje bij de buren!   
Over ‘een kijkje nemen’ gesproken: op de Open Monumentendag 2017 worden interessante panden opengesteld, 
waaronder een aantal particuliere woonhuizen. Het comité OMD is er opnieuw in geslaagd een boeiend programma 
samen te stellen. Ook hun openingsavond zou ik een typisch Wageningse avond willen noemen; dit jaar in het 
thema Boeren, burgers en buitenlui. De OMD-brochure vindt u ingesloten bij dit nummer van ons Tijdschrift.
Ten slotte is Wageningse Avonden de titel van een in 1970 uitgegeven boek van A.G. (Ton) Steenbergen. Het is 
een bundeling van artikelen die in 1967/1968 verschenen in ‘De Veluwepost’; stuk voor stuk kleurrijke verhalen 
die het nog steeds waard zijn om gelezen te worden. Ik heb voor de rubriek Opgedolven veel gehad aan het 
verhaal over de legendarische pastoor Taabe. Mocht u dit boekje nog ergens op de kop kunnen tikken, dan 
raad ik toch een Wagenings avondje ‘op de bank’ aan.

Carleen van den Anker
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Toekomstperspectief
Het eerste gesprek met de Stichting Oude Gelderse 
Kerken vond drie jaar geleden plaats. ‘Zij hebben  
al een flink aantal kerken in eigendom, allemaal 
monumenten, net als de onze. Kennelijk slagen zij 
erin weer toekomstperspectief te bieden’, aldus 
Bakker. Op verzoek van de kerk en de stichting 
heeft adviesbureau Wagenaar & Hoes onderzoek 
gedaan naar de kansen om de exploitatie van de 
kerk weer sluitend te krijgen. Daarbij zijn belang-
rijke andere ‘spelers’ in het Wageningse nadrukke-
lijk betrokken, uiteraard de gemeente, maar ook 
instellingen als de universiteit, de schouwburg, de 
bibliotheek, het museum, het binnenstadsmanage-
ment en het Wagenings Ondernemers Contact.
Het rapport van Wagenaar & Hoes (december 2015) 
zag voldoende kansen om de toekomst van de 
kerk financieel gezond te maken en te houden.  
‘De Grote Kerk, op deze plek, kan een bijdrage 
leveren aan het potentieel van de stad, wanneer  
zij haar positie in het hart van Wageningen ook ver-
taalt in activiteiten, zichtbaarheid, representativiteit 
en weer van de stad wordt’, aldus het rapport. 
Volgens de onderzoekers is de Grote Kerk nu een 
geïsoleerd gebouw dat nauwelijks gezien wordt, 
het staat op de meest prominente plek van de  
binnenstad, maar speelt daar eigenlijk geen rol.  
De financiële problematiek is nu nog overzichtelijk, 
maar zonder bijsturing verslechtert de situatie snel 
en de protestantse gemeente is niet in staat daar-
voor in haar eentje een oplossing te vinden. 
Daarom is verbinding en samenwerking met 
andere organisaties noodzakelijk. 

Grandeur
Wagenaar & Hoes signaleert het ontbreken in 
Wageningen van een ‘palazzo pubblico’, een volks-
paleis, een plaats van samenkomst voor burgerij en 
notabelen, voor hoogtijdagen, voor gebeurtenis-
sen van belang, impact en status. In die richting zou 
voor de Grote Kerk zeker een nieuwe rol gezocht 
kunnen worden. Er zijn genoeg plekken om verga-
deringen en symposia te organiseren, aldus het 
rapport, maar een ruimte met de grandeur en de 
zwaarte van een kerk verleent een cachet dat 
vrijwel nergens te evenaren valt. Daar komt als 
unieke kans nog bij dat juist deze kerk, in de Stad 
van de Bevrijding, verheven zou kunnen worden 
tot ‘het icoon van het Nederlandse oorlogsverle-
den’. De kerk werd in de meidagen van 1940 ver-
woest, hersteld tijdens de oorlog en in de nadagen 
ervan opnieuw geruïneerd en weer opgebouwd. 
Als gedenkplaats van oorlog en bevrijding én als 
volkspaleis zou de Grote Kerk zich kunnen ontwik-

‘Als we niets zouden doen, dan waren we in 2030 
door onze financiële middelen’, zo licht voorzitter 
Jan Bakker van de kerkrentmeesters van de Grote 
Kerk toe. ‘Het aantal gevers neemt per jaar met 
twee procent af. Voor het onderhoud van de kerk 
moeten we jaarlijks zo’n twee ton reserveren, maar 
de laatste tijd kwamen we niet verder dan de helft 
daarvan. Groot onderhoud was noodgedwongen 
een soort restpost geworden’. ‘En dan te bedenken 
dat we toe zijn aan een ingrijpende restauratie van 
het exterieur’, aldus collega-rentmeester Henk 
Wijnveen. ’Daarvoor moet je zomaar met anderhalf 
miljoen rekenen.’ 

Om de Grote Kerk op de Markt, een deels dertiende-eeuws 

rijksmonument, voor de stad te behouden zal de Wageningse 

gemeenschap als geheel zich erover moeten ontfermen. 

De kosten voor beheer en onderhoud kunnen in de nabije 

toekomst niet meer opgebracht worden door de protestantse 

gemeente alleen. Met vooruitziende blik heeft deze de ultieme 

beslissing genomen om de eigendom over te dragen aan de 

Stichting Oude Gelderse Kerken. Die zal de kerk omvormen 

tot ‘volkspaleis’, een multifunctioneel gebouw voor heel de 

Wageningse bevolking. De eigendomsoverdracht heeft op 25 

augustus plaatsgevonden.

De Grote Kerk op de Markt, geïsoleerd in het stadshart. 
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Grote Kerk wordt ‘volkspaleis’

Door Piet Aben
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kelen tot een belangrijke programmeur in het 
stadshart en zich met andere organisaties kunnen 
opwerpen om een onderscheidend binnenstads-
programma te ontwikkelen.

‘Dat zijn uiteraard allemaal heel fijne gedachten’, 
meent voorzitter Jean Gardeniers van de raad van 
advies van de Stichting Oude Gelderse Kerken.  
Deze breed samengestelde groep van deskundi-
gen moest voor de stichting nagaan of de Grote 
Kerk in haar portefeuille zou kunnen passen. Voor 
de beslissing was vooral van belang dat de kerk er 
financieel nu nog heel redelijk voorstaat. ‘Het is 
geen arme club’, aldus Gardeniers. ‘De kerkmees-
ters zijn mensen met verstand van zaken die 
vooruit kijken. We hebben voor de eerstkomende 
25 jaar een contract met de kerk kunnen sluiten, 
waarin zij zich garant stelt voor onze exploitatie-
verliezen. Dat geeft ons de ruimte om de ideeën 
voor de lokale inbedding van de kerk uit te werken 
en uit te proberen.’
Zelf denkt Gardeniers dat een lange aanlooptijd 
nodig zal zijn om het ‘volkspaleis’ en de ‘bevrij-
dingskerk’ als gezonde financiële ondernemingen 
te ontwikkelen, maar hij gelooft er wel in. ‘Je ziet 
dat er ook bij de gemeente ideeën ontstaan over 
de ontwikkeling van de binnenstad waarin de kerk 
een plaats krijgt toebedeeld. Ze moet weer de 
kerk van alle Wageningers worden, zoals het oor-
spronkelijk was, voor de reformatie. Toen speel-
den kerken een vanzelfsprekende rol in het 
publieke leven.’

Vertrouwen
De protestantse gemeente en de Stichting Oude 
Gelderse Kerken vertrouwen erop dat de papieren 
plannen werkelijkheid worden. Een plaatselijke 
beheerstichting moet er handen en voeten aan 
geven. Die constructie is ook bij de andere kerken 
van de stichting gekozen. De eerste voorzitter is 
de jurist Piet Hein van Spanje geworden, penning-
meester is voormalig wethouder Frits Huijbers. 
Architectenbureau Van Hoogevest in Amersfoort is 
ingeschakeld voor de ontwikkeling van de bouw-

kundige plannen. De kerk is toe aan een grondige 
restauratie van het exterieur en het interieur moet 
worden aangepast aan publiek gebruik; de kerk-
banken moeten eruit en er moeten up-to-date 
voorzieningen komen voor presentaties, restaura-
tieve voorzieningen en sanitair. En uiteraard is de 
jacht op subsidies ingezet; Rijk, provincie en 
gemeente worden aangesproken op hun verant-
woordelijkheid waar het gaat om het behouden 
van het monument en de ontwikkeling van de bin-
nenstad. 

Jan Bakker vat samen: ‘Als kerkrentmeesters 
hebben we er alle vertrouwen in en onze gemeen-
teleden zijn het met ons eens. Op een kerkelijke 
gemeenteavond afgelopen voorjaar kregen we 
applaus voor onze plannen. Als alles in kannen en 
kruiken is staan we er als protestantse gemeente 
financieel duurzaam voor. Volgend jaar kiest 
Nederland weer nieuwe gemeenteraden; we gaan 
de partijen op het hart drukken onze plannen mee 
te nemen in hun beleidsverhalen.’ ‘Maar als de 
nieuwe opzet uiteindelijk toch mislukt’, aldus 
Wijnveen met een glimlach, ‘dan mogen we de 
kerk voor 1 euro van de stichting terugkopen.’  
Bakker: ‘Wat God verhoede.’

En Jean Gardeniers ten slotte: ‘Het is goed dat de 
kerk in de nieuwe opzet kerk kan blijven, maar dan 
wel een kerk in de brede zin als verzamelplaats 
van het volk. De protestantse gemeente blijft er 
haar kerkelijke diensten houden en daarnaast zal 
er een waaier aan activiteiten mogelijk zijn. 
Iedereen komt wel op ideeën als exposities, lezin-
gen en concerten. Maar we moeten verder durven 
denken. De Grote Kerk als icoon van de Stad van 
de Bevrijding? Waarom niet, je moet het wíllen. 
Het is aan de Wageningers om de kansen te 
grijpen die de nieuwe kerk hun biedt. Maar als 
Wageningen dat niet aankan, dan zou ik zeggen  
is Wageningen dit monument ook niet waard.’

Achtergond-
informatie over de 
Grote Kerk is te 
vinden in de 
brochure van het 
Comité Open 
Monumentendag, 
die bij dit magazine 
is meegezonden

Links: Principedoorsnede 
van de mogelijke nieuwe 
indeling van de entree. 

Rechts:  Eerste en nog 
niet goedgekeurde schets 
voor een aangepaste 
plattegrond. 

Architectenbureau Van 
Hoogevest, Amersfoort.



CO LU M N

Oud Wageningen  3 – 2017 5

Uitzichten

Op 4 en 5 mei zijn de ogen op Hotel De Wereld en Wageningen gericht. Vooral de overgang 
van 4 naar 5 mei met de Bevrijdingsvuurceremonie op het 5 Mei Plein is altijd indrukwekkend. 
Afgelopen 4 mei had ik de eer om de ceremonie niet alleen vanaf de tribune te mogen 
beleven, maar zelf op het podium mijn persoonlijke verhaal te mogen vertellen. Bijzonder 
spannend om uitgerekend op die historische dag in het openbaar over mijn jeugd te spreken. 

Aan de andere kant van de wereld, in Mozambique, ben ik opgegroeid in een land in oorlog. 
Maputo, de stad en omgeving vanwaaruit ik naar de wereld leerde kijken, heeft me gevormd. 
Toen ik veertien was zijn we naar Wageningen verhuisd. Oud genoeg om al belangrijke 
lessen te hebben geleerd en jong genoeg om mezelf succesvol in te kunnen voegen in deze 
nieuwe wereld.

Voor mij persoonlijk is onze Stad der Bevrijding ook de stad van de vrijheid. Wageningen is 
de stad waar ik een witte Mozambikaan kon zijn met ouders van Portugese origine en 
waarbij ik met trots, maar ook met de onvermijdelijkheid van het voorbijschrijden van de 
jaren, steeds Nederlandser kon worden. Juist in de internationale context van Wageningen 
lukte dat. Wageningen is de stad waar ik vrij kon zijn.

Vrijheid is de belofte van de bevrijding, een belofte en vooruitzicht die altijd actueel zijn. We 
zijn het niet alleen aan onze geschiedenis verplicht maar ook aan de huidige generaties om 
niet alleen de bevrijding te eren maar ook dagelijkse vrijheid te creëren. Voor Wageningers 
en voor mensen die bij ons willen horen. Want een vrije stad is ook een stad waar mensen 
welkom zijn.

Als wethouder welzijn en zorg, maar zeker ook als klimaatwethouder, zie ik vrijheid 
vormgeven en veiligstellen als mijn belangrijkste missie. Omdat ik zelf opgegroeid ben met 
oorlog en schaarste en nu een leven vol vrijheid en kansen heb, gun ik dat anderen ook. 
Samen met zoveel anderen in de stad wordt daar dag in dag uit aan gewerkt; aan bevrijding 
uit armoede, uitzicht op meer persoonlijke vrijheid en behoud van een leefbare aarde voor 
de toekomst.

Voor het vormgeven van vrijheid is onze omgeving belangrijk, zowel de sociale als ook de 
groene omgeving. De sociale waarde van groen kan niet genoeg worden onderstreept. 
Gelukkig wordt Wageningen omhelsd door prachtig natuurgebied. Voor mij persoonlijk is 
het uitzicht op de uiterwaarden vanuit mijn huis elke dag weer een geschenk. 
De enige plek die dat overtreft is als we het iets hoger zoeken. 
Het magistrale uitzicht vanuit het arboretum op de Rijn. Daar ligt de hele wereld aan je 
voeten. Dat adembenemende uitzicht voor contemplatie, dat is ook vrijheid. 

Door Lara de Brito

Lara de Brito (Groen Links)  

is wethouder van 

Wageningen met de  

portefeuilles zorg, jeugd-

zorg, onderwijs, klimaat, 

cultuur en asiel. 
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Bert van de Weerd is bij vele Wageningers 
bekend als de organisator – of medeorganisator 
– van o.a. de Veteranendag, de Wageningenpas, 
het Foulkesfestival op 5 mei, de Koningsdag, de 
Sportverkiezing. Door zijn jarenlange activiteit 
als vrijwilliger op organisatorisch gebied heeft  
hij een uitgebreid netwerk opgebouwd waar hij 
zelden tevergeefs een beroep op doet. Op 17 juni 
werd hem voor zijn verdiensten het Wagenings 
Erezilver opgespeld. Niet verwonderlijk blijkt 
Bert een vlotte prater met gevoel voor humor. 

Bert van de Weerd werd in 1958 geboren in een 
gezin van 10 kinderen aan de Veerstraat (toenmalig 
café Van de Weerd). Hij was de op een na jongste; 
zijn oudste zus – inmiddels overleden – was bijna 
20 jaar ouder: ‘ik heb een nichtje dat even oud is 
als ik!’ Na de lagere school ging hij ter plaatse naar 
de ‘technische school’ waar hij werd opgeleid tot 
timmerman. ‘Ik heb de onthulling van het monument 
dat daar staat nog meegemaakt’ – een werkstuk 
van Heimans, een van de leraren techniek. Na 
enige jaren als timmerman te hebben gewerkt, 
trad Bert in dienst bij het facilitair bedrijf van de 
SNS-bank waarvoor hij het hele land doorreisde 
(‘dat werd me wel wat veel; tegenwoordig rijd ik 
alleen nog de hoognodige kilometers’). Door de 
voortdurende inkrimping van het aantal kantoren 
werd hij met 28 dienstjaren ontslagen, zat hij 3½ 
jaar in de WW en wacht nu op een uitkering. 

IN  GESPREK MET BERT VAN DE WEERD

Naast zijn werk begon Bert al vroeg met vrijwilligers- 
werk, ‘nog voor mijn trouwen (1978)’. Hij speelde 
trombone bij signaalkorps HBS waar hij al gauw in 
het bestuur kwam. Vervolgens voetbalde hij bij 
ONA, ‘waar ik onder andere sponsorzaken deed, 
maar ik was er ook grensrechter en jeugdtrainer’. 
Toen zijn kinderen gingen korfballen stopte hij met 
voetballen, maar deed wel bestuurswerk: ‘ik zorgde 
ervoor dat ONA de eerste club was die met spon-
soring op de shirts verscheen’. Een bijzonder geval 
was zijn hulp aan een korfbalvereniging in Tsjechië. 
Via een korfbaltoernooi bij DVO in Bennekom kwam 
hij in contact met Edwin Bouman die in het eerste 
team van het Tsjechische Budejovice speelde. 
‘Samen met hem regelde ik een hele kledinglijn 
voor die club.’ Hij sprong ook in de bres toen door 
een overstroming hun clubhuis onder water kwam 
te staan. ‘Ik heb toen via een sponsoractie voor 
zo’n 50 man nieuwe sportkleding, ballen en kor-
ven kunnen aanschaffen.’

Sponsoring
Bestuurders zijn altijd – tegenwoordig wellicht 
meer dan vroeger – druk met het zoeken van 
sponsoren, vooral wanneer het om bijzondere  
uitgaven gaat, bijvoorbeeld aanschaf van uniformen 
of sportkleding, of het vieren van jubilea. Al die 
verenigingen kloppen aan bij subsidieverlenende 
instanties en bij het bedrijfsleven. Daar gaat veel 
tijd in zitten en ‘de ondernemers worden er gek 

Door Toon Jansen
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van’. Door een toevallig contact met de voetbal-
broers Van de Kerkhof – ‘ik trad bij heel wat thuis-
wedstrijden van PSV op als gastheer in de skybox 
van SNS’ – kreeg hij het idee die sponsoring anders 
aan te pakken. Met zijn broer Frans richtte hij in 
1997 de stichting Sponsoring en Fondswerving 
Wageningen (SFW) op: ‘de aftrap werd verricht 
door René van de Kerkhof in de verbouwde garage 
bij mijn huis’. De SFW bemiddelt tussen vraag en 
aanbod van subsidiegeld. Ondernemers en anderen 
(bijvoorbeeld de gemeente) storten jaarlijks een 
bijdrage en de aanvragen worden beoordeeld  
door de SFW en al dan niet, eventueel gedeeltelijk, 
toegekend. De stichting doet jaarlijks verslag aan 
de subsidiegevers. Hoewel de beschikbare fondsen  
in de loop der jaren wel wat terugliepen  – ‘na 11 
september 2001 ging het met een klap 35% naar 
beneden, en daar kwam de crisis nog eens over-
heen’ – heeft de stichting heel wat subsidievragers 
kunnen helpen, ook met goederen in natura,  
bijvoorbeeld nieuwe shirts. 

enthousiaste vrijwilligsters ‘die kunnen lezen  
en schrijven met elkaar’, gesorteerd en schoon-
gemaakt en zonodig gerepareerd. In totaal zijn  
zo’n 25 vrijwilligers, overwegend vrouwen, bij  
dit project betrokken.
Het ‘werkgebied’ van de Speelgoedbank strekt 
zich uit over ‘Wageningen en omgeving’. Kinderen 
uit behoeftige gezinnen die een pasje hebben van 
de voedsel- of kledingbank, of een doorverwijzing 
van een sociale instelling (bv de gemeente of 
Solidez) kunnen onder begeleiding van (groot)
ouders hier viermaal per jaar vier stuks speelgoed 
(een ‘groot’ en drie ‘kleine’) komen uitzoeken.  
De Speelgoedbank is ingericht als een heuse  
winkel! Tevens ontvangen zo’n 320 kinderen per 
jaar een ‘verjaardagsbox’, die verstrekt wordt door 
de landelijke stichting Jarige Job. Deze box bevat 
versieringsartikelen, traktaties ook voor op school, 
en enkele cadeautjes, die het mogelijk maken ‘een 
echte verjaardag te vieren’. 
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De Speelgoedbank is een populair stageadres bij 
Pantarijn; ‘er komen hier zo’n 100 kinderen per jaar 
in het kader van een maatschappelijk project’. Ze 
krijgen informatie over doel en werkwijze van de 
Speelgoedbank en zijn dan vooral bezig met 
schoonmaken van de artikelen. Daarnaast komen 
er incidenteel leerlingen die er om wat voor reden 
dan ook ‘even tussenuit moeten’ en die aan wat 
grotere karweien, bv het op orde brengen van de 
tuin, gezet worden. 
Sinds enkele jaren hebben Bert en zijn vrouw ook 
een ‘particulier project’, een opvanghuis in Portugal. 
‘We kwamen hier tijdens een vakantie en schrokken 
van de erbarmelijke omstandigheden. Een keer per 
jaar gaan we hier met een wagen vol spullen uit de 
speelgoedbank naar toe.’ 
Zoals gezegd is Bert van de Weerd organisatorisch 
betrokken bij nog veel meer evenementen en  
activiteiten in Wageningen, teveel om in dit bestek 
allemaal te vermelden. Om een en ander wat te 
stroomlijnen heeft hij met Ton Post en Ton van  
de Weerd het Evenementen & Organisatieteam 
Wageningen opgericht. Een van hun eerste projecten 
was de introductie van de Wageningenpas. 
‘Wat heel erg helpt bij al deze activiteiten is dat er 
in het algemeen een prima samenwerking is met 
het gemeentebestuur (met speciale hulde voor de 
burgemeester) en dat Wageningen eigenlijk een 
groot (en gezellig) dorp is.’ 

‘Wageningen is eigenlijk 
een groot en gezellig dorp’

Toen enkele jaren geleden een van de twee doch-
ters van Bert zich afvroeg wat te doen met het niet 
meer gebruikte maar nog goed ogende speelgoed 
van haar kinderen, werd het idee van een speel-
goedbank geboren. In 2011 werd de Speelgoedbank 
Wageningen e.o. geopend door de toenmalige 
wethouder Stella Efdé en aanvankelijk gevestigd 
aan de Vadaring. De stichting wordt gerund door 
zijn dochters maar Bert was (en is) hier uiteraard 
nauw bij betrokken, vooral sinds de Speelgoed-
bank met de SFW samen gehuisvest is in het  
voormalige Rode-Kruisgebouw in de Tarthorst.  
De opening hiervan in 2014 werd verricht door  
wethouder Lara de Brito in aanwezigheid ‘van een 
groot comité, waaronder de burgemeester, een 
wethouder, de directeur van Solidez en nog wat 
hotemetoten’. Dit nieuwe gebouw wordt gehuurd 
van Kinderopvang Wageningen. Buiten een subsidie 
van de gemeente ‘moeten we zo’n € 6000 per jaar 
ophoesten’ die telkens weer via speciale acties en 
uit donaties worden bijeengesprokkeld. 
De stichting ontvangt, buiten de spullen die parti-
culieren zelf op een van de ‘inleverdagen’ komen 
brengen, grote hoeveelheden speelgoedartikelen, 
o.a. via de jaarlijkse actie Goedzak bij een groot 
aantal AH-winkels in Wageningen en omgeving. 
Naast het gebouw staat een zeecontainer om  
pieken in de aanvoer op te kunnen vangen.  
Alle tweedehands spullen – ‘die heel, goed en 
compleet moeten zijn’ – worden door een ploeg 
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steeds duidelijker dat de achteruitgang zo niet 
gestopt zou worden.

Vernieuwing
Plan Ooievaar pleitte ervoor de moderne landbouw 
achter de dijken te concentreren en de uiterwaarden 
te benutten voor minder intensief ruimtegebruik, 
waaronder de ontwikkeling van nieuwe natuur. 
Buitendijks heeft landbouw sowieso minder slagings- 
kans, mede door terugkerende overstromingen. 
Plan Ooievaar liet zien dat door het aangaan van 
bondgenootschappen met nieuwe partners –  
rivierbeheer, hoogwaterveiligheid, delfstofwinning, 
wonen, recreatie en toerisme – natuurlijke proces-
sen in de uiterwaarden op gang geholpen konden 
worden. Bij deze ruimtelijke scheiding van landbouw 
en natuur, die fors inging tegen de gangbare opvat-
tingen, zouden historische elementen als ooibossen, 
moerassen en strangen bewaard of hersteld worden. 
Natuurlijke grazers zouden het geheel gaan onder-
houden en voor de dynamiek zou waar nodig de 
zomerdijk doorgestoken worden.  
De vernieuwing ging in tegen de destijds leidende 
gedachte dat riviergronden zoveel mogelijk geschikt 
dienden te zijn voor landbouw. Bovendien werd  
aan het idee dat natuurbescherming vooral bereikt 
moest worden door behoud van bestaande natuur-
waarden, het perspectief van herstel door nieuwe 
kansen voor natuurlijke processen toegevoegd.

Geleidelijke acceptatie
Het plan leidde tot veel discussie in natuurbescher-
mingskringen en bij Rijkswaterstaat, waar tot dan 
toe vooral civieltechnisch naar rivieren en dijk-
hoogtes was gekeken. De positieve aandacht van 
minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Kroes 

In 1986 schreef de Eo Wijers-stichting, een onafhan-
kelijke stichting met brede verankering in de vak-
wereld van ruimtelijke planning en ontwerp, een 
prijsvraag uit. Gezocht: een nieuwe ontwikkelings-
visie voor het rivierengebied, oftewel: hoe moet het 
verder? Een stel wetenschappers uit verschillende 
disciplines zond Plan Ooievaar in, een vernieuwend 
plan met als doel het complete riviersysteem weer 
tot een werkende biotoop te maken. Het won.
Toen Plan Ooievaar werd geschreven zat het rivie-
rengebied ecologisch aan de grond. De kwaliteit 
van het rivierwater was abominabel en de natuur 
in de uiterwaarden was door jarenlange land-
bouwintensivering op een dieptepunt beland. 
Natuurbescherming beperkte zich tot het bescher-
men van ‘de laatste postzegels’, maar het werd 

Door  
Carleen van den Anker 
en Bob Kernkamp

Nieuwe natuur en 
verdwenen cultuur

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de 
noordoever van de Nederrijn tussen Rhenen en 
Wageningen. Het gebied, sinds 1984 in handen van 
Utrechts Landschap, behoort tot de ecologische 
hoofdstructuur. Precies 25 jaar geleden werd de 
zomerdijk doorgestoken, waardoor het laaggelegen 
voormalige landbouwgebied al bij een geringe 
verhoging van de rivierwaterstand onder water loopt. 
Een handeling met enorme gevolgen. Gecombineerd 
met de inzet van grote grazers is een divers landschap 
met een natuurlijke dynamiek ontstaan. Hoe is dat zo 
gekomen en wat leverde het op? En Oud Wageningen 
zou Oud Wageningen niet zijn als we niet ook in de 
cultuurhistorie zouden duiken.
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leidde ertoe dat het toch voet aan de grond kreeg. 
De Gelderse Milieufederatie gaf het in boekvorm uit 
(1986). Staatsbosbeheer startte een proef met 
extensieve begrazing langs de IJssel (1987). Plan 
Ooievaar werd eveneens ondersteund door het 
Wereld Natuur Fonds; hun plan ‘Levende rivieren’ 
bouwde erop voort (1992). Daarna speelde het een 
rol in vele uitvoerings- en beleidsplannen, waaronder 
‘Ruimte voor de rivier’ (2007). Zo raakten de nieuwe 
ideeën steeds meer verankerd in het beleid. Een 
rivier diende niet langer alleen voor de waterafvoer, 
maar ook de ecologische functie was belangrijk 
geworden. Door extreem hoge waterstanden in 
1993 en 1995 begon ook Rijkswaterstaat het idee 
van rivierverruiming te omarmen. Grote (proef)
projecten waarin het gedachtengoed werd toege-
past waren de Millingerwaard, Meinerswijk bij 
Arnhem en de Blauwe Kamer.

Actie
In de Blauwe Kamer werd op 2 juli 1992 de zomer-
kade van de uiterwaard doorgestoken. Tevens  
werden bestaande strangen en geulen uitgegraven. 
Er stonden wel tien machines te draaien en er werd 
350.000 kuub grond verplaatst. Zestig dagen hard 
werk schiepen een gebied met enorme kansen 
voor natuurlijke dynamiek. In 2002 is de Grebbeberg 
door het opruimen van fysieke barrières zoals  
prikkeldraad met de Blauwe Kamer verbonden. 
Sindsdien beschikken de koniks en galloways over 
een royaal hoogwatervluchtgebied. In het kader 
van de ecologische hoofdstructuur is de Blauwe 
Kamer onderdeel van een project waarbij de 
Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de rivieroevers 

Foto bladzijde 8
Realisatie van Plan 
Ooievaar in de Blauwe 
Kamer (1992). 

Foto’s bladzijde 9
Linksboven: 
De zomerkade wordt 
doorgestoken (2 juli 1992).  

Linksonder:
Via de Grift krijgt de 
Blauwe Kamer nog een 
verbinding met de Rijn.

Rechtsboven:
De konikspaarden zorgen 
(samen met de galloways) 
voor de begrazing. 

Rechtsonder:
De lepelaar broedt sinds 
2004 weer in de Blauwe 
Kamer. 

Foto’s Renk Ruiter.

van de Maas en de Waal met elkaar verbonden wor-
den. Daartoe dienen nog een aantal belemmerin-
gen als de N225 te worden opgelost. Het ecoduct 
op de Grebbeberg is een begin.

Verbluffend resultaat
Vijfentwintig jaar later zijn veel ideeën uit Plan 
Ooievaar langs onze grote rivieren werkelijkheid 
geworden. Weilanden en maisakkers hebben plaats-
gemaakt voor ooibossen, nieuwe rivierduinen en 
bloemrijk grasland. In voormalig landbouwgebied  
de Blauwe Kamer zijn de resultaten verbluffend.  
Het gebied heeft een enorme gedaanteverwisseling 
ondergaan sinds het water er ongehinderd in- en 
uitstroomt. Via de strang in de westhoek en de Grift 
draagt de Blauwe Kamer weer bij aan de biomassa  
in de Nederrijn. Vis kan paaien in ondiep water en 
opgroeiende vis vindt zijn weg terug naar de rivier. 
Door de kracht van het water wordt grond weg-
geslagen of vindt afzetting plaats. Na een periode 
van hoge waterstand kan er zomaar veertig centi-
meter zand bijgekomen zijn. Dit alles wordt bevor-
derd door het verwijderen van de zomerkade tussen 
het oude waardsmanshuis en het restaurant. 
Dankzij de dynamiek ontstaat het geschikte milieu 
voor planten en dieren die langs rivieren te vinden 
zijn. De biodiversiteit in de Blauwe Kamer is dan 
ook flink toegenomen. Behalve de begrazende 
koniks en galloways zijn er hazen, konijnen, bevers 
en vossen. Muskusratten en beverratten zijn er 
zelfs teveel. De hoeveelheid libellen wordt door 
kenners spectaculair genoemd en het gebied is 
een eldorado voor broedvogels. Aansprekende 
voorbeelden van teruggekeerde vogelsoorten zijn 
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met zijn door heggen afgescheiden percelen. 
Opvallend is, dat de laatste waardsman – de (net 
als zijn vader en grootvader) in het waardsmans-
huis wonende opzichter in dienst van de grondei-
genaar – na de perspectiefwisseling in de Blauwe 
Kamer moeiteloos omschakelde van agrariër naar 
natuurbeheerder. Als een van de eersten was hij 
overtuigd van de unieke natuur- en ecologische 
waarden van het rivieroeverreservaat. Als cultuur-
historisch fenomeen verdween hij zo eigenlijk pro-
bleemloos. Het huis De Blauwe Kamer was toen al 
bijna twee eeuwen verdwenen.

Het huis De Blauwe Kamer
Over het huis De Blauwe Kamer is niet veel 
bekend. Het lag ooit in een uiterwaard die 
Nudegraafseweerd heette, maar later naar het  
huis Blauwekamersweerd werd genoemd. Hoe oud  
dat huis was, is onbekend. De oudste vermelding 
dateert van 1636, toen landmeter H. Ruijsch een 
kaart maakte van het gebied. Daarop is het hele 
gebied afgebeeld: weiland, onland (niet in cultuur 
gebracht land), boomgaard, weg, water, en het 
huis De Blauwe Kamer. Linksboven heeft Ruijsch 
een uitgebreide uitleg geschreven. Als we ervan 
uitgaan dat het huis en de bomen niet op de kop 
zijn getekend, dan is die tekst merkwaardigerwijs 
verticaal geschreven, terwijl, nog merkwaardiger, 
het kompas naar het noordoosten wijst. Dan vraag 
je je af hoe handig deze kaartmaker was en hoe 
betrouwbaar de afbeelding van het huis. 
In de tekst op de kaart staat ‘deze portie lants gelegen 
in’t hertochdom Gelder omtrent de Grebbe buijten 
dijks, van outs genaemt de Blauwe Camer’. Dat  
suggereert dat het huis er dus al lang stond, tenzij 
Ruijsch overdreef met dat ‘van outs’. Omdat de 
kaart in opdracht van eigenaar Hendrick Valckenaer 
is gemaakt, mag je verwachten dat het huis nauw- 
keurig is getekend, of in ieder geval niet kleiner dan 
het was. Misschien heeft Ruijsch het zelfs wat groter 
gemaakt. Het bezit van een dergelijk huis werkte 
statusverhogend; ouderdom en grootte zijn daarbij 
belangrijk. Het is op deze kaart een indrukwekkend 
groot gebouw, dat binnen de boomgaard op een 
omgracht gebied lijkt te staan. Het huis zal op een 
verhoging gebouwd zijn geweest, want het stond in 
de uiterwaarden die bij hoog water konden onder-
lopen. Het dak is op de kaart blauw gekleurd: waar-
schijnlijk was het een leien dak en dankte het huis 
daar de naam Blauwe Kamer aan.
Op andere kaarten waar de Blauwe Kamer op 
staat, is soms wel een huis ingetekend, maar dat 
zijn waarschijnlijk meer symbolische weergaven 
dan ‘natuurgetrouwe’ afbeeldingen. Er zijn geen 
afzonderlijke tekeningen van het huis zelf bekend. 
Dat is opmerkelijk, want bekende tekenaars uit de 
achttiende eeuw als Cornelis Pronk, Abraham de 
Haen en Jan de Beijer kwamen ook in onze omge-

Boven: Manuscriptkaart 
van de Blauwe Kamer 
door H. Ruijsch, 1636, 
gekleurd, op perkament, 
60 x 46,5 cm., het 
noorden is linksonder. 
Particuliere collectie,  
foto H.P. Deys.

Onder links: Detail van de 
Manuscriptkaart.

Onder rechts: Detail van 
de prekadastrale kaart 
van Wageningen sectie 
G, tweede blad, door H. 
Weijers, 1818, waarop 
een doorgekrast gebouw 
‘Blauwekamer’. Collectie 
Gelders Archief, inv.nr.  
49.1-0874-253A.

de aalscholver (1998) en de lepelaar (2004). Zij 
broeden gezamenlijk met de blauwe reiger in een 
gemengde kolonie in het ooibos. Ook de visarend 
wordt regelmatig waargenomen.

Plan Ooievaar heeft weer gewonnen
Terwijl de natuur in agrarisch beheerde uiterwaar-
den ondanks allerlei subsidies niet wezenlijk verbe-
tert, blijkt het scheiden van productielandbouw en 
natuur een belangrijke factor voor natuurherstel. 
Plan Ooievaar en daarop gebaseerde programma’s 
als Ruimte voor de Rivier laten zien dat hoogwater-
bestrijding en ruimtelijke kwaliteit wel degelijk hand 
in hand kunnen gaan. Dit Nederlandse antwoord op 
hoge waterstanden wordt inmiddels zelfs naar het 
buitenland geëxporteerd. Ook in Nederlandse ste-
den baseren stadsontwikkelaars zich op deze visie. 
Denk aan projecten als de nevengeul in Lent (bij 
Nijmegen) en de terugkeer van de Jansbeek in 
Arnhem. De oorspronkelijke gedachte achter Plan 
Ooievaar heeft daarbij weinig aan kracht verloren. 

Cultuurhistorie
Tegenover deze – terechte – positiviteit staat  
relatief weinig aandacht voor de cultuurhistorie van 
het gebied. Een enkeling wees op het verdwijnen 
van eeuwenoud cultuurlijk uiterwaardenlandschap 



Detail van de gedrukte  
en handgekleurde ‘Caarte 
van den Wageningsen 
en Grebbendyck’, op 
zich weer deel van de 
‘Caarte van den slaperdijk 
streckende van den 
Stichtse Bergen tot aan  
de hoogte van Gelderland’ 
door J[ustus] van 
Broekhuijsen, 1705, het 
noorden is onder. Collectie 
Universiteitsbibliotheek 
Utrecht, cat. Moll 148.
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ving. Wie weet, is er wel een tekening, maar is  
niet bekend dat het een afbeelding van de Blauwe 
Kamer is. Als we de kaart van Ruijsch betrouwbaar 
achten, dan is de Blauwe Kamer vergelijkbaar met 
de Cortenberg, het huis dat omstreeks 1640 voor 
Willem van Raesfeld werd gebouwd achter de 
Wageningse Berg (de voorganger van Oranje 
Nassau’s Oord), helemaal aan de andere kant  
van het Wageningse grondgebied.

Utrechts Archief
Er is archief bewaard gebleven van de polder en het 
huis Blauwe Kamer. Enerzijds is er het ‘Archief van 
het huis de Blauwe Kamer te Rhenen [sic] 1448-1821’ 
en anderzijds het ‘archief van het landgoed De 
Blauwe Kamer, 1828-1972, 1984’. Beide berusten bij 
Het Utrechts Archief, waar ze natuurlijk niet thuis-
horen, want het huis lag op Wagenings grondgebied. 
Het was een leengoed dat onder de bisschop van 
Utrecht viel. In de zeventiende eeuw was de polder 
eigendom van de familie Valckenaer en heette 
‘Nudegraafse of Blauwkamerseweerd’, dus toen 
heette de polder al naar het huis. Het huis en de  
landerijen, maar ook het Opheusdense Veer dat  
er vlakbij lag en meestal in dezelfde handen was, 
wisselden enkele malen van eigenaar. Verschillenden 
van hen woonden officieel in Rhenen; mogelijk 
bewoonden zij het huis alleen in de zomer.

Wageningen
In een Wagenings belastingregister van 1647  
staan huis en grondgebied als volgt vermeld: ‘De 
heer van Duckenborch [Valckenaer was heer van 
Duckenburg, bij Nijmegen] 66 mergen weijlants, 
hieronder begrepen huijs, hoff ende boomgaert, 
verpacht aan Tonis Henricxen voor 1000 gl. [...],  
met een corte defensive cribbe’. De belastingaan-
slag bedroeg 183 gulden en 14 stuivers. 
In de jaren veertig en vijftig van de achttiende eeuw 
waren huis en grond eigendom van Gijsbert Willem 
van Dedem. Hij verpachtte het aan de Wageninger 
Anthonij van der Hart, die de belasting over de jaren 
1744-1749 betaalde. Dat gebeurde altijd achteraf. Zo 
betaalde Van der Hart de ‘ordinaris verponding’ over 
1747 op 15 juli 1750. Interessant is dat bij die betaling 
in het belastingregister staat: ‘bij liquidatie van de 
Blauwe Kamer’. Wat zou dat betekenen? Werd het 
huis toen misschien gesloopt? Werd het grondge-
bied verdeeld? Hoe dan ook bleef Van der Hart de 
pachter, want op 8 december 1750 betaalde hij de 
verponding over 1748 en op 18 januari 1752 die over 
1749. In het ‘huisarchief’ bevindt zich zelfs een con-
tract uit 1759 waarin de ‘Blauwkamerse weerden  
met het huis’ door Van Dedem aan Anthonij van  
der Hart wordt verpacht.
Op 11 september 1781 werd in het logement ’t Hof  
van Gelderland te Wageningen verkocht ‘een aange-
naame en vermaaklyke buiten-plaats, genaamd de 

Blaauwe Kamer’, bestaande uit ‘een sterk huis met 
annexe heeren kamer, groote keuken, twee boven-
kamers, melk-kamer, verwulfde kelder en spatieuse 
solders’. Ook waren er nog een grote schuur, stallen 
en een hooiberg. Het was toen duidelijk kleiner dan 
op de kaart van Ruijsch; mogelijk waren dus rond 
1747-1750 delen gesloopt. In 1781 was het een boerde-
rij waar een pachtboer op zat, met enkele luxere 
kamers waar de eigenaar kon verblijven. Als de 
Blauwe Kamer in 1815 wordt verkocht aan de familie 
Groen van Prinsterer, is alleen nog maar sprake van 
‘een behuizinge met agterhuis en stallingen’, waar 
een ‘bouwman’ woont, hetgeen betekent dat het 
toen mogelijk niet veel meer dan een boerderij was.
Op de prekadastrale kaart van 1818 staat nog een 
gebouw ingetekend, maar dat is doorgestreept. Dat 
wijst erop dat het rond die tijd gesloopt zal zijn; op  
de kadastrale kaart van 1832 is het huis inderdaad ver-
dwenen. De kaart van 1818 lijkt op het eerste gezicht 
goed te vergelijken met die van 1636, maar bij nader 
inzien liggen vrijwel alle perceelsgrenzen anders. 
Alleen de noordwest-zuidoost lopende lijn lijkt op 
beide kaarten gelijk te lopen, maar terwijl in 1636 het 
huis daarboven ligt, ligt het in 1818 daaronder. Dat kan 
betekenen dat de grens is verlegd, maar het kan ook 
inhouden dat het oude huis vóór 1818 al is verdwenen 
en dat het in 1818 getekende pand iets ten zuidwesten 
van de oorspronkelijke Blauwe Kamer ligt.

Steenfabriek
In 1881 werd, ongeveer op de plaats waar in 1636 en 
1818 een gebouw stond ingetekend, de steenfabriek 
De Blauwe Kamer gebouwd. De fabriek begint met 
drie veldovens, maar in 1918 wordt een ringoven 
gebouwd. Tot 1975 zijn daar stenen gebakken en is 
het omliggende terrein grotendeels afgegraven om 
klei te winnen. De fabriek werd daarna ‘herbestemd 
als ruïne’, oftewel teruggegeven aan de natuur. De 
schoorsteen werd ingekort en de nieuwe eigenaar 
Utrechts Landschap liet de oven ontmantelen, 
zodat er grootoorvleermuizen en wilde bijen in 
kunnen verblijven. Nog meer winst.

Bronnen
Van Plan Ooievaar tot Smart 

Rivers (De Levende 
Natuur, jaargang 115, 
nummer 3)

Website Utrechts Landschap 
De grote rivieren in beeld 

(rijninbeeld.nl)
Archiefinventarissen van 

de Blauwe Kamer, Het 
Utrechts Archief.

A.D. Benjamins, Geschiede-
nis van de steenfabrie-
ken in Wageningen. 
Een overzicht. (Wage-
ningen 1991)

H.P. Deys, ‘De Blauwe 
kamer en een onbe-
kende kaart door H. 
Ruijsch, 1636’, Oud Rhe-
nen 5 (1986)

www.delpher.nl/nl/kranten



  

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Vismarkt aan de wandel
Tegenwoordig is het op woensdagochtend en zaterdagmiddag een gezellige drukte op 

het plein voor het voormalige kantongerecht. Mensen snuffelen en browsen door de 

tweedehands spulletjes dat het een lieve lust is, op zoek naar dat ene fijne koopje. Een 

eeuw geleden was dit eigenlijk niet anders. Daar waar Herenstraat en Bowlespark elkaar 

kruisen was het zelfs dagelijks een genoeglijke bedrijvigheid. Met dat verschil dat de 

koopwaar onder geen beding vooraf door de vingers mocht glijden. Hier ging namelijk 

enkel rivier- en zeevis over de toonbank, op werkdagen in alle vroegte kersvers 

aangevoerd vanaf de Zuiderzee of de Rijn.

Van voormalige kasteeltuin tot vismarkt?
Eigenlijk was de keuze voor deze locatie best 
opmerkelijk. Rond de eeuwwisseling was hier 
namelijk net een nieuwe wijk gecreëerd – deels 
nog onbebouwd – bestemd voor de welgestelde 
Wageninger: het Bowlespark. Dit wijkje, vernoemd 
naar de initiatiefnemer, steenfabrikant J.S. Bowles, 
bestaat inderdaad uit royale kavels en luxueuze fin 
de siècle-herenhuizen. Voor de rijke burger was 
deze plek bij uitstek geschikt om een deftige huis-
houding te voeren. Op de fundamenten van het 
voormalige kasteelterrein, toentertijd een zeer 
ruime particuliere tuin, zouden de notabelen van 
de stad fijn kunnen flaneren in het bijbehorende 
groenplan. Althans zo leek het op papier en zo gold 
het ook voor de meer zuidelijk gelegen huizen van 
het uitbreidingsplan. Chic gekleed kuieren aan de 
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Door 
Petra Leenknegt

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

Deze foto is uit circa 1880, toen de vismarkt nog op de Markt voor het bordes stond. De toenmalige bebouwing rondom is 
nu grotendeels verdwenen. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

smallere noordzijde van het Bowlespark, in de 
penetrante geuren van een dagelijkse vismarkt, 
klonk beduidend minder aanlokkelijk. 

Grote druk op het marktplein
Toch is de plaatsing van de vismarkt op deze locatie 
niet de reden van het moeilijk verkoopbaar zijn van 
het noordelijke deel van het Bowlespark. Het is 
meer een gevolg ervan. Het gemeentebestuur 
volgde de bouwvorderingen van het uitbreidings-
plan van Bowles met veel interesse. Beter gezegd: 
het achterwege blijven van verkoop van dit speci-
fieke terrein en dus bebouwing ervan. Het kopen 
van dit tegen de Herenstraat aan gelegen perceel 
zou de gemeente namelijk meer armslag kunnen 
geven. Ruimte die hard nodig was nu de verschil-
lende markten uit hun voegen aan het barsten 
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waren. Naast de reguliere markten, die wekelijks 
plaatsvonden, waren er ook seizoensgebonden 
markten. De beestenmarkten werden bijvoorbeeld 
gehouden in voor- en najaar. Maar ook de kermis en 
het circus speelden zich af in het stadshart. Al deze 
activiteiten vonden plaats op en rond het kleine 
marktplein, dat zich in die tijd nog alleen voor het 
bordes van het stadhuis bevond. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog zou de markt ook rondom de kerk 
worden ingericht. Vóór de oorlog was het gebied 
om de kerk immers volgebouwd met huizen.

Vismarkt aan de wandel 
Op dit relatief kleine plein voor het bordes vond 
ook nog eens de vismarkt plaats, in wat ook wel  
de visbank werd genoemd. Dit was een vrij sober 
gebouw bestaande uit een met zink gedekte hou-
ten overkapping en ijzeren staanders. Het werd in 
1860 in opdracht van de gemeente gebouwd door 
C. Viets op de locatie waar de vismarkt al eeuwen 
plaatsvond. De gemeenteraad besloot in 1898 om 
dit bouwwerk af te breken en opnieuw te laten 
opbouwen op het zojuist aangekochte perceel aan 
het Bowlespark. Dit besluit had nogal wat voeten  
in de aarde, want de oorspronkelijke opzet was om 
niet alleen de vismarkt maar ook de beestenmarkt 
hiernaartoe over te hevelen. Vooral dat laatste 
schoot menig raadslid in het verkeerde keelgat. 
Want waar beesten werden verhandeld, moest ook 
drank vloeien. Op de nieuwe locatie waren geen 
cafés om verkoop en handjeklap in een ontspannen 
sfeer te bevorderen. Raadslid Tutertien verweet 
B&W te serieus te zijn en te weinig praktisch: ‘B&W 
beziet de zaak uit een hoogserieus standpunt,  
misschien wel uit dat van de Blauwe Knoop’. Hierbij 
duidend op het insigne dat men in die tijd droeg als 
teken van de strijd tegen drankmisbruik. Blijkbaar 
had de ietwat ethische discussie effect want het vee 
bleef in de buurt van drankverschaffers verhandeld 
worden. Slechts de vismarkt moest aan de wandel. 

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

Links: Hier staat hetzelfde 
gebouwtje op de hoek 
Herenstraat/Bowlespark. 
Het ijzeren hekwerk 
is goed zichtbaar. De 
visbank stond hier van 
1898 tot 1934. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.

Rechts: Deze foto 
is op dezelfde plek 
genomen, in 1933. Op 
de achtergrond zien we 
de R.K. meisjesschool 
(nu o.a. Wilde Wereld). 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud Wageningen.

Onder de overkapping kwam een stenen tafel met 
eromheen een ijzeren hekwerk om al te gretige 
kopers op afstand te kunnen houden van de handels- 
waar. Op de stenen tafel lagen platte mandjes met 
verse vis uitgestald. Met een lange stok wees de 
visafslager de aangeleverde en gekeurde mandjes 
aan: ‘wie dat mooie zoodje vis’ en in rap tempo 
begon hij af te slaan. Het bedrag ging duizeling-
wekkend snel, stuiver na stuiver naar beneden tot 
er iemand ‘mijn’ riep. En weer had een partij rivier- 
of zeevis een nieuwe eigenaar gevonden.

Joelende kinderen 
Toch zou de vismarkt aan het Bowlespark niet heel 
lang in bedrijf blijven. Door de geleidelijke afsluiting  
van de Zuiderzee (in 1932 voltooid) werd steeds 
minder vis aangevoerd. De opbrengst bleef uitein-
delijk achter bij de onderhouds- en exploitatiekosten. 
In 1934 besloot het gemeentebestuur tot sluiting 
van de markt en verloren niet alleen de visafslager, 
maar ook de omroeper, geldontvanger en visafdrager 
hun inkomsten. Het bouwwerk werd gesloopt, 
maar helemaal stil werd het beslist niet op het 
plein. Op deze plek speelden vanaf 1905 de  
leerlingen van de Rooms Katholieke Meisjesschool 
(tegenwoordig onder meer De Wilde Wereld) in 
hun pauze, ook werden er kermissen en circus-
voorstellingen gehouden. Na de oorlog werd er het 
kantongerecht (1963) geplaatst en werden er zelfs 
paardenmarkten gehouden. En tegenwoordig is het 
plein dus opnieuw een plek van samenkomst, voor 
een koopje, zeker, maar ook gewoon voor een 
gezellig praatje.

http://beeldbankwageningen.nl


Door Wim Huijser
Wim Huijser is schrij-
ver-publicist op het 
snijvlak van geschie-
denis, literatuur en 
landschap. In 2016 was 
hij samen met Henk 
Meeuwsen initiatief-
nemer en samenstel-
ler van Het ruisen van 
de populieren. Een 
requiem.
In september ver-
schijnt bij KNNV 
Uitgeverij De populier. 
Onze volksboom in 
nieuw perspectief.
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Wageningen heeft altijd iets 
met populieren gehad

De vijf populieren aan de Droevendaalsesteeg.  
Foto Carleen van den Anker.

Veel Van de(r) Peppels in de Wageningse telefoongids. 
Foto Carleen van den Anker.

Dat we in Wageningen iets met populieren hebben, was mij bekend. Dit werd duidelijk 

toen de imposante bomenlaan in het Binnenveld moest verdwijnen. Discussie en 

protest waren het gevolg, maar het vonnis over de peppels was reeds geveld. Kort 

voor de kap verscheen een boek met cd, en inmiddels staan er alweer ruim een jaar 

nieuwe populieren langs de Kanaalweg. Gevolg was wel dat mijn belangstelling voor 

de populier was gewekt. Nooit eerder had ik bij die boom stilgestaan, maar nu spraken 

de getallen tot mijn verbeelding. Wat hebben wij eigenlijk nog met die boom? En 

wat heeft Wageningen ermee gehad? Ik besloot een boek te schrijven over verleden, 

heden en toekomst van de peppel.

Waaibomenhout
Patrick Jansen zette het als Probos-directeur 
onlangs nog uiteen: de aanplant van populieren is 
in vijftien jaar teruggelopen van ruim 600.000 naar 
hooguit 30.000 jonge bomen per jaar, terwijl de 
grote kap van de oude bomen zich nog moet vol-
trekken. Op veel plaatsen in Nederland staan popu-
lieren die, net als de populieren in het Binnenveld, 
al een flink eind over de kaprijpe leeftijd zijn. Onze 
volksboom, vaak beschouwd als icoon van het 
Hollandse landschap, groeit daarmee tegen de ver-
drukking in. Waaibomenhout, te weinig opbrengst, 
ecologisch niet meer in de mode en lastig in onder-
houd. Al deze vooroordelen wegen echter niet op 
tegen zijn majestueuze verschijning. Boseigenaren, 
landschapsarchitecten en overheden staan erbij en 
kijken ernaar. Is het eerder voorgekomen dat een 
boomsoort uit ons landschap verdween omdat hij 
economisch onvoldoende interessant was? En kan 
het zijn dat de populier ons op die manier simpel-
weg door de vingers glipt? De grafiek toont een 
scherpe neerwaartse curve, maar is er nog per-
spectief aan de einder? Op zoek naar antwoorden 
maakte ik het afgelopen jaar een rondreis door 
Nederland (en Vlaanderen). Ik sprak met ruim dertig 
mensen die zich vanuit verschillende vakgebieden 
en fascinaties nauw bij de populier betrokken  
voelen, over wat die boom voor hen betekent en 
welk lot hem lijkt beschoren. Voor ik aan mijn reis 
begon, wist ik niet dat de verbinding tussen 
Wageningen en de populier zich over zoveel  
terreinen uitstrekt.

Peppelerbrink
Journalist Eric Wijnacker had het al geschreven  
en de Nederlandse familienamenbank van het 
Meertensinstituut bewijst het nog eens: 

Wageningen kent veel inwoners met de naam Van 
de Peppel (oud woord voor populier). Terwijl de 
achternaam Poppeliers opvallend geconcentreerd 
is in de gemeente Tilburg en de achternaam 
Peppelman stevig op de kaart staat in het westelijk 
deel van de Achterhoek, is veruit de hoogste  
concentratie van de naam (Van de) Peppel in de 
gemeente Wageningen (en in mindere mate Ede) 
te vinden. 
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De Peppeld is wellicht niet geheel toevallig ook de 
benaming voor het oude buurtschap rondom de 
voormalige Peppelerbrink tussen Wageningen en 
Bennekom, die ooit omzoomd was door elzen en 
populieren. Een vijftal forse peppels staat nog altijd 
op de hoek met de Droevendaalsesteeg. Ik fietste 
erlangs, op weg naar de eerste twitterende popu-
lier in Nederland die sinds het begin van de zomer 
op de Campus staat, naast het terras van Orion. 
Tussen de Peppelerbrink en deze aandachttrek-
kende peppel speelt zich het verhaal van de 
Wageningse populier af. 
Groot stimulator achter de aanplant van populieren 
in Nederland was bodemkundige Gijsbertus 
Houtzagers, directeur van de Heidemaatschappij 
en van 1947 tot aan zijn dood tien jaar later hoog-
leraar houtteelt en bosgeschiedenis aan de toen-
malige Landbouwhogeschool. Hij wijdde zijn hele 
leven aan de popularisering van de populier. Van 
hem is ook de slagzin ‘Plant populieren, zij sparen 
en sieren’ die in zijn tijd grote weerklank vond.

De Dorschkamp
De populierenklonen zoals wij die nu kennen, heb-
ben we bijna allemaal te danken aan het voormalig 
onderzoeksinstituut ‘De Dorschkamp’, gelegen 
tegen de flank van de Wageningse Berg. De  
naam De Dorschkamp roept alleen bij oudere 
Wageningers nog herinneringen op aan de prach-
tige villa die hier zestig jaar lang heeft gestaan. Hier 
werd hier in 1947 de Stichting Bosbouwproefstation 
TNO gehuisvest. Er kwam een nieuw hoofdgebouw, 
waarna in 1968 de monumentale villa geruisloos werd 
gesloopt. Inmiddels was de reputatie van 
De Dorschkamp tot ver buiten Wageningen door-
gedrongen. Door samenvoeging met delen van de 
Landbouwhogeschool en van het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer in Leersum nam het aantal 
medewerkers snel toe. In 1998 verhuisde het 
Instituut voor Bos- en Natuurbeheer naar een 
nieuw gebouw op de net aangelegde Wageningse 
Campus, waar het wetenschappelijke werk werd 
voortgezet onder de naam Alterra. In 2000 werd 
De Dorschkamp geprivatiseerd en stopte het 
maken van kruisingen. Sindsdien zijn er in 
Wageningen geen kassen en outillages meer. 
Numico Research was nog een periode huurder van 
de gebouwen, tot de nieuwe eigenaar, Danone, het 
instituut in 2013 naar Utrecht verplaatste. Nog altijd 
zijn op het terrein - nu beheerd door Staatsbosbeheer 
- de verwilderde proefvelden herkenbaar. Het aan-
gepaste gebouwencomplex wacht op een nieuw 
leven als asielzoekerscentrum. 

Populetum
Niemand die meer oog heeft voor het voormalige 
populetum van De Dorschkamp, behalve onderzoeker 
Sven de Vries met wie ik het terrein wilde bezoeken.  
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Het toegangshek bleek jammer genoeg voorzien 
van een stevig hangslot, maar door het hek heen 
kon Sven mij op het populierenbosje wijzen. Het is 
een proefvak waarin met behulp van ingegraven 
bloempotten werd uitgezocht of de boomwortels 
in bedwang konden worden gehouden, om het 
opdrukken van wegen te voorkomen. Omdat de 
proef niet opleverde wat de opdrachtgever had ver-
wacht, zijn de resultaten nooit verder verspreid.  
‘Er werden ook kortlopende proeven gedaan naar 
de ziektegevoeligheid van bacteriekanker bij popu-
lier’, legde Sven uit. ‘De verschillende klonen stonden 
in rijtjes van zes, waarvan een deel werd geïnocu-
leerd.’ Zo waren er naast populier nog proefvelden 
met Douglas, fijnspar, berk, eik en Robinia. 
Staatsbosbeheer laat de bomen nu hun gang gaan 
tot het hele terrein een volgroeid bos is. Daarna  
kan ook het hek weg.
Mijn rondgang door het land van de populier kon 
op geen betere plek beginnen dan bij Sven de Vries 
die al zijn hele leven met de populier bezig is. Tot 
eind 2016 was hij als onderzoeker verbonden aan 
Wageningen Environmental Research. Op De 
Dorschkamp was van begin af aan veel aandacht 
voor de populier, want dat was de eerste soort 
waarmee kort na de Tweede Wereldoorlog een 
oplossing gevonden kon worden voor het hout-
probleem. ‘Er was wereldwijd een enorme behoefte 
om op zo kort mogelijke termijn aan de vraag  
naar hout te kunnen voldoen. De Voedsel- en 

De oude villa De 
Dorschkamp en het 
nieuwe hoofdgebouw van 
het Bosbouwproefstation. 
Foto’s Fotodienst De 
Dorschkamp.
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Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde 
Naties was in alle landen waar zij actief was de 
populier gaan proberen en dat leidde tot grote  
successen. In Nieuw-Zeeland, waar alle boomsoorten 
de neiging hebben sneller te groeien, brulden ze 
de grond uit. Zo raakte de boom in de naoorlogse 
jaren in een enorme opmars.’

‘Koster’
Tijdens zijn studie bosbouw met plantenveredeling 
kwam Sven de Vries in de jaren zeventig met de 
populier in aanraking. Omdat de populierenteelt 
vanwege het snelle resultaat meer naar landbouw 
neigde dan naar bosbouw, werd er door bosbouwers 
soms wat schamper over gedaan. Toch was het 

Sven al snel duidelijk wat de mogelijkheden met 
populierenhout waren. In plaats van een betrek-
king op het terrein van plantenveredeling in Den 
Haag te aanvaarden, koos hij in 1978 voor een  
tijdelijke baan bij De Dorschkamp, waar hij midden 
in de populierenveredeling terechtkwam. 
Ik bezocht Sven nog vlak voor zijn pensionering in 
zijn werkkamer op de Campus, waar hij te midden 
van vele archiefkasten de balans van zijn werk 
opmaakte: het beschrijven van nieuwe cultivars en 
het steeds weer zoeken naar nieuwe rassen. De 
‘Koster’ is een kloon die door Sven in de jaren tach-
tig naar zijn baas Rob Koster werd vernoemd. Toen 
die met pensioen ging, stonden er drie klonen op 
de nominatie om uitgegeven te worden. Een daar-
van werd hem op zijn afscheidssymposium aange-
boden. ‘Dat was daarmee ook de allereerste kloon 
waarvan De Dorschkamp licenties uitgaf aan 
boomkwekers’, vertelt Sven met trots. De ‘Koster’ 
kreeg, evenals de klonen ‘Ellert’ en ‘Hees’, in 1989 
kwekersrecht. ‘Hij wordt nog altijd niet ziek en 
behoort wereldwijd tot de beste klonen.’

Nijenoord Allee
In de jaren vijftig en zestig plantten zowel 
Rijkswaterstaat als gemeenten veel populieren 
langs wegen, afslagen en klaverbladen van het 
Nederlandse wegennet. In tegenstelling tot bij-
voorbeeld de eik gaf de boom na een jaar of vier al 
een duidelijk beeld. Sven herinnert zich nog goed 
dat in 1972 de Nijenoord Allee werd beplant met 
populieren. Omdat De Dorschkamp dat jaar vijfen-
twintig jaar bestond, ‘schonk’ het proefstation  

Sven de Vries vlak voor zijn pensioen. Foto Wim Huijser. 

Jonge populieren 
langs de Nijenoord 
Allee, 1978. Luchtfoto 
Slagboom&Peeters, 
Middelburg. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief. 
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Beeldhouwwerk Piéta van Emile van der Kruk in Het Depot, Wageningen. 
Foto Carleen van den Anker. 

de gemeente jonge ‘poten’ die uit een proefveld 
waren gerooid. Ze werden afgezaagd, waardoor er 
helemaal geen wortel meer aan zat. Ook het blad 
werd verwijderd. Daarna werden ze als een paal in 
de grond gezet. Sven: ‘De rondweg diende voor 
ons ook als een proefveld. Daarom werd het 
cadeautje aan de gemeente al kort daarna niet 
meer zo erg op prijs gesteld, want in het mengsel 
van verschillende klonen zaten natuurlijk ook  
vrouwelijke exemplaren die veelvuldig vruchtpluis 
gaven. In een bos met één kloon levert dat een 
korte explosie van pluis op en daarna is het voorbij. 
Maar in een laan met verschillende klonen waait 
dat vruchtpluis van begin april tot begin juni. Dat 
kwam natuurlijk ook terecht in de koffie en de pas 
geschilderde kozijnen van de aangrenzende nieuw-
bouwwijk. Sommige mensen waren zo hartgrondig 
tegen die bomen dat ze met een petitie rondgingen, 
terwijl ze dat een week eerder nog hadden gedaan 
tegen de kap van het tropisch regenwoud.’
Sinds zijn pensionering is Sven de Vries weer nauwer 
betrokken bij de Stichting Populier, waarvan het 
secretariaat onder Probos valt. Ook het tijdschrift 
Populier, het vakblad van de stichting, werd tot in  
de jaren tachtig in Wageningen uitgegeven. Dat gold 
eveneens voor het standaardwerk Populieren in 
Nederland dat 30 jaar geleden over de populier  
verscheen als uitgave van Pudoc Wageningen. 

Bijzondere fascinaties
Voor mijn boek ben ik behalve naar wetenschappers 
ook op zoek gegaan naar boseigenaren, cultuurhis-
torici, (landschaps)architecten en beeldend kunste-
naars die met populier werken. Merkwaardig 
genoeg kwam ik keer op keer in Wageningen uit. 
Mij voorbereidend dat ik stad en land af zou moe-
ten reizen voor een schilder met een bijzondere 
fascinatie voor populieren, had ik slechts een paar 
straten verderop al beet. Aan de rand van het 
Binnenveld tekent en schildert Liesbeth Barendse 
veel populieren. Zij studeerde als landschapsarchi-
tect af op parken, maar werd uiteindelijk gegrepen 
door de ‘gewone’ natuur in haar meest directe 
omgeving. Zoals het letterlijk schilderachtige  
populierenlaantje in de bocht van de Dijkgraaf. 
Op zoek naar een beeldhouwer was het opnieuw 
raak. Van beeldend kunstenaar Emile van der Kruk 
staat al jarenlang een tiental grote beelden van pep-
pelhout in Het Depot. En een architect die veel met 
thermisch gemodificeerd populierenhout werkt is 
Renz Pijnenborgh uit Den Bosch, die onder andere het 
Agrodome aan de Wageningse Veerstraat ontwierp. 
Vanzelfsprekend zijn veel landschapsarchitecten 
die de populier hebben toegepast opgeleid in 
Wageningen. Onder hen Jeroen Bosch, die in de 
jaren tachtig voor Staatsbosbeheer een nooit uitge-
voerd dynamisch populierenbos ontwierp tussen 
Rotterdam en Dordrecht. Samen met hem bezocht 

ik de locatie waar we mijmerden over een landschap 
dat zich enkel liet bedenken. 

Groene kathedraal 
Het populierenbos aan de Wageningse Afweg is 
enkele jaren geleden geruisloos verdwenen. Maar 
hoe stond het ondertussen met de populieren van 
de Veensteeg? Waar waren die gebleven, behalve 
in de klompen van ’s werelds grootste klompenfa-
briek Nijhuis in het Achterhoekse Beltrum? De dikste 
stammen vond ik terug bij De Vree in Randwijk, net 
aan de overkant van het Lexkesveer, een zagerij die 
zich heeft gespecialiseerd in het verwerken van 
populieren.  
Behalve de twitterende populier op de Campus  
was er tenslotte de peppel dicht bij huis. Op een 
informatieavond over de geplande studentenhuis-
vesting op de hoek van het Nieuwe Kanaal en de 
Kortenoord Allee werden door Idealis art-impressies 
getoond van het beoogde gebouw. Duurzaam, 
omkleed met houten gevels en twee opvallende 
blikvangers: huizenhoge foto’s van populieren die 
tot voor kort de verdwenen ‘groene kathedraal’ 
vormden. Beelden van een recent verleden, die  
de cirkel rond maken. 

De populieren aan de Veensteeg in het Binnenveld zijn in 2016 gekapt. 
Foto Carleen van den Anker.   

Bronnen 
J. van der Beek en J. van der 

Burg, ‘Oud en nieuw op 
“De Dorschkamp”.

Vijftig jaar nieuwbouw en 
verbouwing 1947-1997, in: 
Oud Wageningen, 39-1 
februari 2011.

Piet Aben, ‘Nieuw leven 
voor de Dorschkamp’, 
in: Stad Wageningen, 22 
september 2016.



maker. De beeldentuin in Kröller-Müller is de 

eerste museale beeldentuin in Nederland. De 

tuin werd ontworpen door landschapsarchitect 

J.T.P. Bijhouwer, in samenwerking met de toen-

malige museumdirecteur A.M.W.J. Hammacher, 

die al jaren droomde van een beeldentuin. In 

1961 werd de tuin voor publiek geopend. 

Rijksmonumenten worden in Nederland nog 

maar zelden aangewezen. Het lijkt er op dat het 

behoud van de museumtuin voor de toekomst 

nu is gegarandeerd. CvdA

Blauwe golven en Biotechnion
De gemeente Arnhem is voornemens het 40 

jaar oude omgevingskunstwerk Blauwe Golven 

– tevens parkeerterrein – van Peter Struycken 

te slopen in verband met de plannen voor een 

‘creatieve corridor’ rond het Roermondsplein. 

Het College van Rijksadviseurs, het hoogste col-

lege op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling 

met de Rijksbouwmeester aan het hoofd, heeft 

hiertegen protest aangetekend. Zij achten de 

noodzaak en de waarde van het plan niet over-

tuigend genoeg om er het grootste omgevings-

kunstwerk van Nederland voor te slopen. 

Ook in Wageningen staat een kunstwerk van 

Struycken op het punt te verdwijnen. Door  

de sloop van het Biotechnion (1974) zullen de 

lange kleurvlakken waarmee de kunstenaar 

deze ‘galerijflat’ bij de renovatie in 1989 ver-

fraaide, verloren gaan. Struycken liet de alumi-

nium beplating van de zeven galerijen destijds 

voorzien van de pasteltinten oker, groen, 

blauw en roze. Hiermee meende hij zorg te 

dragen voor een grotere visuele levendigheid 

van het gebouw.  

Het reliëf dat keramist en glaskunstenaar Henk 

Tieman maakte voor de eerste verdieping zal 

waarschijnlijk door de WUR worden hergebruikt 
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Portretten Rosenik in september 
naar Wageningen
De in het vorige nummer aangekondigde over- 

dracht van de portretten van Jacob Rosenik  

en Caroline Calisch aan museum De Casteelse 

Poort is uitgesteld tot september 2017. Een  

uitgebreid artikel over de portretten en de 

geportretteerden vindt u op pagina 22-25 van 

dit blad. CvdA

Verborgen museumschatten
Ook in het vorige nummer de aankondiging 

van een reeks programmá s van Omroep  

Gelderland over Gelderse musea. De uitzending 

van 28 september zal volledig gewijd zijn aan 

museum De Casteelse Poort. Het 13 minuten 

durende programma gaat met name over de 

vaste collectie. TL

Nieuw platform Archeologie Leeft
‘De Nationale Archeologiedagen’ presenteert 

een nieuw online platform van en voor de 

archeologische wereld. ‘Archeologie Leeft’ wil 

bevorderen om over de grenzen van het eigen 

vakgebied heen te kijken en het publiek te 

bereiken op een frisse, nieuwe manier. Men 

hoopt hierdoor de maatschappelijke positie 

van archeologie te verstevigen. Op de website 

zijn diverse gereedschappen (‘archeosucces-

sen, interviews, inspiratie en tools’) te vinden 

om het publiek (nog) beter te bereiken. 

‘Anders kijken inspireert’. CvdA

Barmhartige Samaritaan blijft in Ede 
Het kunstwerk De Barmhartige Samaritaan van 

Charles Eijck komt niet terug naar Wageningen. 

Dat heeft het Wageningse college van B&W 

geantwoord op vragen van GroenLinks, na de 

oproep van Alois Canters om het terug te halen 

naar Wageningen. Het werk hing aan de voor-

gevel van voormalig ziekenhuis De Hucht aan 

de Generaal Foulkesweg. Toen dat gesloopt 

werd ging het naar De Gelderse Vallei in Ede. 

Dat zoekt er nog een geschikte plek voor. CvdA

Beeldentuin wordt rijksmonument
De beeldentuin van het Kröller-Müller Museum 

in Otterlo werd onlangs een rijksmonument. De 

directeur van het museum heeft het rijksmonu-

mentenbordje ontvangen van minister Busse-

op de Campus. De twaalf gevelplaten van 

geglazuurd aardewerk, vervaardigd door het 

bekende bedrijf De Porceleyne Fles uit Delft, 

kunnen volgens deskundigen ongeschonden 

van de gevel worden verwijderd. CvdA

Erfgoed lijkt welzijn te bevorderen
Brits onderzoek toont aan dat erfgoed een 

belangrijke rol speelt in het beïnvloeden van 

het welzijn, het geluk en de levenstevreden-

heid. Volgens respectievelijk 93% en 80% van 

de respondenten bevordert erfgoed de levens-

kwaliteit van mensen en de leefbaarheid van 

plaatsen. Daarnaast vergroot erfgoed de soci-

ale cohesie. Door zich in te zetten voor het 

behoud van erfgoed ontwikkelen mensen 

sterke en langdurige banden met anderen.  

Tot slot toont het onderzoek aan dat mensen 

erfgoed waarderen. Van de respondenten is 

73% het ermee eens dat de Britse regering 

moreel verplicht is om erfgoed te beschermen.

Federatie Particuliere Monumenten-
eigenaren (FPMe)
Drie organisaties met een grote achterban van 

particuliere eigenaren van rijksmonumenten 

trekken voortaan samen op onder de naam 

FEDERATIE PARTICULIERE MONUMENTENEIGE-

NAREN (FPMe). De initiatiefnemers zijn de  

vereniging Bewoond Bewaard, de Vereniging 

Particuliere Historische Buitenplaatsen en  

de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. 

Monumenten zijn belangrijk en een beeldbe-

palend deel van ons cultureel erfgoed. Goed 

onderhouden gebouwde en groene monumen-

ten vertellen het verhaal van de geschiedenis 

van de plek. Erfgoed is een bron van inspiratie 

voor ruimtelijk en economisch beleid, voor 

recreatie en toerisme en draagt bij aan een 

aantrekkelijk leefklimaat.

Van de 60.000 rijksmonumenten is het over-

grote deel eigendom van particulieren, die 

vaak met hart en ziel en ten koste van grote 

inspanningen hun monumentale pand in 

goede staat proberen te houden. Ten behoeve 

van deze groep mensen is de FPMe in het 

leven geroepen, met het doel om daar waar 

de belangen van de drie organisaties parallel 

lopen, samen op te trekken. CvdA
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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. 

Toen het gemeentebestuur in 1874 de ‘minne’ naam 
Achterstraat wilde upgraden, was naar verluidt één 
van de voorstellen: Pastoor Taabestraat. De Achter-
straat werd uiteindelijk Herenstraat, maar  waarom 
was pastoor Taabe zo bijzonder, dat men hem reeds 
bij leven met een straatmaam wilde eren?

Joannes Taabe werd geboren in het Brabantse 
Megen, waar zijn ouders vanuit Duitsland naartoe 
getrokken waren. Megen was tot 1794 een zelfstan-
dig graafschap, waar godsdienstvrijheid heerste. 
Taabes ouders waren in dienst bij graaf Carolus 
Schall von Bell. Na Joannes werden nog een zoon 
en vier dochters geboren. Zijn zuster Catharina was 
later in Wageningen huishoudster bij haar broer en 
speelde er een rol in de katholieke gemeenschap.
Joannes volgde de Latijnse school in Megen en 
waarschijnlijk het groot-seminarie in ’s-Heerenberg. 
In 1827 werd hij in het Duitse Munster tot priester 
gewijd, waarna hij enkele jaren filosofie en theologie 
doceerde in Megen. In 1830 werd hij president van 
genoemd seminarie, wat geen succes werd. In 1836 
verzocht men hem naar een andere werkkring om 
te zien. Op 2 juni 1837 volgde Taabe pastoor Cremer 
op in de statie Wageningen-Renkum. Deze omvatte 
ook Bennekom, Ede, Doorwerth en Heelsum, en 
telde zo’n 1100 katholieken. Hier bleek hij zeer op 
zijn plek. Destijds waren katholieken een beetje 
tweederangs burgers, die kerkten in een ‘miserabele’ 
en te kleine schuurkerk aan de Lawickse Allee – 
buiten de Bergpoort en verborgen achter een  
rij iepen – of de nog slechtere schuurkerk achter  
herberg De Vergulde Bok in Renkum, waar bij hoog 
water de banken door het gebouw dreven. Dat kon 
zo niet langer. Pastoor Taabe wist koning Willem I 
zover te krijgen dat Renkum een kerk mocht bouwen, 
op een plek zonder overstromingsgevaar. In 1840 

werd deze ingewijd. Ook in Wageningen moest een 
echte kerk komen en wel binnen de poorten. Deze 
verrees in de Achterstraat. Op 12 mei 1852 legde 
pastoor Taabe de eerste steen en op 29 oktober 
1853 wijdde hij de kerk in. Ook hier kwamen de 
‘milde bijdragen uit ‘s Rijks schatkist’ – inmiddels 
regeerde koning Willem III – goed van pas. 

Taabe werd een legendarische pastoor, die geliefd 
was bij de bevolking. Hij was bevriend met de 
dominee en de Joodse godsdienstleraar. Hij kaartte 
in Hotel de Wereld met notabelen, onder wie zijn 
vriend Dirk Vreede. Zijn goede relatie met niet-
katholieken droeg er waarschijnlijk toe bij dat de 
katholieken volwaardige Wageningers werden. 
Taabe organiseerde in 1855 met de plaatselijke  
predikanten de hulp aan de slachtoffers van de dijk-
doorbraak, en hij was een van de initiatiefnemers 
van het ziekenhuis op de Stadsbinnenbleek (nu 
Molenstraat), dat in 1863 gesticht werd ter gelegen-
heid van vijftig jaar nationale onafhankelijkheid. 
Pastoor Taabe stond bekend om zijn interesse in  
de jeugd. Hij was gul en hartelijk, deelde snoep en 
muntjes uit en vroeg naar hun schoolse vorderingen. 
Hij had contact met iedereen in het nog kleine stadje, 
maar zijn voorliefde ging uit naar de armen. En dat 
waren er nogal wat. 
Op 24 juni 1862 werd zijn 25-jarig ambtsjubileum uit-
bundig gevierd in een smaakvol versierde kerk en 
waren de loftuitingen niet van de lucht. 
Op 2 januari 1875 werd Wageningen opgeschrikt door 
het bericht van Taabe’s overlijden op 69-jarige leef-
tijd. Door een ernstige ziekte had hij eerder op het 
randje van de dood gezweefd, maar nu was het echt 
zover. De Wageningsche Courant eindigde het ver-
slag van de begrafenisdienst zo: ‘Den 7 januarij 1875 
heeft men een man ten grave zien dalen, van wien in 
waarheid kon gezegd worden: hij was een vriend der 
menschen.’    

Taabe is samen met zijn opvolger Johannes 
Georgius Hoefsloot (1834-1904) herbegraven in  
een priestergraf op de Leeuwerenk. Later is ook 
pastoor Theodorus Albertus Otten (1899-1970)  
hier begraven. Drie pastoors in één graf.

Door  
Carleen van den Anker

Opgedolven

Pastoor Joannes Antonius Taabe (1805-1875)



2020

Dat betekende dat men keek naar kleding, woning, 
personeel, en andere zaken waaruit je iemands  
welstand zou kunnen aflezen. De bevolking werd 
vervolgens ingedeeld in 20 klassen en voor elke 
klasse werd de verschuldigde belasting vastgesteld. 
De eerste 4 klassen werden vrijgesteld en komen 
helaas niet op de classificatierol voor. Dat zullen in 
de eerste plaats de armen zijn geweest, en daarna 
de personen die maar heel weinig geld hadden of 
binnenkregen. Alle andere hoofdbewoners moesten 
betalen. De bedragen liepen uiteen van anderhalve 
gulden voor klasse 5 tot 35 gulden voor klasse 20. 
Best forse bedragen; de huidige koopkracht van  
die bedragen is ongeveer € 46,50 en € 325,-. 
We bekijken in dit artikel de rol van 1834. Hij is geor-
dend op klasse, en daarbinnen op achternaam. In 
totaal werden 437 gezinshoofden ingeschreven. De 
grootste groep vormde klasse 6, met 69 personen, 
die 2 gulden per persoon betaalden. De groep die 
het meeste opbracht was klasse 16, want daarin 
moesten 29 personen ieder 15 gulden betalen.  
De laagste klasse, 5, bestond uit 19 mensen, hoofd-
zakelijk arbeiders en beroeplozen. Het gros van de 
arbeiders zat in klasse 6. Maar er waren ook goed-
verdienende arbeiders: opmerkelijk is Lambertus 
Wennekes, die in klasse 11 (6 gulden) zat. De grootste 
klasse was 8, met 59 personen.

Wageningse beroepen
Het interessantste deel van de classificatierollen zijn 
de beroepen van de Wageningse bevolking. Doordat 
adressen worden genoemd, is ook te zien welke 

De vraag is: is dat wel iedereen, boeren, burgers en 
buitenlui? Nee natuurlijk, maar als je uitgaat van de 
samenstelling van de stadsbevolking van een paar 
eeuwen terug, dan heb je het grootste deel van de 
inwoners wel genoemd. Wie binnen de muren van 
de stad woonde, was burger. Wie op het land bin-
nen het rechtsgebied van de stad woonde, was 
boer. En iedereen die van buiten kwam, was een 
buitenpersoon. Het is een beetje een veralgemeni-
sering, want niet iedereen die in de stad woonde, 
was het officiële burgerschap verleend (dat eind 18e 
eeuw werd afgeschaft), en niet iedereen die op het 
land woonde, was een boer.
Wanneer de overheid belasting wilde innen, moest 
zij echter wel iedereen persoonlijk aanspreken. 
Daardoor hebben we nu nog steeds allerlei oude 
belastingregisters in het Gemeentearchief die  
informatie geven over afzonderlijke personen.  
Een mooie bron zijn de registers uit de periode 1830-
1842. De gemeentebegroting vertoonde in de loop 
der jaren een steeds groter tekort. Dat was lastig, 
want je kunt niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. 
Daarom bedacht men in Wageningen de extra belas-
ting ‘ter bestrijding van het tekort op de begroting’.

Classificatierollen
Voor het innen van deze belasting werden zogehe-
ten ‘classificatierollen’ opgesteld. Alle hoofden van 
huisgezinnen werden daarin genoteerd, met hun 
beroep, adres (wijkletter en huisnummer) en de klas-
se waarin ze waren ingedeeld. Die indeling gebeurde 
op basis van geschat inkomen en ‘uiterlijke staat’. 

Boeren, burgers en buitenlui! 
Het thema van Open Monumentendag 2017 is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. 
Iedereen kent die trits wel: hij werd vroeger gebruikt wanneer de stadsomroeper 
namens het gemeentebestuur iets bekendmaakte. En soms gebruikt iemand het 
nog wel eens om op ludieke wijze ieders aandacht te vragen.

Classificatierol van 1834, voorzijde. Classificatierol van 1834,  
eerste pagina.

Classificatierol van 1834, fragment.

Door  
Bob Kernkamp
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beroepen waar het meeste voorkwamen. Wijk A was 
de binnenstad, wijk B de wijk Oud Wageningen, wijk 
C de Buurt, wijk D de Nude en wijk E Kortenburg. 
Gezien het in de titel gemaakte onderscheid tussen 
boeren en burgers zou je mogen aannemen dat de 
meeste boeren buiten wijk A zouden moeten voor-
komen. Dat blijkt ook zo te zijn. 
In 1834 werden 47 mannen als landbouwer geno-
teerd en 3 vrouwen als landbouwerse. Dat is ruim 
11% van de bevolking. Dat is niet veel, maar onder 
‘boer’ kun je ook de tabaksverbouwers of tabakkers 
verstaan. Daarvan waren er 9 en er waren ook nog 
eens 19 ‘halve tabakkers’. Samen met de landbouwers 
is dat bijna 18% van de beroepsbevolking. Er waren 
in de gemeente ook nog eens 53 mensen als arbei-
der geregistreerd; een deel van hen zal boerenarbei-
der zijn geweest, zodat we, met een slag om de arm, 
kunnen zeggen dat zo’n 20% van de Wageningers 
zijn hoofdinkomen in de landbouw verdiende. Zij 
woonden hoofdzakelijk in wijk C. Opmerkelijk 
genoeg woonden 3 landbouwers in de binnenstad, 
te weten Peter Gerritsen, Jan Sanders en Johannes 
van Maanen. Kennelijk waren er dus nog agrarische 
bedrijfjes binnen de stadsmuren. Zij zaten alle drie in 
klasse 12. De overige landbouwers vinden we van 
klasse 6 tot klasse 17; er zat dus behoorlijk verschil 
binnen die groep. Bart van der Schouw zal met zijn 
klasse 6 maar een klein bedoeninkje gehad hebben, 
terwijl ‘dikke boeren’ als Daniel Daniels Jz, Evert 
Schouten, Jacob Jansen en de broers Sander en Jan 
Daniels (die samen een huishouding vormden) in 
klasse 17 een goed belegde boterham zullen hebben 
gehad. De broers Daniels woonden in wijk D, de 
anderen uit hun klasse in wijk C.
De burgers waren een veel diversere groep. Zo 
waren er 7 bakkers, waarvan maar één buiten de 
stad woonde. Er waren 3 ‘vleeschhouwers’ en 1  
slager. De laatste, Johannes Leijpoldt, woonde in 
wijk C, maar de vleeshouwers allen in de stad. Zij 
waren overigens alle drie joods: Hartog Heijmans, 
Izaak Benjamins en Isaac Nathan van Cleef. Wat pre-
cies het verschil is tussen een slager en een vlees-
houwer, is niet helemaal duidelijk. Bakken leverde 
duidelijk meer op dan vleeshouwen: alle slagers/
vleeshouwers zaten in klasse 8, terwijl de bakkers in 
de klassen 12, 13, 15, 16 en 17 zaten, met uitzondering 
van Aart van Wijk, die in klasse 6 werd ingedeeld.
Aan middenstanders waren er in de stad 4 barbiers,  
1 boekverkoper, 5 schoenmakers en 1 schoenlapper, 
en 5 smeden (waarvan 1 in wijk B en 1 in wijk C).  
De meeste middenstanders staan echter simpel-
weg als ‘winkelier’ vermeld, zodat niet helemaal 
duidelijk is wat ze dan verkochten. 17 Mannen staan 
op de rol als winkelier, 1 als ‘winkelier en bakker’, 
en 9 vrouwen zijn winkelierster. Van al die 27 winkel- 
houders was er slechts één niet in de binnenstad 
gevestigd: Adrianus Roest op het adres B1; dat was 
direct buiten de Bergpoort.

Hoogste klassen
Opvallende beroepen zijn wethouder (Jan van Rijn 
en C.J.P. van Zadelhoff, beiden klasse 18) en ‘lid van 
den stedelijken raad’ (Jan Willem van Rooijen en 
Gerrit Willem te Riestap, klasse 17 resp. 20). Vooral 
dat laatste zou je toch niet echt een beroep noemen. 
Kennelijk hadden de heren geen ander beroep of 
gaf het ambt waarmee zij op de rol stonden het 
meeste aanzien. Duidelijk is dat je een behoorlijk 
vermogen moest hebben om in het stadsbestuur 
plaats te kunnen nemen. De rijkste inwoners, 
althans volgens het stadsbestuur, waren J. van 
Beckerath, zonder beroep, S.B. van de Graaff,  
burgemeester, O.J. van Griethuysen, predikant  
(de familie Van Griethuysen bezat veel grond),  
G.W. te Riestap, raadslid, en J.M. Rosenik, koopman 
(zie over hem elders in dit blad). Zij betaalden met 
zijn vijven 175 gulden; meer dan de 69 inwoners uit 
klasse 6 met zijn allen!

Je kunt nog veel meer praten en conclusies trekken 
aan de hand van deze ene classificatierol. Maar dan 
wordt dit verhaal veel te lang. Ik nodig u uit om zelf 
het excelbestand van de rol te bekijken op de web-
site van de gemeente: http://www.wageningen.nl/
Gemeentearchief/Belastingregister_1834.

Bron 
Classificatierol 1834, NAW inv.nr. 1668

Boeren aan het werk met op de achtergrond de stad Wageningen. Detail van een 
stadsgezicht door Cornelis van der Schalcke (1611-1671), olieverf op paneel.  
Collectie gemeente Wageningen.
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ook Jozef Israëls als leerling had. Moritz was lid 
van de bekende Amsterdamse kunstenaars-
vereniging Arti et Amicitia en vicevoorzitter van 
dit genootschap. Al op jonge leeftijd werd hij 
gewaardeerd. In 1834 ontving hij bij het 
Tekengenootschap te Rotterdam een dubbele 
zilveren medaille en ƒ150 als prijs voor een 
bekroond schilderij, voorstellende een Bezoek  
bij een kraamvrouw in een vissershuisgezin. 

Realistische portretten 
We kunnen er zeker van uitgaan dat deze portretten 
bij elkaar horen. Jacob Marcus zit links van een 
schoorsteenmantel met spiegel en Caroline zit 
rechts daarvan. De lijsten zijn hetzelfde. We zien 
een al wat ouder echtpaar vriendelijk naar de toe-

Casteelse Poort ontvangt portretten van Jacob Marcus Rosenik 
en Caroline Calisch met open armen

Terug op Wageningse bodem

Jacob Marcus Rosenik en Caroline Calisch door Moritz Calisch, tussen 1825 en 1849. Olieverf op doek, 61 x 52 cm. Foto’s Arie de Koning.

Moritz Calisch
De portretten zijn vermoedelijk geschilderd tussen 
1825 en 1849. Het was niet ongebruikelijk dat  
welgestelden zichzelf lieten portretteren.  
Jacob Rosenik was in 1821 met Caroline Calisch 
getrouwd, zij was zijn derde vrouw, en hij haar 
tweede man. Het was zeker vanzelfsprekend dat 
de twee nieuwe echtelieden geportretteerd wil-
den worden. De schilder is Moritz Calisch (1819-
1870), een neef van Caroline en in die tijd een 
geliefd kunstenaar. Hij maakte vooral voorstellin-
gen uit het dagelijks leven,  
historische onderwerpen en portretten. Moritz 
Calisch was opgeleid aan de Rijksacademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam en had les 
gehad van Jan Adam Kruseman (1804-1862), die 
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Door  
Saskia Werner  
en Bob Kernkamp

Saskia Werner is  
freelance kunsthistorica  
en bestuurslid van  
De Casteelse Poort. 
Bob Kernkamp is 
gemeentearchivaris van 
Wageningen en redacteur 
van dit blad. 

Onlangs heeft museum De Casteelse Poort twee portretten in een langdurig 
bruikleen gekregen van het Stadsmuseum Almelo. Zij waren lange tijd 
ten onrechte geïdentificeerd als zijnde van Mozes Salomonson en Rachel 
Salomonson-Hijmans. Door nader onderzoek bleken het portretten te zijn van 
Jacob Marcus Rosenik (1775-1853) en zijn vrouw Caroline Calisch (1784-1864). 
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twee van zijn merkwaardige bewoners’. Dat werk 
werd toen al beschreven als portret van Jacob 
Marcus Rosenik. In de tussenliggende periode  
is onderzoek gedaan naar de twee portetten in 
Almelo. Het heeft enige tijd geduurd voor die  
de juiste identificatie kregen. 
Hoe bijzonder is het om nu deze twee portetten te 
aanschouwen. Twee mensen die ooit hun stempel 
op de Wageningse geschiedenis hebben gedrukt 
en die nu teruggekeerd zijn in de stad die voor hen 
betekenis had.

Wie was Rosenik?
Jacob Marcus Rosenik was in de eerste helft van  
de negentiende eeuw de rijkste inwoner van 
Wageningen. Hij was hier geboren en getogen, 
maakte fortuin in Amsterdam en kwam vervolgens 
weer terug naar zijn geboorteplaats. Zijn familie 
was joods en kwam voor zover we weten uit 
Memmelsdorf in het prinsbisdom Bamberg in 
Opper-Franken, Duitsland. Oorspronkelijk gebruik-
te de familie de achternaam Marcus: Jacob heette 
in het begin dan ook alleen Jacob Marcus of Jacob 
Samuel Marcus – zijn vader heette Samuel Jonas 
Marcus. Pas vanaf ongeveer 1813 komen we hem 
tegen met de achternaam Rosenik. Merkwaardig 
genoeg hield hij ook de naam Marcus aan, maar als 
voornaam. Voor de herkomst van de naam Rosenik 
zijn allerlei geestige verklaringen bedacht: het zou 
‘Roos en ik’ betekenen, waarbij Roos de naam van 
zijn vrouw of dochter was, of zelfs de naam van een 
paard dat hem ‘gered’ zou hebben. Erg waarschijn-
lijk zijn die verklaringen niet. Het lijkt logischer om 
te veronderstellen dat de familie oorspronkelijk uit 
de omgeving van de Poolse plaats Rozumice komt. 
Die plaats heette ook wel Rosenicz of Rosenig. Het 
is bekend dat er vanaf de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw een joodse gemeenschap in Rozumice 
was. De familie Rosenik in Nederland is uitgestorven, 
maar in Amerika wonen nu nog mensen die 
Rosenik heten en eveneens joods zijn.

Uit Duitsland
Jacob werd op 18 februari 1775 geboren als zoon 
van Samuel Jonas Marcus en Mirjam Mackum. 
Samuel moet omstreeks de jaren veertig van  
de achttiende eeuw vanuit Memmelsdorf naar 
Wageningen zijn gekomen. Hij kwam niet alleen, 
want ook zijn broer Gabriel Jonas Marcus vestigde 
zich hier, als slager, terwijl hun zus Sara Jonas 
Marcus hier met haar man Samuel Marcus woonde. 
Een andere broer, Jacob Marcus, woonde begin 
jaren 40 van de achttiende eeuw al in Nijkerk en 
later in Amsterdam. Verder woonden in 
Wageningen in de tweede helft van die eeuw nog 
een Keijle Jonas Marcus, getrouwd met Heijman 
Abrams, en Hester Jonas, getrouwd met Jacob 
Abrams. Het zou heel goed kunnen dat zij ook 

schouwer kijken. Moritz Calisch is dicht bij de wer-
kelijkheid gebleven en heeft waarschijnlijk zo goed 
mogelijk gelijkende portretten willen maken. De 
realistische weergave en de vriendelijke blik geven 
blijk van hun persoonlijkheid en verraden wellicht 
de invloed van de romantiek. 
Er is geen overmatige overdaad aan kleding of inte-
rieuraspecten. Het zijn ingetogen portretten met 
sobere kleuren. Het portret is een kniestuk : het 
lichaam is tot aan de knieën afgebeeld. Jacob is 
zittend in een rode fauteuil weergegeven, zijn  
lichaam is naar rechts gedraaid, zijn hoofd is en 
face. Zijn vrouw Caroline is op soortgelijke wijze 
afgebeeld, maar dan naar links gedraaid. Jacob 
Rosenik is afgebeeld in een zwarte hooggesloten 
jas met witte geknoopte das. In zijn rechterhand 
heeft hij een opvallende pijp. Het is een Duitse pijp 
gemaakt van verschillende materialen. De pijp 
heeft een lange rijk versierde steel met een pijpen-
kop die vermoedelijk van porselein is. Meestal heb-
ben deze koppen een afbeelding, deze is niet te 
zien op het schilderij. Aan een koord hangen twee 
attributen. Pijpenstoppers? Rosenik is duidelijk een 
roker. Hij doet mee met de mode van die tijd. Hij 
draagt een rookmuts met kwast. De muts is niet 
alleen bedoeld om het hoofd warm te houden maar 
ook om de geur van rook uit de haren te houden. 
Opvallend is de gloeiende pijp. Wordt hier gerefe-
reerd aan een bloeiende (tabaks)handel? Dit valt 
nog uit te zoeken. Zeker is dat pijproken iets was 
voor welgestelden, zij konden zich deze luxe ver-
oorloven. Voorzichtig wordt in deze portretten  
met rijkdom gekoketteerd. 

Caroline
Caroline draagt een opvallende atypische gouden 
armband met grote zware schakels. Ook deze is 
niet voor niets weergegeven. Het was zeker de 
bedoeling hun welgesteldheid te laten zien. Haar 
kleding is verder op het oog eenvoudig. Over een 
donkere jurk draagt zij een cape afgezet met fluweel  
of bont. Zij draagt nog een sieraad: een ovale gou-
den broche. Dergelijke broches hadden vaak een 
voorstelling. Net als op de pijp is die niet te zien. 
Moritz Calisch wilde klaarblijkelijk niet zo ver in 
detailweergave gaan. Haar kapsel is volgens de 
mode. Tot ongeveer 1850 werd het haar met een 
middenscheiding gedragen in opgerolde vlechten 
opzij van het hoofd. Het haar is bedekt met een 
kanten haartooi met loshangende slippen.

Er zijn meerdere vrijwel identieke portretten  
van Jacob Rosenik en Caroline Calisch bekend. 
Portretten werden veel gekopieerd, waarschijnlijk 
met als doel nazaten een portret te geven, zoals wij 
nu met foto’s doen. Een portret van Rosenik, maar 
dan zonder pijp verscheen in 1971 in het artikel van 
A. G. Steenbergen ‘Het Kasteel te Wageningen en 
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Zelfportret Moritz Calisch, 
1853. Rijksmuseum, 
Amsterdam.
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een mogelijke aanstelling van Rosenik tot ‘agent-
generaal der fournituren’ van de land- en zeemacht 
(1810-1813), maar dat vereist nog wat meer studie. In 
ieder geval lijkt het er wel op dat Rosenik zich in de 
napoleontische tijd bezighield met leveranties aan 
legers. Dus wie weet ook paarden voor Napoleon?
Uit de periode vanaf 1828 zijn in het Gemeentearchief 
enkele bewijzen te vinden dat Rosenik vlees leverde 
aan de Nederlandse strijdkrachten. Hij vroeg name-
lijk teruggave van lokale belasting, omdat het vlees 
van de beesten die hij in Wageningen had laten 
slachten, naar andere plaatsen was vervoerd en dus 
niet voor plaatselijke consumptie bestemd was. Die 
teruggave kreeg hij ook steeds, totdat iemand in 1850 
constateerde dat teruggave van deze plaatselijke 
‘opcenten’ alleen maar kon geschieden bij wijn en 
gedestilleerd, en toen was het met deze onterechte 
teruggaven snel gedaan.

Land en huizen 
Toen Rosenik zich in 1823 definitief in Wageningen 
vestigde, ging hij door met het aankopen van land, 
vooral bouwland in de Nude, en huizen. In 1862 
schreef G. Goossen Jzn. over de Nude: ‘Onder de 
voorstanders van welvaart en verbetering, die het 

Luchtfoto van ca. 1920-1940. We kijken vanuit het 
zuiden. In het midden Huize Torck; de woning van 
Rosenik besloeg de hele zichtbare gevel. De andere 
woning lag erachter, onder de drie dwarse daken. 
Links staat het pand Herenstraat 1, en daarvoor staat 
de stal met koetshuis die Rosenik aan de Boterstraat 
liet bouwen.

Het huis Pijnenburg bij Baarn, 1731, tekening in potlood, 
pen in bruin en penseel in grijs, door Abraham de Haen. 
Rijksmuseum, Amsterdam. Toen Rosenik er woonde, 
moet het er nog ongeveer zo uitgezien hebben.
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familie waren. 
Vader Samuel Marcus is op 19 juli 1717 in 
Memmelsdorf geboren en trouwde in 1753 met 
Mirjam Mackum, maar alleen voor de joodse wet, 
zodat zij op 30 december 1776 nóg eens moesten 
trouwen, maar nu voor de Nederlandse wet, op het 
Wageningse stadhuis. Op die dag trouwden daar 
meerdere joodse inwoners opnieuw. Mirjam is op 
26 augustus 1736 gereformeerd gedoopt in het 
schependom Nijmegen als dochter van Salomon 
Mackum en Fronika Maintloo of Mantzo. Maar ze 
was net als Samuel joods.

Slimme handelaar
Terug naar Jacob zelf. Hij moet een grote hoeveelheid 
energie en intelligentie hebben bezeten. En een oog 
voor handel. Vanaf eind achttiende eeuw vinden we 
hem in Amsterdam, waar hij als koopman in stoffen 
woonde, op verschillende adressen. Op 12 maart 1813 
adverteerde hij in een Groningse krant dat hij in de 
stad Groningen was aangekomen met katoenen 
manufacturen en had ‘uitgepakt’ aan de Grote 
Markt. Dat zijn niet gegevens die doen vermoeden 
dat het iemand financieel zeer voor de wind ging. 
Toch huurde Rosenik vanaf in ieder geval 1815 het 
buiten Pijnenburg, zuidwest van Baarn, en in 1820 
kocht hij het landgoed zelfs. Vanaf 1815 kocht hij 
bovendien met regelmaat land en huizen in 
Wageningen. In 1823 verkocht Rosenik Pijnenburg  
en kocht hij Huize Torck (dat toen nog niet zo heette), 
op de hoek van de Herenstraat en de Boterstraat, 
tegenover het huidige Herenstraat 1. Dat gebouw 
bestond uit twee bijzonder ruime woningen, waar-
van de grootste tevens het grootste woonhuis in de 
binnenstad was. Hij bleef daar de rest van zijn leven 
wonen. In de andere woning woonden later zijn 
dochter en schoonzoon Wertheim.
Volgens de verhalen is Rosenik rijk geworden  
door de verkoop van paarden aan de legers van 
Napoleon. Om dat vast te kunnen stellen is meer 
onderzoek nodig, maar het is zeker mogelijk. Later 
leverde Rosenik namelijk aantoonbaar wapens en 
levensmiddelen aan de Nederlandse legers. Zo is 
er een brief van 24 november 1813 bewaard van 
Van der Duijn van Maasdam (een van de heren  
van het driemanschap dat koning Willem I naar 
Nederland haalde; die landde zes dagen later bij 
Scheveningen) waarin die schreef dat Rosenik 
20.000 geweren kon ‘bemachtigen’. Die geweren 
zouden ‘ter verdediging van het vaderland’ 
bemachtigd kunnen worden en naar Nederland 
gehaald. Wat we ons precies moeten voorstellen 
bij ‘bemachtigen’, is niet bekend – het klinkt een 
beetje als achtergebleven goederen na een veld-
slag... misschien de ‘Volkerenslag’ van oktober  
1813 bij Leipzig, waar Napoleon werd verslagen 
door Pruisen, Zweden, Oostenrijk en Rusland?  
Het internet leverde ook nog aanwijzingen op voor 



semitisme heeft altijd bestaan in de Nederlandse 
samenleving, ook in de negentiende eeuw. Veel 
geld geeft natuurlijk ook veel aanzien. Maar het  
zou best eens kunnen dat Rosenik gewoon een  
aardige man was. Daarop wijst het feit dat hij altijd 
inwonende familieleden in huis had, zoals de dochter 
uit zijn vrouws eerste huwelijk Sophie Carolina 
Johanna Wertheim, Roseniks oudere broer 
Abraham Marcus, en zijn nichtje Roosje van Minden.

Meer onderzoek
Er is nog amper iets gepubliceerd over Jacob Marcus 
Rosenik, hoewel hij een bijzonder interessant figuur 
is geweest en er met goed zoeken veel over hem  
te vinden moet zijn. Het zou een goed idee zijn als 
iemand eens wat meer onderzoek naar hem deed. 
Wie heeft zin en tijd?

Bronnen
Dank aan Ton Steenbergen voor het gebruik van zijn uitge-

breide documentatie en aan Maartje de Zeeuw, onder-
zoekster bij Stadsmuseum Almelo.

Gemeentearchief Wageningen: Nieuw Archief Wageningen 
(1815-1941)

G. Goossen Jzn., Geschiedenis van Wageningen, Arnhem, 
1862

Nieuw Israëlitisch Weekblad, 5e jg, no 34, 18 maart 1870 Rijks-
bureau voor kunsthistorische documentatie, www.rkd.nl

Pieter G. Scheen, Lexicon Nederlandsche beeldende kunste-
naars 1750-1880, ’s-Gravenhage, 1981

A.G. Steenbergen, Het Kasteel te Wageningen en twee van 
zijn merkwaardige bewoners. In: Nederlandse Historiën, 
januari 1971

www.dutchjewry.org 
E.J. Wolleswinkel, De familie Salomonson in 1839 door 

Berend Kunst geportretteerd. In: De Nederlandsche 
Leeuw 119 (2002)

hunne daartoe hebben bijgebragt, verdient vooral 
genoemd te worden wijlen de Heer J.M. Rosenik, 
destijds de grootste landeigenaar in de Nude, die 
noch kosten noch moeite spaarde, voor en aleer  
hij datgene had voltooid, wat nut en voordeel kon 
aanbrengen’. Mogelijk verwijst hij daarmee naar 
verbeteringen in de  Nude zelf, die in Roseniks tijd 
vrij laag lag, zodat bij hoge waterstand in de Rijn en 
uiterwaarden, de landerijen in de Nude ook deels 
blank stonden. Dat hij veel land in de Nude bezat, 
blijkt wel uit bijgaand kaartje, waarop alle percelen 
die hij in de loop der tijd in de Nude in eigendom 
heeft gehad, geel zijn aangegeven. Maar ook vroeg 
Rosenik al in 1837 toestemming voor het bouwen 
van een (de eerste) steenfabriek in de uiterwaarden, 
de Steenovensweert. Binnen de stad had hij niet 
veel gebouwen in eigendom, maar wel de groot-
ste, namelijk Huize Torck en het Kasteel. Ook was 
hij eigenaar van een stal en een pakhuis aan de 
Boterstraat en van het woonhuis Herenstraat 1.
 
Maatschappelijke positie 
Veel publieke functies lijkt Rosenik niet te hebben 
gehad. Hij zat niet in de gemeenteraad, wat je van 
iemand van zijn kaliber wel zou verwachten. Maar 
misschien wilde hij dat ook helemaal niet. Hij was 
wel lid van het ‘college van kiezers’ dat de raadsleden 
koos. Ook werd hij in 1838 benoemd tot poldermees-
ter van de Bovenste Polder. Maar het lijkt erop dat 
hij toch een invloedrijk inwoner van de stad was. 
Het archief bevat een paar petities van burgers aan 
het stadsbestuur waar zijn naam ook op stond, en 
doorgaans stond zijn naam bovenaan. Dat wijst op 
prestige. Voor een jood is dat opvallend, want anti-
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Kadastrale kaart van de Nude, 1832; de gele percelen zijn eigendom van J.M. Rosenik.
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Van de voorzitter 
Begin februari kregen wij van 
Martin Brink, de laatste eindredac-
teur van de roemruchte 
Veluwepost, zeker 50 jaar archief 
van de krant. Een gift van ongekend 
formaat waarvoor de Historische 
Vereniging zeer erkentelijk is. 
Jonge geschiedenis over van alles 
wat de Wageningse samenleving 
zo boeiend maakt: rellen, politiek, 
sport, politie, brand(weer), men-
sen, verenigingen. Om een beeld te 
geven: ongeveer 600 hangmap-
pen, 2 verhuisdozen en 4 archiefdo-
zen met documenten en foto’s over 
50 jaar Wagenings ‘nieuws’. Plus 20 
ingebonden jaargangen, 4 archief-
dozen en 4 ordners met Veluwe-
posten. De Veluweposten zijn over-
gedragen aan het Gemeentearchief. 
Een meer dan welkome aanvulling 
op de al aanwezige exemplaren. 
Vrijwilligers van het Documentatie-
centrum zijn direct met dit archief 
aan de slag gegaan. Een eerste 
selectie is gemaakt van ‘wel’ of 
‘niet’ Wagenings en relevant. 
Gelukkig is heel veel relevant en zal 
in de komende maanden (of jaren) 
verder gearchiveerd en gedigitali-

seerd gaan worden. 
Toegankelijk? 
Zeker, maar nog even 
geduld...

De oproep voor vrij-
willige baliemedewer-
kers in museum De 
Casteelse Poort via de 
digitale nieuwsbrief 
was succesvol. Ruim 

10 nieuwe vrijwilligers hebben zich 
gemeld. Een fantastisch resultaat 
waarmee het museum zeer gehol-
pen is. Hartelijk dank daarvoor!, 
aldus Jelle Vervloet, voorzitter van 
De CP. De samenwerking tussen 
museum en vereniging ontwikkelt 
zich gestaag in positieve zin. Dit 
blijkt uit de goede sfeer tussen de 
beide besturen en vrijwilligers. We 
proberen elkaar zo goed mogelijk 
bij te staan in het realiseren van bei-
der doelstellingen.
Als bestuur ervaren wij dat commu-
nicatie via de digitale nieuwsbrief 
effectief en efficiënt is. We gaan dit 
vaker inzetten. Ontvangt u de digi-
tale nieuwsbrief nog niet? Stuur 
een e-mail naar ledenadministra-

UIT DE VERENIGING

ben. Een groei van zo’n 50 leden. 

De teller staat nu op plus 25 (50%) 

als we alleen kijken naar nieuwe 

leden. Kijken we naar zowel aan-

meldingen als opzeggingen dan 

staat de teller op plus 14 (28%).  Dit 

betekent dat zonder extra inspan-

ning deze ambitie niet gehaald gaat 

worden. Vandaar dat wij in de res-

terende maanden van 2017 twee 

wervingsacties gaan doen. De eer-

ste, OP is OP, tijdens de Molenmarkt 

op 9 september en de tweede, 

‘Leden werven Leden’ in novem-

ber, waarbij wij de inzet van leden 

vragen om nieuwe leden te werven. 

Begin 2015 zijn door een initiatief-

groep stappen gezet naar een 

Stichting Stadsherstel, voor behoud 

en herstel van monumentale 

gebouwen in Wageningen; instand-

houding door nieuw gebruik pas-

send bij het gebouw. Als eerste 

object werd het Theekoepeltje aan 

het Wallenpad gekozen. Klein en 

overzichtelijk; geschikt om te kijken 

of dit in Wageningen haalbaar is. 

Wageningen Monumentaal en HV 

Oud Wageningen hoorden op 

werkbezoek  bij de Stichting 

Stadsherstel in Gorinchem en Tiel 

over ‘best practices’ en ‘geleerde 

lessen’. De gemeente heeft in 2016 

BOEi opdracht gegeven voor een 

herbestemmingsonderzoek. De 

resultaten liggen nu op de bureaus 

voor commentaar. Het zijn kleine 

stapjes, maar wel vooruit. 

Wageningen Monumentaal en HV 

Oud Wageningen zouden graag 

meer meters willen maken om tot 

oprichting en realisatie van het eer-

ste project te komen. Enerzijds van-

uit ons eigen ongeduld, anderzijds 

vanuit de wetenschap dat ‘de tijd’ 

het Theekoepeltje geen goed doet.

Ledenaantal
Per 17 juli 2017: 597 leden (inclusief 

de opzeggingen per 31-12); 561 

betalende en 36 niet-betalende 

leden. 

Nieuwe leden
Mw. C.M. de Dreu

Mw. V. Materia

Dhr. B. van der Helm

Mw. T. Hehenkamp-van Vloten

tie@oudwageningen.nl met in het 

onderwerp ‘e-mailadres’ en in de 

tekst uw naam en adres. 

Belangrijke zaken zullen wij zeker 

per post en email blijven versturen.

De nieuwe publicatie in onze 

Historische Reeks over ‘Scholen in 

Wageningen’ wordt een klein half-

jaar uitgesteld. De planning was dit 

najaar, maar dat gaat niet lukken 

door teveel andere zaken en te wei-

nig handjes om te helpen. Om dat 

laatste op te lossen is een eenma-

lige begeleidingsgroep samenge-

steld, bestaande uit Mink Reitsma 

en Frits Mutsaers, samen met Jola 

Gerritsen en Henk Slegten vanuit 

het bestuur. 

De contributie-inning 2017 loopt 

goed. Begin juli had al driekwart 

van de leden betaald, waarbij 825 

euro extra is ontvangen. Geweldig 

en hartelijk dank voor deze giften! 

Naar aanleiding van onze herinne-

ringsbrief hebben nog eens 65 

leden betaald (stand  

18 juli), waardoor nu bijna 90%  

binnen is. Mocht u nog niet hebben 

betaald, hierbij het verzoek  

€ 20,50 over te maken op IBAN 

NL15INGB0002946125 t.n.v. 

Historische Vereniging Oud 

Wageningen o.v.v. naam en adres 

/2017. Als bestuur hebben wij de 

‘spelregels’ rond lidmaatschap en 

contributie tegen het licht gehou-

den en aangescherpt. Besloten is 

leden die per 31 december niet 

betaald hebben, uit te schrijven.  

De herijkte spelregels lidmaatschap 

en contributie zijn terug te vinden 

op de website.

Als ambitie heeft het bestuur uitge-

sproken om aan het eind van dit 

jaar 590 betalende leden te heb-

mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
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Historische 
Vereniging  
Oud Wageningen

Bestuur

Frits Huijbers, voorzitter

Jola Gerritsen, vice-

voorzitter

Ditta van Vliet, secretaris

Henk Slegten, 

penningmeester

Ans Lijftogt

Hans van der Beek

Hans Dobbe

Website

www.oudwageningen.nl

Secretariaat

Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen

info@oudwageningen.nl

Documentatiecentrum

Dinsdag 9.30 – 11.30 uur

Museum 

De Casteelse Poort

Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen

tel 0317 421436

documentatiecentrum@

oudwageningen.nl

Werkgroep Archeologie 

Wageningen

archeologie@

oudwageningen.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@

oudwageningen.nl 

Bankrekening

NL15 INGB 0002946125

Lidmaatschap

€ 20,50 per jaar 

(minimum).
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Fam. D. van Andel
Dhr. D. van Orden
Dhr/Mw. K.F. Wiersum

Opzeggingen
Dhr. E. Saleming*
Mw. G. van der Sman*
Dhr. H. Hoogeveen
Dhr. A. van Gilse
Fam. L.T. de Vries
Dhr. J. Kuijkhoven*
Dhr. K.A. Folkertsma*
Dhr.R.H.T. Driessen*
*per 31-12-2017

Uitnodiging lezing 21-9
Het Renkumse Onze Lieve 
Vrouweklooster (1404-ca. 
1580) en de geschiedenis 
van Wageningen, door 
Jacques Tersteeg
Op 18 juni 1596 draagt 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 gele-
gen binnen Wageningen, van der 
Hoegerstraete bis tot die 
Nijwerstrate streckende”, op dat 
moment reeds enige tijd door 
Renkumse nonnen bewoond. 
Over dit huis, gelegen aan de hui-
dige Herenstraat (tussen Eerste en 
Tweede Kloostersteeg), en waar 
de laatste kloosterlingen van 
Renkum tot ca. 1630 vertoefden, 
zijn dankzij uitvoerig onderzoek 
van de Archeologische 
Werkgemeenschap 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 rela-
tie tussen Renkum en Wageningen 
uit de nadagen van het Renkumse 
O.L.Vrouweklooster zijn er nog vele 
andere, oudere en jongere betrek-
kingen 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 publicaties 
op het gebied van de Middeleeuwse 
Nederlandse letterkunde  schreef hij 
over diverse onderwerpen uit de 
middeleeuwse geschiedenis van 
Gelderland, m.n. Renkum.
De lezing vindt plaats op donder-
dag 21 september in de Vredehorst, 
aanvang 20.00 uur.

Uitnodiging lezing 21-11
De weg van de weder-
opbouw, door Harm Post
Naar aanleiding van het vorig jaar 
verschenen boek ‘De weg van de 
wederopbouw’ spreekt ir. Harm 
Post over de wederopbouw in de 
regio Rhenen-Arnhem, met speci-
ale aandacht voor Wageningen. 
In de regio Rhenen-Arnhem trekt 
de Tweede Wereldoorlog diepe 
sporen. De Slag om de 
Grebbeberg in 1940, operatie 
Market Garden in 1944 en de 
bevrijding in 1945 gaan gepaard 
met immense vernielingen. In 
Rhenen en Wageningen begint de 
wederopbouw van de stadscentra 

direct na de capitulatie in 1940. 
Voor het overige begint de weder-
opbouw pas na de bevrijding. Na 
de oorlog is het een tijd van hard 
werken maar ook van optimisme 
en een sterk geloof in vooruit-
gang. De maatschappij verandert 
ingrijpend en binnen de architec-
tuur en stedenbouw worden 
nieuwe visies ontwikkeld. 
Tijdens de lezing wordt een ont-
dekkingsreis gemaakt langs de 
hoogtepunten van de architectuur, 
de stedenbouw en de beeldende 
kunst uit de periode 1940-1966. Er 
komen veel iconen langs: het Huis 
der Provincie en de kunstacade-
mie in Arnhem, het gebouw van 
Landmeetkunde in Wageningen 

en de brandweerkazerne in 
Rhenen. Maar ook onbekende 
pareltjes: strakke, modernistische 
flats, fraai gedetailleerde portiek-
woningen, stoere kerken en ele-
gante woonhuizen. 
Het boek De Weg van de 
Wederopbouw is een initiatief van 
de Stichting Wederopbouw 
Architectuur Renkum e.o. (SWAR), 
waarvan Harm Post voorzitter is. 
Het boek is te koop bij boekhan-
del Kniphorst in Wageningen of 
rechtstreeks te bestellen bij uitge-
verij Boekschap te Arnhem.
De lezing vindt plaats op dinsdag 
21 november in de Vredehorst, 
aanvang 20.00 uur.

O U D W A G E N I N G E N

Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@oudwageningen.nl, 
of kom langs op het Documentatiecentrum, elke dinsdagmorgen 
open van 9.30 - 11.30 uur in Museum De Casteelse Poort,  
Bowlespark 1a, Wageningen.

Voor specifieke vacatures: kijk op onze website 
www.oudwageningen.nl/vrijwilligers-vacatures.

http://www.oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:documentatiecentrum@oudwageningen.nl
mailto:documentatiecentrum@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
http://www.oudwageningen.nl/vrijwilligers-vacatures.
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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 tentoon-
stelling 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.casteelsepoort.nl

Tijdelijke tentoonstelling Maakt vrijmetselarij gelukkig?   
Een kleine bijzondere expositie over 300 jaar vrijmetselarij in 
Wageningen, in het kader van het thema van de Maand van de 
Geschiedenis: Geluk. Vrijmetselaars werken aan zichzelf om een 
beter mens te worden. Leidt dit ook tot een betere wereld?

Lezing Vereniging Oud Ede 
Projectleider Eric Norde spreekt over de archeologische opgravingen 
in Ede Zuid tussen 2014 en 2017. In verband met nieuwbouwplannen 
op het voormalige Sportpark Oranje is uitgebreid onderzoek gedaan 
naar sporen van vroege bewoning. O.a. werden 18 boerderijen uit de 
IJzertijd en 6 grote middeleeuwse boerderijen gevonden. 
Tijdig opgeven via oudede.nl@gmail.com o.v.v. Reehorst en  
het aantal personen

Lezing HV Oud Wageningen
Lezing door Jacques Tersteeg over Het Renkumse Onze Lieve 
Vrouweklooster (1404-1580) en de geschiedenis van 
Wageningen. Informatie: zie pagina 27.

Verborgen museumschatten 
In een serie van Omroep Gelderland over Gelderse musea is een 
uitzending volledig gewijd aan De Casteelse Poort. 

Lezing HV Oud-Rhenen
Remco Reiding spreekt over Russische krijgsgevangenen.  
Meer info volgt nog op www.oudrhenen.nl

Lezing Vereniging Oud Ede   
Gerjan Crebolder spreekt over ‘de Kippenlijn’, de spoorlijn van 
Ede naar Nijkerk. Meer info: www.oudede.nl.

Lezing HV Oud Wageningen
Lezing door Ir. Harm Post over De weg van de wederopbouw. 
Informatie: zie pagina 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

t/m 1 oktober 2017

t/m 22 oktober 2017
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

2 september t/m  
29 oktober 2017

De Casteelse Poort
Bowlespark 1A

6 september 2017
Zalencentrum ENKA

Dr. Hartogsweg 58
6717LT Ede
20:00 uur

Toegang gratis

21 september 2017
Vredehorst
Tarthorst 1
20:00 uur

28 september 2017
 

10 oktober 2017
Gedachteniskerk

Herenstraat 82, Rhenen
19.30-22:00 uur

15 november 2017

21 november 2017
Vredehorst
Tarthorst 1

28

http://karaats.nl
http://www.casteelsepoort.nl
mailto:oudede.nl@gmail.com
http://www.oudrhenen.nl
http://www.oudede.nl
http://www.oudwageningen.nl
http://www.casteelsepoort.nl
http://www.wageningenmonumentaal.nl
http://www.rondleidingenwageningen.nl
http://www.omdw.nl
http://www.wageningen.nl/gemeentearchief
http://www.beeldbankwageningen.nl

