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Verborgen verleden?

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

U houdt weer een exemplaar van ‘Oud Wageningen’ in handen dat met enthousiasme en zorg is samenge-
steld door u, de lezers/schrijvers, en ons, de redactie. Dit blad is voor leden, maar zeker ook door leden. Er 
worden gebeurtenissen en mensen uit het verleden beschreven, want dat is waar uw belangstelling ligt. 
Soms zijn de verhalen gebaseerd op herinneringen: nostalgie drijft velen van ons. Het is goed om die her-
inneringen vast te leggen, want als we dat niet doen, vergeten we ze uiteindelijk. Soms zijn de verhalen 
gebaseerd op literatuur- of archiefonderzoek. Het speuren in archieven brengt je dichter bij het verleden 
dan een boek, want je houdt de historische papieren in je eigen handen! Daarop is het succes van pro-
gramma’s als ‘Verborgen verleden’ gebaseerd. Al wekken ze onterecht de indruk dat de archivaris je al op 
zit te wachten met je hele familiegeschiedenis op een grote rol papier. En voor de deur parkeren mag in de 
praktijk meestal niet eens…
Nee, dat onderzoek moet je zelf doen. Dat is ook juist het leuke. Je hebt letterlijk contact met het verleden. 
En je bent aan het puzzelen. Je leert dingen, combineert ze met wat je in andere archieven en in boeken 
vindt, en trekt conclusies. En dan kun je mooi een stuk schrijven voor ‘Oud Wageningen’.
Het aardige is dat we steeds meer verleden hebben, want de dag van vandaag is morgen alweer geschie-
denis. De toekomst komt niet alleen dichterbij, maar gaat langs ons heen en wordt historie. Het werkter-
rein van Oud Wageningen groeit dus alleen maar en geschiedschrijving is een oneindige bezigheid. Dat 
leidt tot maar één conclusie. Oud Wageningen: een vereniging met toekomst!

Bob Kernkamp
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Medio vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie 
van VVD en Stadspartij aangenomen die B&W 
opdroeg met een vereenvoudigde welstandsnota 
te komen, ‘waarin wordt gestreefd naar zoveel 
mogelijk welstandsvrij beleid’. In de argumentatie 
werd gesteld dat Wageningen een streng wel-
standsbeleid kent, waardoor het verkrijgen van 
een bouwvergunning vaak lang duurt en de 
bouwer op kosten wordt gejaagd. De beoordeling 
van bouwaanvragen zou bovendien veel tijd 
kosten van de ambtenaren, waarop aanmerkelijk 
bespaard kan worden als de welstandseisen ver-
soepeld worden. Bovendien, zo werd opgemerkt, 
worden monumenten al bij wet beschermd en 
worden veel bouwregels al in bestemmingsplan-
nen vastgelegd - daar heb je dus geen extra regels 
en dure ambtenaren voor nodig.

Meer vrijheid
Het resultaat is nu een ontwerp-Welstandsnota 
2017. Daarin kiezen B&W de raadsmotie als enig uit-
gangspunt: geef de burger meer vrijheid, regel niet 
wat zonder regel ook goed komt. Dat leidt tot een 
bescheidener opstelling met betrekking tot het 
toetsen van de ruimtelijke kwaliteit – minder wel-
standsregels en minder bemoeienis met details. De 

De gemeente Wageningen wil het welstandsbeleid ingrijpend wijzigen, maar Wageningen 

Monumentaal en Oud Wageningen maken daar fors bezwaar tegen. Het college van B&W volgt de 

wens van de gemeenteraad om van het ‘strenge welstandsbeleid’ af te geraken. Maar volgens de 

twee erfgoedclubs bestaat er op dit moment geen inhoudelijke reden om het beleid te wijzigen. 

Wageningen ingedeeld naar welstandsniveau conform de ontwerp-Welstandsnota 2017.
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Fors bezwaar tegen  
nieuw welstandsbeleid

Door Piet Aben

Plicht
Gemeenten hebben de wettelijke plicht te letten 
op de beeldkwaliteit (welstand) van wat er in de 
stad wordt gebouwd. Hoe een gemeente dat 
doet legt zij vast in een welstandsnota. De 
gemeente wordt hierin geadviseerd door een 
welstandscommissie. In Wageningen is die in 
2013 opgegaan in een commissie met een breder 
takenpakket, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
Wellicht wordt in 2019 de Omgevingswet van 
kracht, volgens welke het welstandsbeleid dan 
geïntegreerd moet worden met het beleid op de 
terreinen bouwen, milieu, waterbeheer, ruimte-
lijke ordening, monumentenzorg en natuur.

uitkomst daarvan is dat zowat 95 procent van het 
gemeentegebied welstandsvrij kan worden. Alleen 
bouwactiviteiten in het historische centrum van de 
stad, langs de Generaal Foulkesweg en in de schil 
rond het centrum worden voortaan nog beoor-
deeld naar eisen van welstand. 
In het centrum en aan de Generaal Foulkesweg is 
volgens de ontwerp-nota sprake van bijzondere 
waarden, zowel cultuurhistorisch, stedenbouwkun-
dig als architectonisch. De samenhang van de ruim-
telijke structuur en de individuele architectonische 
kwaliteiten moeten daar door welstandseisen 
worden beschermd, anders dreigen verrommeling 
en verlies van samenhang. De schil rondom het 
centrum vormt veelal de entree naar de binnen-
stad. Hier is de stedenbouwkundige structuur 
belangrijk voor de beleving, met bijvoorbeeld 
doorkijkjes en zichtlijnen richting de historische 
stad. Deze karakteristieke structuur en de samen-
hang van panden onderling dient bewaakt te 
worden en daarvoor is het nodig dat nieuwe bouw-
werken een welstandstoets ondergaan. Alle 
andere delen van de stad kunnen het zonder zo’n 
toets stellen. Zo wordt, aldus nog steeds de ont-
werpnota, de gebouwkwaliteit in buitengebieden 
als de Eng, het Binnenveld en de uiterwaarden vol-
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doende beschermd door natuurbeschermingswet-
geving, bestemmingsplannen en beheersverorde-
ningen. Woonwijken als Veluvia, Hamelakkers, 
Benedenbuurt en Buurt zijn door hun tuindorpach-
tige verkaveling stedenbouwkundig interessant. 
Maar ook hier hoeft geen welstandstoets plaats te 
vinden, de kwaliteit wordt voldoende gewaar-
borgd in het bestemmingsplan. Voor de rest van 
het Wageningse grondgebied geldt dat vanuit cul-
tuurhistorische, stedenbouwkundige en land-
schappelijke betekenis geen welstandstoetsing 
nodig is.

Een apart punt in de ontwerp-Welstandsnota 
vormen de talrijke erkende monumenten in de 
gemeente. Wageningen telt 66 rijksmonumenten 
(waarvan een groot deel gebouwen) en maar liefst 
406 gemeentelijke monumenten. Ook hier consta-
teert de nota dat er voldoende bescherming aan-
wezig is, namelijk in de nationale Erfgoedwet en 
de gemeentelijke erfgoedverordening.

Treurig
In een brief aan B&W betogen Wageningen 
Monumentaal en Oud Wageningen dat er geen 
inhoudelijke reden bestaat om nu met een nieuwe 
welstandsnota te komen. De jongste versie, van 
2010, is in 2013 geëvalueerd en de conclusie was 
toen dat het welstandsbeleid voldeed. Aan het 
begin van dat jaar was de nieuwe Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit opgezet en daarmee zou 
eerst meer ervaring opgedaan moeten worden, zo 
was de redenering. Ook was toen net de over-
heidsaanwijzing verschenen dat niet langer alle 
bouwvergunningen aan een welstandstoets 
onderworpen hoefden te worden; als aan een 

aantal ‘snelheidscriteria’ wordt voldaan kan de 
secretaris van de commissie de zaak afhandelen. 
Ook de uitwerking van die nieuwe welstands-
procedure wilde men graag even bekijken. Maar 
tijdens een hoorzitting over de nieuwe welstands-
nota op 4 oktober jl. werd van gemeentewege ver-
klaard dat de evaluatie van 2013 in het geheel niet 
was meegenomen. 

Volgens René Siemens, bestuurslid van 
Wageningen Monumentaal, is de welstandsnota 
die nu voorligt uitsluitend voortgekomen uit de 
wens van een paar raadsfracties om de burger 
meer vrijheid te geven en hem niet langer lastig te 
vallen met welstandsregels, regels die zij te streng 
en te kostbaar vinden. Het resultaat is minimalis-
tisch, vindt Siemens: drie gebieden worden nog 
aangemerkt als beschermenswaardig, de over-
grote rest van de stad zou daarvoor te weinig kwa-
liteit hebben. Als dat al zo zou zijn, dan zou dat 
juist aanleiding moeten zijn om hier de ontwikke-
ling van nieuwe ruimtelijke kwaliteit te stimuleren. 
Maar daarover is in de nota geen woord te vinden. 
Het lijkt erop alsof het stadsbestuur totaal niet 
geïnteresseerd is in ruimtelijke kwaliteit in deze 
‘vrije’ gebieden. Hiermee mist de gemeente de 
kans om bewoners enthousiast te maken voor de 
ruimtelijke kwaliteit van de stad. ‘De nota is van 
een treurige kwaliteit, de gemeente heeft broddel-
werk geleverd’, aldus Siemens.

Stimulerend
Wageningen Monumentaal en Oud Wageningen 
benadrukken dat zij openstaan voor vernieuwing 
van het welstandsbeleid, maar dan wél aan de 
hand van een serieuze evaluatie en met medewer-
king van actieve bewoners en betrokken organisa-
ties. Een nieuwe welstandsnota moet inspelen op 
de eisen van de Omgevingswet, die waarschijnlijk 
in 2019 in werking treedt. Wageningen moet 
daarbij gebruikmaken van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart (2016), die de cultuurlandschappen 
en de ontwikkeling van de stad nauwkeurig in 
beeld heeft gebracht. Die kaart, die in de nu gelan-
ceerde nota niet eens ter sprake komt, is juist 
bedoeld om de herkenbaarheid en eigenheid van 
de stad te profileren (zie Oud Wageningen 43-4). 
René Siemens ten slotte: ‘Welstandsbeleid moet 
niet beperkend zijn, maar stimulerend en uitda-
gend. Daar willen wij ons mét de gemeente sterk 
voor maken!’

Zie de brief van Wageningen Monumentaal en Oud Wage-
ningen op wageningenmonumentaal.nl

Zie de ontwerp-Welstandsnota 2017 op wageningen.nl/
inwoners/bouwen/De_omgevingsvergunning/Concept_
Welstandsnota_Wageningen

De bijzondere waarden aan de Generaal Foulkesweg moeten door welstandseisen 
worden beschermd. Foto Carleen van den Anker.
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Tijdsgewricht

We leven in een bijzondere tijd. Als Homo sapiens hebben we er zo’n 70 duizend jaar over 
gedaan om te worden wat we nu zijn. Sinds 7000 jaar doen we aan landbouw en ongeveer 
net zo lang gebruiken we het wiel. 6000 jaar doen we aan schrijven, 400 jaar aan moderne 
wetenschap en sinds 25 jaar aan internet. Vandaag gaan er meer mensen dood aan teveel 
eten dan aan te weinig eten. En we zijn de 69.900 jaar vergeten dat we ons dagelijks zorgen 
maakten om wat te eten te hebben en om niet zelf opgegeten te worden. 

Ook voor de meeste lezers van dit blad is het geen dagelijkse zorg meer om niet ten prooi te 
vallen aan een groot roofdier. Voor de meesten van u is de kwaliteit van leven één van de 
belangrijkste zorgen geworden. Een belangrijke factor daarbij is de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. Niet alleen of gebouwen wind- en waterdicht of veilig zijn, maar ook 
hoe het aanvoelt. Om in die omgeving een gelukkig en groeiend leven te kunnen leiden.

Oudere gebouwen geven mij een gevoel van stabiliteit. Alsof de tijd ervoor heeft gezorgd 
dat ‘de dingen op hun plek zijn gevallen’. Datzelfde geldt overigens ook voor straten en 
pleinen. Wanneer graafmachines de grond omgeroerd hebben en er weer keurige klinkertjes 
zijn neergelegd, duurt het toch weer een jaar of 25 voor het een beetje prettig begint aan te 
voelen. En toch wel minstens het dubbele voordat we er weer een beetje trots op gaan 
worden. Alleen al daarom moeten we voorzichtig zijn met het slopen van gebouwen, straten 
en pleinen. Want wie wat nieuws bouwt, begint wat de tijd betreft weer op nul. En slopen 
kan maar één keer, want weg is weg.

Al te vaak heeft een excel-sheet met financiële gegevens het laatste woord. Ontwikkelaars 
en bouwers rekenen zich rijk met korte-termijn sommen over rendementen. Wat zou het 
toch logisch zijn als daar ook de leefbaarheid en de waardering op langere termijn in 
meegewogen zouden worden. En wat zou onze stad er dan anders uit hebben gezien. Want 
de grootste verliezen in onze historische stad hebben we niet aan WO2 te danken maar aan 
projectontwikkelaars in de periode daarna. Vermoedelijk zouden heel veel projecten nooit 
uitgevoerd zijn als we de regel hadden dat deze ontwikkelaars eerst tien jaar zelf in hun 
bouwproject hadden moeten wonen/werken.

Aan de lezers van dit blad hoef ik geen voorbeelden te noemen. Tot op de dag van vandaag 
worden zelfs de prachtigste iconische gebouwen domweg gesloopt en worden nieuwe 
gebouwen neergezet waarvan de levensverwachting hoogstens een derde is van die van uzelf. 

Ik wil pleiten voor aandacht. Niet alleen voor de portemonnee op korte termijn maar ook op 
de lange termijn. Aandacht voor mensen die in de gebouwde omgeving leven en aandacht 
voor de verhalen die zij maken. Zelfs bij Ikea (toch niet meteen het bedrijf dat ik als voorbeeld 
zou willen stellen) hebben ze begrepen dat aandacht alles mooier maakt. Laten we ons bij 
bouwprojecten aandachtig proberen voor te stellen hoe het is om er te leven - ook over 20 of 
30 jaar. En ik pleit ervoor om dat niet alleen met gelijkgestemden te doen, maar met 
verschillende mensen met verschillende ideeën. In de hoop dat we zo minder snel slopen en 
aandachtiger bouwen. Op naar een beetje mooiere wereld met gelukkige mensen. Of onze 
mensheid het nog 70 duizend jaar volhoudt weet ik niet, maar laten we er in de komende 
tijden in elk geval maar het beste van maken.

Door Robbert Kamphuis

Robbert Kamphuis is een 

Wageningse kunstenaar, 

ontwerper, dwarsdenker 

en organisator.

CO LU M N



6

Familie Van der Lawick
Vermeldingen van de familienaam Van der Lawick 
komen we al in de veertiende eeuw tegen. Leden 
van deze familie worden in de loop van de tijd 
genoemd als rigter (rechter) of burgemeester van 
Wageningen. De naam is vermoedelijk ontleend 
aan het goed ‘Die Alde Lawick’ onder Elst in de 
Betuwe. Dit is waarschijnlijk hetzelfde goed dat 
later bekend stond als De Eshof. Gelet op de over-
eenkomsten in de wapens van beide families zou 
de familie Van der Lawick een jongere tak uit het 
geslacht van de heren van Homoet kunnen zijn.
De Wageningse (of Veluwse) tak van Van der 
Lawick begint met Arend van der Lawick, die hier 
in 1404 rigter is. Hij wordt in 1416 beleend met de 
Spikerskamp, een stuk land waarop zijn kleinzoon 
Arndt vermoedelijk rond 1450 De Lawick sticht.  
De Wageningse tak sterft in 1766 uit met Lydia 
Françoise van Lawick, vrouwe van Cortenberg. 
De Lawick komt door vererving in bezit van de fami-
lie Van Wijnbergen. A. Steenbergen vermeldt in een 
artikel over Multatuli (Eduard Douwes Dekker) in het 
contactblad van Oud Wageningen, dat in 1706 voor 
het eerst een Van Wijnbergen als eigenaar wordt 
genoemd. Zij hadden toen nog geen adellijke titel. 
Tine van Wijnbergen, de eerste vrouw van Multatuli, 
behoort in 1832 tot de achttien erfgenamen van 
Judith van Wijnbergen-d’Aulnis die besluiten tot  
verkoop van De Lawick. 

Het goed De Lawick
De Lawick lag aan of bij de Oldendam. Deze benaming 
is in de loop der eeuwen veranderd; omstreeks 1500 
in Nieuweweg en omstreeks 1850 in Lawickse Allee. 
Het was een gebouw/huis met landerijen eromheen. 
Het staat in de overgeleverde archieven bekend als 
boerderij. Mogelijk is het ooit een ‘adellijke woning’ 
geweest of een boerderij met herenkamers. In 1669 
heet het geheel volgens Driessen een hofstede. In 
sommige bronnen wordt gesproken over een gracht 
rondom Huize De Lawick, maar die dateert misschien 
pas van na midden achttiende eeuw.  
Voor 1730 vormde De Lawick de enige bebouwing 
aan de Nieuweweg en waren geen huisnummers 
nodig. De Lawick stond vermoedelijk achter de hui-
dige huizen met huisnummers 84 t/m 88, de ingang 
was waarschijnlijk ter plaatse van 80 en 82. Het ter-
rein achter de huizen en het achterpad lagen wat 
hoger. De huizen zijn gebouwd in de jaren 1908 t/m 
1910. Het pad voor het boerderijtje, dat tegenover 
Duivendaal uitkomt, is vermoedelijk aangelegd in 
1908.

Ongeveer dertig jaar geleden ben ik in het 
gemeentearchief van Wageningen gaan zoeken en 
tot de ontdekking gekomen, dat het boerderijtje 
behoorde bij het goed De Lawick. Enkele vragen 
hielden mij bezig, bijvoorbeeld: waarom hadden 
wij nummer 9 en alle andere huizen aan de Lawickse 
Allee hoge even nummers? Waarom was het huis 
niet aangesloten op de nutsvoorzieningen? De huizen 
aan de Lawickse Allee, gebouwd tussen 1890 en 
1912, hadden die aansluitingen wel. Pas in 1942 is 
het huis aangesloten op het elektriciteitsnet. Waarom 
mocht er in 1942 geen spoellokaal bijgebouwd 
worden? Waarom had het voorhuis een dakcon-
structie van ronde sparren (een zgn. sparrendak) 
en had het achterhuis vierkante balken? Wanneer 
is dit verschil ontstaan? Door tijdgebrek heb ik 
mijn onderzoek toen verder moeten laten rusten.
 
In 2013 begon het weer te kriebelen. Ik ben naar 
de Historische Vereniging Oud Wageningen 
gegaan met de vraag wat er bekend was over De 
Lawick. Vervolgens heb ik driemaal het archief 
van de gemeente Wageningen bezocht en 
naspeuringen gedaan in het Kadastrale Register 
en het Bouwdossier. In juni 2017 heb ik samen  
met de heer Kernkamp, gemeentearchivaris van 
Wageningen, diverse gegevens gecontroleerd aan 
de hand van de originele kadastrale kaarten. Ook 
heb ik alle foto’s in de Beeldbank Wageningen 
bekeken. Ten slotte heb ik informatie voor dit arti-
kel in het Adelsregister en de stambomen van de 
families Van der Lawick, Van Wijnbergen, 
Opstelten en Telkamp via internet gevonden.

Langs het tuinpad van De Lawick

Mijn wieg stond in een boerderijtje aan de Lawickse 
Allee met huisnummer 9. Het huis was toen minstens 
honderd jaar oud en stond wat achteraf tussen hoog-
stambomen. In de boomgaard stonden negen oude 
appelrassen, negen oude perenrassen en vijf pruimen-
rassen. Een zestal bomen van het ras heerepeer was wel 
200 jaar oud. Er was een aparte boomgaard met mei-
kersen. Het huis bestond uit een woonkamer, een 
woonkeuken, een gang en pompruimte en een wc, die 
aangesloten was op een beerput. Verder had het een 
opkamer, waaronder een kelder zat. Op de grote zolder 
had mijn vader twee slaapkamers getimmerd. Het 
achterhuis bestond uit de deel en de koestal voor zeven 
koeien.

Door  
Theo Elberse

Theo Elberse werd in 1937 
in Wageningen geboren 
en woonde hier tot 1970.



Oud Wageningen    4 - 2017 7

De Lawick is dus waarschijnlijk gesticht door Arndt 
van der Lawick. De eerste vermelding ervan is in 1491, 
de grootte was toen twaalf morgen, omgerekend 
ruim tien hectare. De destijds gebruikte maat 
Gelderse morgen was 0,86 hectare. 
Arndt van der Lawick was in 1499 aangesteld als rigter 
van de Zuid-Veluwe. 
Het bewerken van het land en de boomgaarden zal 
evenals het verzorgen van de veestapel uit besteed 
zijn geweest. Aangenomen wordt daarom dat er bij 
het bezit ook een huis voor een (pacht)boer hoorde. 
Op de kadastrale kaart van Wageningen van 1832 is 
inderdaad een boerderijwoning (mijn geboortehuis) 
zichtbaar. Hoe oud die boerderij is, heb ik in het 
archief van Wageningen niet gevonden. 
In 1726 verkocht Judith van Wijnbergen 91 roeden aan 
de stad Wageningen en in 1730 werd opnieuw een 
deel van de landerijen van De Lawick verkocht, nu 
aan enkele inwoners van de stad. Vermoedelijk zijn 
op dit laatste gedeelte korte tijd later de RK schuur-
kerk en bijbehorende pastorie gebouwd. Omdat 
sinds de reformatie de katholieke bevolkingsgroep 
weinig aanzien had, moest deze kerk buiten de 
stadsgrenzen komen. Daarna zijn alle panden aan de 
Lawickse Allee waarschijnlijk als volgt genummerd: 
RK pastorie nr. 1; de RK schuurkerk nr. 3; Huize De 
Lawick nr. 5/7 en de boerderij nr. 9. De kerk en de 
pastorie werden als zodanig gebruikt tot 1853. 
 
De Lawick is in 1833 in opdracht van de achttien erfge-
namen openbaar verkocht in vier percelen. De groot-
te was toen 10 bunder, 58 roeden en 10 ellen, totaal 
ruim 10 ha. Vóór de openbare verkoop bestond het 
landgoed uit het huis, gemeentelijk nummer BN 212, 
met achterhuis. Daarbij staande een schapenhok; een 
varkenskot; hooi- of zaadbergen; tuin, boomgaarden; 
vijf kampen weiland en een kamp bouwland. Vreemd 
is dat hierbij de boerderij niet apart genoemd is, maar 
in het Kadastrale Register wel vermeld wordt. 
Aangenomen wordt dat door de verkaveling bij de 
verkoop De Lawick zijn functie verloor, wat niet veel 
later leidde tot de sloop van het huis.

Sigarenfabriek Opstelten
Een van de boomgaarden (nr. 582 op de kadastrale 
kaart) werd in 1881 gekocht door de familie Opstelten, 
die er een fabriek met woonhuis op liet bouwen. In 
1876 was door Jean Willem Diderik Opstelten en 
G.T. Kraaijenvanger ‘De Koninklijke Hollandsche Tabak- 
en Sigarenfabriek Opstelten en Co’ opgericht en deze 
werd in dit pand gevestigd. Het was een zogenaamde 
huissigarenfabriek. In 1916 is een bouwvergunning 
aangevraagd voor verandering van de woonkamer en 

Uitsnede uit kaart van de Vierde Polder in de Polderatlas van de Dijkstoel van 
Wageningen en Bennekom, 1752-1753, opgemeten en getekend door de gebroeders
M. en F. Beijerinck. Links van het midden De Lawick met bijgebouw.

Op de kadastrale kaart van Wageningen uit 1832 is de ‘bouwing’ De Lawick te zien. 
Bouwing is een vooral in de Betuwe veelgebruikte benaming voor landbouwbedrijf. 
Op het witte gedeelte (581) stond De Lawick. Het stipje erachter (580) was het 
boerderijtje. Het donkergroene perceel (582) was een boomgaard.
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Telkamp heeft in 1908 zijn aandeel in het Lexkesveer 
aan de gemeente Wageningen verkocht. Daardoor 
had hij vermoedelijk wat geld beschikbaar.
Telkamp heeft op 13 april 1929 een bouwvergunning 
aangevraagd, die werd verleend op 16 april 1929. Op 
de bouwtekening in het Bouwdossier is te zien, dat 
het hierbij ging om vervanging van het dak en de 
deuren van het achterste deel (de deel en de koestal) 
van het huis. 

Per 1 mei 1929 is het geheel gepacht door mijn 
vader Jacobus Johannes Elberse (1904-1975) uit Wijk 
bij Duurstede. Zolang de verbouwing nog niet klaar 
was, was hij bij de familie Rijsemus in de kost, 
zodat hij de werkzaamheden op het bedrijf kon 
doen. Vermoedelijk heeft hij begin juni het huis 
betrokken, gezien het feit dat de brandverzekering-
polis bij de Arnhemsche Verzekering Maatschappij 
gedateerd is op 13 juni 1929. Verzekerd was het vol-
gende: de meubilaire inboedel voor f 1.000,- , vier 
koeien (f 800,-), 100 kippen (f 200,-), vier varkens (f 
200,-) en een partij hooi (eveneens f 200,-).
Op 20 mei 1930 trouwde Jacobus Elberse met  
mijn moeder Martina Maria Klever (1904-1975) uit 
Snelrewaard onder Oudewater. Begin jaren 30 begon 
hij een melkwijk en bezorgde zeven dagen per week, 
ook op zondag. Rond 1938 werd met de zondagbe-
zorging gestopt en liep hij op zaterdag de wijk twee 
keer. In de oorlogsjaren werd de bezorging op zater-
dagavond afgeschaft, wellicht vanwege de Duitse 

Mijn geboortehuis, Lawickse Allee 9. De foto is gemaakt in 1947 door mevrouw L.H.A. Klaasesz-de Bruijne,
de echtgenote van burgemeester J. Klaasesz. Privé-collectie Theo Elberse.

de serre. In 1925 werd de fabriek als gevolg van de ver-
slechterde economische omstandigheden gesloten.
In 1928 heeft stukadoorsbedrijf Rijsemus de sigaren-
fabriek gekocht en verbouwd tot drie huizen en een 
werkplaats. De bouwtekening is aanwezig in het 
Bouwdossier van het Gemeentearchief. Deze huizen 
zijn in 1977 gesloopt en op die plaats is toen een 
complex van 27 terraswoningen gebouwd, 
genaamd De Lawick.

Geboortehuis
Het pand Lawickse Allee 9, het boerderijtje, stond 
op het perceel 580 en had oorspronkelijk geen 
uitgang aan de Lawickse Allee. Tot ongeveer 1908 
was het bereikbaar over een pad via de oude 
ingang van De Lawick. Een deel van dit pad wordt 
nu nog gebruikt als achterpad voor de huizen 
Lawickse Allee 78 t/m 98. 
Volgens het Kadastrale Register Wageningen is de 
boerderij met bijbehorende boomgaarden in 1833 
gekocht door bakker Gerrit van Loghem. In dat-
zelfde jaar werd er een boomgaard bijgevoegd. 
Dat was de boomgaard die lag naast de boom-
gaard van Pomona, richting Rijnsteeg.
In 1909 werd het geheel van woonhuis, erf en 
boomgaarden, groot 3,39 ha, gekocht door Willem 
Hendrikus Telkamp (1876-1959) te Wijk bij Duurstede. 
Telkamp trouwde in 1900 met Catharina Allegonda 
Henrica Janssen (1875-1949), uit een gegoede fami-
lie. Hij was van beroep klompenmaker. 



Polis brandverzekering nr. 383.374 voor een bedrag van  
f 2400,-. Privé-collectie Theo Elberse.
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spertijd. In 1942 kon hij door aangescherpte regels 
voor de melkbezorging niet zelfstandig blijven en is 
hij een combinatie aangegaan met een collega. 
Toen we in 1955 uit het boerderijtje op Lawickse 
Allee 9 moesten, omdat er flats gebouwd werden, 
zijn mijn ouders ‘Het Zuivelhuis’ gestart in het pand 
Irenestraat 56. Deze winkel stond op het laatste 
stukje kersenboomgaard tegen de bestaande 
bebouwing van de Matenstraat aan. De winkel werd 
op 23 augustus van dat jaar geopend. Wegens 
gezondheidsredenen van mijn ouders is de zaak 
eind 1967 verkocht.

Het pand nr. 9 had zoals hierboven vermeld in het 
voorhuis ronde dakdelen (een sparrenkap) en in 
het achterhuis vierkante. De deel had een lemen 
vloer. Het pand was niet aangesloten op waterlei-
ding en riool, vermoedelijk omdat het geen recht-
streekse verbinding had met de Lawickse Allee. 
Wel had het een pomp die heerlijk koel water van 
24 meter diep oppompte. Deze pomp is intensief 
gebruikt in de dagen na 15 mei 1945 toen de inwo-
ners van Wageningen na de evacuatie weer terug-
keerden. De waterleiding was stuk en de buren en 
zelfs mensen uit de stad kwamen water halen om 
hun huis schoon te maken. Iedereen zelfs de pas-
toor, kapelaans en de dominee, stond in de rij te 
wachten om water te pompen. De pomp werd 
gebruikt van de vroege morgen tot de late avond.

       Herinnering
Het gezin Elberse telde 9 kinderen, waarvan ik de middelste ben. In de 
schoolvakantie van 1952 veranderde er nogal wat in mijn leven. Op een van 
de eerste dagen van augustus werd ik om 5.30 uur door mijn moeder uit bed 
geroepen met de woorden: ‘Je vader heeft het in de rug. Nu moet jij maar bij 
zijn klanten de melk gaan bezorgen.’ Dus meldde deze vijftien jarige zich om 
zes uur bij de compagnon van vader op de melkfabriek. Ongeveer drie 
kwartier later begon mijn tocht op de transportfiets van mijn vader met een 
bus melk, slingerende vijfliterbusjes en rammelende flessen melk, pap, 
yoghurt en vla door stad en omstreken tot aan De Oude Tol en Sanoer toe. 
Ondertussen ging ik nog even bij vader vragen hoe het boek bijgehouden 
moest worden en hoe een en ander ging bij laboratoria en nieuwbouwwerken.
Toen ik ‘s middags om een uur of twee klaar was met de melkwijk ging ik na 
het eten weer thuis aan de gang. Vader had ook dat jaar het fruit gepacht en 
de oogstperiode was net begonnen. Vanwege het hanteren van ladders met 
wel 45 sporten werden twee volwassen mannen ingehuurd als plukkers. 
Vader vertelde mij wat er geplukt moest worden en dat bracht ik dan over 
aan de plukkers.
In de middag reed ik met een handkar de kisten met de geplukte appels en/
of peren naar huis. Verder verzorgde ik het vee en ‘s avonds maakte ik 
samen met mijn moeder en een zus het fruit klaar voor de veiling. Dit was de 
eerste dag van een scholier die een werkende jongere werd. Zo ging het elke 
dag in de ruim vijf maanden dat ik mijn vader verving. 

Zo is er weer een stukje Wageningse geschiedenis 
boven water gehaald. Mijn vragen, zoals waarom had 
ons huis nummer 9 en waarom was het huis niet 
aangesloten op de nutsvoorzie ningen zijn beantwoord: 
het huis had geen directe uitgang op de Lawickse Allee. 
Het verschil in dak constructie is door de 
bouwvergunning in 1929 aan Telkamp beantwoord. 
Waarom in 1942 geen spoel lokaal mocht worden 
bijgebouwd is niet opgehel derd en ook op de vraag 
hoe oud het boerderijtje werkelijk was heb ik geen 
antwoord kunnen vinden. Wel is duidelijk geworden 
waar De Lawick gestaan heeft, namelijk achter 
Lawickse Allee 84 t/m 88.
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De Wageningse Barricaden
Archeologisch onderzoek naar links activisme van gisteren

Het kon in Wageningen midden jaren 80 gebeuren dat op een avond iemand op je 

voordeur klopte met onder zijn arm een doos drukwerk. Na het inspecteren van de 

inhoud met je medekrakers wist je wat je te doen stond. De volgende ochtend toog 

je naar Emmaus Regenboog in de Heerenstraat om je joggingbroek en legerkisten 

in te ruilen voor wat tweedehands nette kleren. Daarna reed je met je maten in een 

Volkswagenbusje naar Den Haag. In warenhuis V&D kocht je in korte tijd zoveel 

mogelijk spullen met nagemaakte V&D cadeaubonnen – want dat zat er in die doos! 

– voor je je weer uit de voeten maakte. Proletarisch winkelen heette dat. En als je 

aangehouden werd, dan had natuurlijk niemand een idee waar die bonnen vandaan 

kwamen. 

De herkomst van bovenstaande anekdote is het Multifunreleks Terapiecollectief 

Spuugzat, een kraakpand aan de Bornsesteeg waarvan alleen een selecte groep 

Wageningers zich nog kan herinneren waar het precies was. Het verhaal laat zien dat 

ook Wageningen – zij het milder dan elders – meerolde in de pittige krakersstrijd tegen 

de gevestigde orde die op dat moment diverse grote steden in Nederland in zijn greep 

hield. Het is één van de anekdotes die worden beschreven in het project Wageningse 

Barricaden, een archeologisch onderzoek naar het bruisende activisme en verzet in 

Wageningen van de jaren 70 en 80, en een stukje jaren 90. Dit najaar kwam de eerste 

fase van dit project rond, waarin de meest bekende plaatsen van Wagenings verzet 

tegen de norm, de mores, het grootkapitaal of het onrecht in de wereld zijn beschreven 

en gepubliceerd. In dit artikel een eerste overzicht van het project en de resultaten.

Archeologie als onderzoek naar gisteren
Hierboven wordt gesproken van een archeologisch 
onderzoek en dat vraagt om een toelichting. De 
meest voorkomende opvatting van ‘archeologie’ 
heeft twee belangrijke kenmerken. Het eerste is 
dat de archeologie zich richt op het verre verleden. 
Archeologen onderzoeken de steentijden, de 
bronstijd, Romeinse tijd en – vooruit – de middel-
eeuwen, maar daarna houdt het wel een beetje op. 
Het tweede kenmerk is dat archeologen opgraven, 
dus werken in of met de bodem. Tot het gereed-
schap van archeologen behoren spaden, meetlin-
ten, zeven en troffels. 
Het is zeker zo dat beide opvattingen voor veruit 
het meeste archeologisch werk opgaan. Toch is al 
vanaf de jaren 70 ook een ander geluid hoorbaar 
van onderzoekers die zich juist in het bijzonder 
richten op het recente verleden. Voor deze archeo-
logen hoeft het object van onderzoek ook niet 
noodzakelijk in de bodem te zitten. Ze gaan ervan 
uit dat archeologie op de eerste plaats een gereed-

schap is, waarmee je kunt kijken naar alle sporen 
die mensen hebben achtergelaten. Het project 
Wageningse Barricaden past in deze gedachte. Het 
is een archeologische studie van een tijd die voor 
velen nog voelt als ‘gisteren’ en die zich niet pri-
mair richt op geschiedschrijving, maar begint bij 
plaatsen en spulletjes: bij de barricaden zelf dus! 

Het project had een concrete aanleiding. Toen ik op 
een dag in 2015 weer eens wandelde rondom het 
kruispunt van de Marijkeweg met de Lawickse Allee, 
zag ik iets wat me in twintig jaar niet eerder was 
opgevallen: aan de zuidelijke lange zijde van de 
voormalige boerderij van Wanders, nu bekend als  
de International Club, staat nog net leesbaar in witte 
letters: ‘Lubbers wel, PUDOC niet’. Na onderzoek 
bleek snel dat dit spoor alleen afkomstig kan zijn uit 
de tijd dat deze boerderij en het daarnaast gelegen 
PUblicatie en DOcumentatie Centrum van de 
Landbouwhogeschool, kortweg Pudoc, gekraakt 
waren in de jaren 80. Gefascineerd door het gege-



Krakers op het dak van het kraakpand Delpad (jaren 80). Foto privé-archief.
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ven dat deze kreet al dertig jaar oud moet zijn – en 
mogelijk het enige nog bestaande voorbeeld is van 
historische krakersgraffiti in Wageningen – vroeg ik 
me af welke sporen het bruisend links activisme in 
onze stad nog meer had achtergelaten en of ik deze 
in kaart kon brengen. Dit werd het begin van project 
Wageningse Barricaden. 

Afbakening
Alles goed en wel, maar hoe begrens je het onder-
werp ‘bruisend links activisme’? Die afbakening 
werd deel van het onderzoeksproces. Niet lang na 
de eerste persberichten en het starten van de web-
site, kwam dankzij de erflaters van de opgeheven 
Communistische Partij Nederland de vraag in beeld 
of ook de CPN-geschiedenis van de stad, of die van 
bijvoorbeeld het Volkshuis deel zou zijn van het 
project. Hoewel beide zonder meer belangrijke 
onderdelen van het rijke linkse Wageningse verle-
den zijn, voelde dit niet als de juiste weg. Veel inte-
ressanter vind ik die plekken waar Wageningers 
zich los van al gevestigde instituties organiseerden 
en op eigen initiatief hebben gestreden voor hun 
rechten of zich verzetten tegen onrecht of een 
beperkende maatschappelijke norm hebben open-
gebroken. Vaak ging dit gepaard met burgerlijke 
ongehoorzaamheid of op zijn minst ludiek protest. 
Bezetten, kraken, protesteren tegen onderwijsbe-
zuiniging of vóór feminisme,  daarvan kent 
Wageningen vele voorbeelden, maar uitgebreid 
beschreven zijn deze vaak niet en vrijwel zeker zijn 
ze bij jongeren volledig onbekend. Het is wat dat 
betreft kenmerkend dat het boek ‘Geschiedenis 
van Wageningen’ (Kees Gast e.a. ed. 2013), de 
geschiedschrijving niet doortrekt tot het heden, 
maar grofweg stopt aan de vooravond van de 
Wageningse Lente. Dit studentenprotest van 1980 is 
een belangrijk ijkpunt in de hoofden en harten van 
vele Wageningers, maar aldus nog niet opgeno-
men in de canon van onze stadse geschiedenis. Dit 
is geen kritiek op dit boek: de auteurs wilden 
ergens een grens trekken – dat is legitiem – en één 
auteur heeft me bovendien verklapt zich ongemak-
kelijk te voelen bij het beschrijven van de geschie-
denis waar hij zelf een aandeel in had. Dat moesten 
anderen maar doen. Die pen pakt ‘de Wageningse 
Barricaden’ graag op. 

De geschetste afbakening van dit ‘bruisend links 
activisme’ is daarmee niet heel strikt gehanteerd. 
De bezetting van het Hoofdgebouw in 1980 was 
wel degelijk een georganiseerd protest, dat op 
afstand werd ondersteund door de Wageningse 
Studenten Organisatie (WSO; formeel zou de WSO 
zich overigens distantiëren van de bezetting). De 
actie is vanwege zijn aandeel in het collectief 
geheugen meegenomen en anders op basis van 
het criterium ‘bruisend’. Vanuit de gedachte dat 
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Wageningers onder de 40 niet meer weten waar de 
Tien Zilverlingen en het kraakpand B&Weesje ston-
den, terwijl die geschiedenis voor Wageningen wel 
belangrijk is, beoogt het project deze verhalen met 
nieuwe intensiteit te (gaan) vertellen. 

Methode
Het project is opgebouwd uit verschillende ‘poten’ 
of beter gezegd methoden van onderzoek en uit-
werking. Eén kern is het ‘veldwerk’; onderzoek in 
de stad naar de feitelijke locaties van protest of 
kraak, die vaak gevonden werden na een eerste 
vluchtige uitvraag bij getuigen. Onderzoeksvragen 
zijn: waar stonden de kraakpanden en hoeveel 
waren het er? Staan die gebouwen er nu nog en zo 
ja, zijn er sporen te zien van het verleden? Waar 
mogelijk wordt alles gefotografeerd. Soms bleek 
het nog best even zoeken. Zo wisten de dames die 
eens de scepter zwaaiden over het feministisch 
Vrouwenhuis in het Bowlespark (1980-1988) niet 
meer precies hoe het meer dan 30 jaar geleden ver-
dwenen pand eruitzag, of hoe de oriëntering was in 
de huidige omgeving: bij eerste bezoek nam ik 
foto’s van de verkeerde plek! Hetzelfde gold voor 
kraakpanden aan de Sportstraat (1977-1981) en het 
kraakpand Delpad (± 1980-1988 aan de Ritzema 
Bosweg, op de plek van het huidige Gelre Home). 
Bij Delpad, bekend om zijn bar, podium en feestjes, 
gaf een getuige aan dat zijn geheugen faalde, 
omdat hij er altijd dronken naar binnen ging en 
dronken weer uit kwam. 
Dat brengt me bij de tweede methode en bron voor 
het onderzoek: crowdsourcing, oftewel mensen de 
ruimte bieden om zelf een bijdrage te leveren. De 
verhalen van het bruisend links activisme worden 
niet gedragen door historici of archeologen, ze 
worden gedragen door de mensen die het hebben 
meegemaakt en die er met nostalgie, passie, trots, 
of soms een beetje schaamte op terugkijken en er 
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over (willen) vertellen. Daarom werd direct een 
projectwebsite opgericht met een projectbeschrij-
ving en vooral een Facebook-pagina aangemaakt, 
die als digitaal lieu de memoire kan werken, waar 
mensen hun eigen verhaal kunnen delen en elkaar 
kunnen attenderen op het project. Dit werkte het 
best voor de generatie Wageningers die zich vanaf 
grofweg 1975 met het kraken of protesteren ging 
bemoeien. Hoewel de pagina een relatief beschei-
den aantal van 180 volgers kent, zijn hier een aantal 
belangrijke plaatsen en geschiedenissen verzameld  
en contacten gelegd die ik in persoon kon opzoeken 
voor een interview. Deze stap is bewerkelijker dan 
het veldwerk en loopt nog steeds. 

Een ander aspect van het crowdsourcen grijpt 
terug op de archeologische gedachte achter dit 
project. Bijna alle voormalige krakers en activisten 
hebben in hun persoonlijk archief materiaal in de 
vorm van foto’s, drukwerk of objecten die te 
maken hebben met de Wageningse Barricaden. 
Een belangrijk doel is (de verspreiding van) dit 
materiaal in beeld te brengen, het waar mogelijk 
te kopiëren en/of over te dragen aan het gemeen-
tearchief Wageningen. De beeldbank van de 
gemeente kent tot op heden geen ruime collectie 
over links activisme en de kraakscene. Dankzij de 
vele genereuze tijdgetuigen kan die database nu 
met vele (gescande) foto’s en documenten wor-
den aangevuld. Bij wijze van uitruil stelde het 
gemeentearchief –  met dank aan archivaris Bob 
Kernkamp en Petra Leenknegt –  ook haar foto’s 
en informatie uit archieven beschikbaar voor het 
project. Hetzelfde geldt voor Wim ter Beest, die 
foto’s aandroeg vanuit het WUR-historisch archief.

WikiWageningen
Om het publiek te bereiken met de resultaten is 
samen met Wim de Vos van Cultuur in Wageningen 
de website WikiWageningen gekozen als openbaar 
digitaal publicatiemedium voor alle barricadenver-
halen (www.wikiwageningen.nl). Deze website 
heeft zijn sporen verdiend rondom de viering van 
het 750-jarig bestaan van Wageningen. Het project 
Wageningse Barricaden kreeg haar eigen sectie 
onder ‘Specials’ en  Peter Goedhart heeft zich aan-
geboden als redacteur van de teksten. Om de link 
met een archeologische presentatie in stand te 
houden, vond ik het belangrijk dat er ook een geo-
grafisch informatie systeem aan gekoppeld werd 
waar belangrijke activistische plaatsen in 
Wageningen direct vindbaar zouden zijn. Voor zo’n 
kaart was een softwareapplicatie (app) nodig die 
met middelen van het Wagenings Nut kon worden 
aangeschaft. Het plan is om deze gegevens in de 
toekomst ook op locatie in de stad zelf zichtbaar of 
toepasbaar te maken. Tot slot leek het, naast alle 

Bezetting van het LH-hoofdgebouw in 1980. Foto Peter Keet.

De leus waar het project mee begon op het pand van de International Club is nog net 
leesbaar: ’Lubbers wel Pudoc niet’. Foto Jobbe Wijnen.

Boekje door bewoners van kraakpand De Tien Zilverlingen (tussen 1981 en 1985).
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verhalen en foto’s op de Wiki en locaties op de app, 
belangrijk de tijdlijn van het activisme apart uit te 
lichten. Een tijdlijn geeft immers snel overzicht van 
het geheel. De Wageningse grafisch vormgever Eric 
Langendoen bood zijn diensten aan en ontwierp de 
tijdlijn op A3 formaat.

Resultaat
De gedachte om in dit artikel de verzamelde  
anekdotes, documenten en foto’s uit het project te 
bespreken is bij aanvang van dit artikel losgelaten. 
Daarvoor is de ruimte te beperkt en is ook juist de 
publicatie op WikiWageningen bedoeld. Hier wil ik 
me beperken tot de hoofdlijnen. Tot nu toe zijn 34  
kaartpunten geïnventariseerd van plaatsen in de 
stad of gebouwen die een relatie hebben met het 
activisme en kraken van 1969 t/m 1995. Het betreft 
elf kraakpanden, zoals Pudoc, Delpad en Tien 
Zilverlingen, acht actielocaties waar protest werd 
gevoerd, tien locaties van links-activistische organi-
saties zoals het Vrouwenhuis  en een restgroep met 
vijf locaties van bijvoorbeeld links georiënteerde 
horeca als ‘Kafé ’t Strand’ of ‘Kafé Troost’. Sommige 
kaartpunten vertonen inhoudelijk overlap; 
‘Wereldwinkel de Uitbuyt’ is bijvoorbeeld op drie 
verschillende locaties gevestigd geweest en wordt 
op de kaart dus op drie plaatsen aangegeven.  
Als startpunt is gekozen voor het jaar 1969, toen  
in de senaatskamer van het hoofdgebouw van de 
Landbouwhogeschool (LH) aan het Salverdaplein 
het ludieke protesttoneelstuk ‘Polaks Lakspel’ werd 
opgevoerd door blote studenten. Vermoedelijk was 
dit de eerste door de internationale studentenstrijd 
van 1968 en opkomende jongerencultuur geïnspi-
reerde actie in Wageningen. Het totaal van acht 
actielocaties op de kaart vraagt om verduidelijking, 
want feitelijk zijn er natuurlijk veel meer protestac-
ties geweest in 25 jaar tijd. Alleen al de Stichting 
Vrouwenhuis hield elk jaar een Vrouwenmars op 
Internationale Vrouwendag en het hoofdgebouw 
bezetten deed de WSO elke paar maanden wel een 
keer. Er was rond 1980 zelfs een ‘cursus bezetten’ 
tijdens de Algemene Introductiedagen voor nieu-
we studenten. Voor deze fase zijn echter alleen een 
paar kenmerkende en de meest bekende acties op 
kaart gezet.  
Van twaalf organisaties, acties of locaties is het ver-
haal op de Wiki uitgewerkt tot een artikel. Het zijn 
deze artikelen die inzicht geven in de historische 
context van de Barricaden. Voor deze fase is met 
deze eerste twaalf het beoogde doel gehaald, 
maar volledig zou ik dit resultaat zeker niet willen 
noemen: er kunnen – met hulp van enthousiaste 
Wageningers – nog veel meer verhalen verteld 
worden. Ook hebben al verschillende oud-krakers 
gereageerd met de opmerking dat er ook op dat 
vlak nog veel te ontdekken valt.

Conclusie 
Eind 2015 was een bescheiden persoonlijke  
ontdekking van graffiti op een muur van de 
International Club de inspiratie voor het project 
Wageningse Barricaden. Twee jaar later is het 
project die individuele schaal lang en breed over-
stegen, als je ziet hoeveel mensen zich hebben 
gemeld of zijn gevonden en hoeveel foto’s en 
documenten er klaarliggen voor overdracht aan 
het gemeentearchief. Als één ding tot op heden 
duidelijk is geworden, dan is het wel dat over 
Wageningen als stad van bruisend links activisme 
nog veel meer te onderzoeken en te vertellen 
valt. Wat dat betreft staat de Wageningse 
Barricaden na twee jaar eigenlijk nog maar aan 
het begin.

Vrouwenmars op Internationale Vrouwendag (8 maart) 1983. Foto Anneke Rot.
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R. Harrison. Surface assemblages. Towards an archaeology in 
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Cambridge University Press (2011)

Oele, D., e.a. Oh Salverdaplein. Een poging tot een analyse-
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www.wikiwageningen.nl/wageningse-barricaden
www.facebook.com/wageningsebarricaden

Op de middenpagina 
hierna de door 
Eric Langendoen 
ontworpen poster 
met de tijdlijn van de 
Wageningse barricaden.

http://www.wikiwageningen.nl/wageningse-barricaden
http://www.facebook.com/wageningsebarricaden
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WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Op een solide fiets van de firma Viets
Fietsen is inmiddels al meer dan een eeuw een uiterst gezonde manier om van A naar 

B te komen en vice versa. Wie vindt het nu niet fijn om met een frisse blos op de 

wangen op de plaats van bestemming te komen? Dan is het leuk om te weten dat een 

bescheiden Wageningse smid en kachelverkoper mee aan de wieg heeft gestaan van 

deze populaire en oer-Hollandse manier van voortbewegen. De naam Viets is dan ook 

onlosmakelijk verbonden met de fiets – what’s in a name – en niet alleen lokaal maar 

ook ver daarbuiten bekend.

Sleutelen in de Schoolstraat
Het rijwielavontuur begint in Wageningen in de 
jaren 80 van de negentiende eeuw.
Elie Cornelis Viets (1847-1921) is dan binnenskamers 
al volop aan het experimenteren met het in elkaar 
knutselen van tweewielers, toentertijd enkel 
bekend als rijwielen of vélocipèdes, want het 
woord fiets bestond nog niet. Op 24 juli 1889 adver-
teert Viets voor het eerst in de Wageningsche 
Courant met de verhuur van rijwielen en verkoop 
van vélocipède-artikelen. De winkel van Elie Viets 
is in de Hoogstraat gevestigd, op de hoek met de 
Schoolstraat. Achter zijn winkel, die hij van zijn 
vader Marinus heeft overgenomen, bevindt zich de 
werkplaats en smederij waar hij onder meer 
beschadigde rijwielen herstelt, want het gebeurt 
regelmatig dat een beginnend fietser brokken 
maakt. Leren fietsen op wat latere leeftijd is geen 
sinecure en in volle vaart de Wageningse Berg 
af rijden zonder ervaring is ronduit gevaarlijk.

16

Door 
Petra Leenknegt

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

Links de zaak van Elie Viets op de hoek van de Hoogstraat en de Schoolstraat (circa 1910). Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Hometrainer
Om de angst voor het fietsen wat te temperen 
adverteert Elie Viets in 1898 in de Courant met een 
‘automatic cycle teacher’. ‘Geen angst voor vallen. 
Geen menschen, die denken dat zij het nooit lee-
ren’. Viets prijst hiermee een toestel aan waarmee 
iedereen in enkele uren kan leren wielrijden, 
gewoon binnenshuis. Een hometrainer avant la  
lettre, met dat verschil dat niet het uithoudingsver-
mogen, maar vooral juist de mentale gesteldheid 
wordt getraind en geprikkeld. Dit droogfietsen is 
simpelweg uit te proberen in de winkel van Viets. 
Of hij vele Wageningers aan het fietsen heeft 
geholpen, is niet eenvoudig te achterhalen. Wel 
valt makkelijk te herleiden dat hij met de verkoop 
van rijwielen goede tijden beleeft. Hij blijkt 
‘bondsrijwielhersteller 1e klasse’ en agent van klin-
kende merknamen als Simplex, New Rapid en 
Olympic.  
In de jaren die volgen, komen daar nog namen als 
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Fongers (Groningen), Burgers (Deventer), Gazelle 
(Dieren) en buitenlandse merken als Raleigh en 
Adler bij. Om al deze (en andere) fraaie koopwaar 
te kunnen aanprijzen besluit Elie Viets in 1907 het 
ernaast gelegen pand in de Hoogstraat bij de win-
kel te trekken en zo meer etalageruimte te schep-
pen.

Voorspoed en verdriet 
Naast zijn bloeiende rijwiel- en kachelbedrijf blijkt 
Elie Viets een betrokken Wageninger. Hij is onder 
meer lid van de commissie tot regeling van 
Begrafenissen en is zelfs geruime tijd gemeente-
raadslid. Zijn privéleven kent echter een aantal  
ernstige dieptepunten. Hij trouwt in 1886 met de 
van oorsprong Barneveldse Wilhelmina Johanna 
Haanschoten. Binnen korte tijd wordt het huwelijk 
gezegend met de komst van een tweeling. Maar al 
spoedig slaat het noodlot toe. Bij de geboorte van 
de tweeling op 10 mei 1887 overlijdt echtgenote 
Wilhelmina in het kraambed en zoontje Marinus 
volgt twee dagen later. Een jaar na dato komt ook 
het dochtertje Wilhelmina Johanna te overlijden, 
een dag na haar verjaardag.
Elie hertrouwt in 1889 met Johanna Ida Lijsen. Zij 
krijgen samen vier dochters en een zoon: Petronella 
Maria (1890), Willem (1892) en opnieuw een twee-
ling: Engelina Elisabeth en Maria Wilhelmina (1892). 
Maar wederom slaat het noodlot toe, nog geen jaar 
later overlijdt Maria Wilhelmina en begin 1894 over-
lijdt ook haar tweelingzusje Engelina Elisabeth. Een 
paar maanden daarvoor heeft het echtpaar Viets 
weer een dochtertje mogen verwelkomen: 
opnieuw Maria Wilhelmina genaamd. Een pleister 
op de wonde na zoveel menselijk leed. 

Een fiets van Viets 
Het is opmerkelijk dat Elie Viets in de jaren die 
volgen zoveel veerkracht toont en vol energie in 
zijn fiets- en kachelbedrijf blijft investeren. Dit blijkt 
onder andere uit de uitbreiding van zijn werkplaats 
aan de Schoolstraat in 1898. Stadsarchitect Bitters 
wordt gevraagd een ontwerp hiervoor te maken. 
Het resultaat is een eenvoudig bouwwerk van twee 
verdiepingen dat achter de al bestaande werkplaats 
wordt opgebouwd en waarbij de ruimte onder de 
werkplaats bestemd is voor een rijwielstalling en 
twee schuurtjes. Met de reeds genoemde aankoop 
van het pand naast zijn winkel aan de Hoogstraat, 
zo’n negen jaar later, is het bedrijf van Elie Viets 
compleet. Bemiddelde en avontuurlijk ingestelde 
Wageningers zullen ongetwijfeld bij Viets hebben 
aangeklopt voor een testritje op zo’n fraaie nieuwe 
vélocipède. Ook sportieve studenten aan de 
Rijkslandbouwschool zullen geregeld gebruik heb-
ben gemaakt van het vakmanschap van Elie Viets 
en later zijn opvolger en zoon Willem (die het 

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

Boven: Het viel niet mee om te leren rijden op de vélocipède. Amerikaanse ets uit 1869.
Onder: Advertentie van de firma Viets in de Wageningsche Courant. Het bedrijf is 
overgenomen door Willem, de zoon van Elie en verhuisde in 1922 naar de overkant 
(Hoogstraat hoek Molenstraat). Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

bedrijf zal voortzetten als firma Viets en Co). 
Mogelijk zijn deze sportieve stadsbewoners zelfs 
verantwoordelijk voor het ontstaan van het woord 
fiets, want het kan toch haast geen toeval meer 
heten dat een pionier op het gebied van de fiets is 
gezegend met de naam Viets. 
Tenslotte heten flikjes (ronde chocolaatjes) naar 
uitvinder Caspar Flick en werden foto’s al snel kiek-
jes genoemd, naar de Nederlandse fotopionier 
Israël David Kiek.

http://beeldbankwageningen.nl


een industriële aanpak. 

Het laboratorium voor Landmeetkunde kreeg 

een practicumzaal met zeven grote ramen en 

er kwam een uitkijktoren. Door de opkomst 

van nieuwe meettechnieken raakten binnen-

practica overbodig. Op dit moment staat het 

pand te koop. Voor ruim 3,5 miljoen verwerft 

de koper een luxe woning met wijnkelder, 

grote garage, sauna, diverse bedrijfsruimtes 

en prachtig uitzicht op de Rijn. CvdA

Historische graven beschermd 
De gemeente Wageningen heeft een herziene 

beheersverordening vastgesteld voor de alge-

mene begraafplaats Leeuwerenk. Een nieuw 

artikel regelt het in stand houden van histori-

sche graven en opvallende grafbedekkingen. 

Volgens B&W moet voorkomen worden dat 

graven van bekende overledenen ondoor-

dacht worden geruimd of zeldzame voorwer-

pen van de begraafplaats verdwijnen, ‘een ter-

rein dat zozeer aan het verleden herinnert’. 

Een graf kan van betekenis zijn vanwege de 

persoon die er is begraven, maar ook uitslui-

tend vanwege het gedenkteken dat erop staat. 

De overledene kan voor de plaatselijke 

gemeenschap van betekenis zijn geweest. Het 

gedenkteken kan opvallen door vormgeving 

of materiaal. Als voorbeeld noemt het college 

gietijzeren gedenktekens, vaak subtiel voor-

zien van symbolen van de dood. Het materiaal 

herinnert aan een lang verdwenen nijverheid 

en is alleen al daardoor van waarde. Op het 

gemeentehuis wordt gewerkt aan een lijst van 

graven en grafbedekkingen die voor bescher-

ming in aanmerking komen. PA

‘Spoor van de Vrijheid’
Bij museum De Casteelse Poort staat sinds 

kort een ‘Spoor van de Vrijheid’, als laatste 

mijlpaal langs de route die het geallieerde 

leger in 1944/’45 aflegde om van de invasie in 

Normandië in de ‘stad van de bevrijding’ 

Wageningen te geraken. Het gedenkteken is 

aangeboden door de stichting Europafietsers, 

die de route van de bevrijders als fietsroute 

heeft ontwikkeld. Dat gebeurde in samenwer-

king met de Liberation Route Europe, een 

organisatie die enkele jaren geleden een mar-

keringssteen bij het museum heeft geplaatst. 

In het museum bevindt zich de permanente 

expositie Vrede van Wageningen 1945, met 

een replica van de capitulatiezaal in hotel De 

Wereld. 

Bij de officiële onthulling van het Spoor van 

de Vrijheid kondigde burgemeester Geert van 

Rumund aan dat de gemeente een oorkonde 

met herinneringsspeldje zal uitreiken aan  
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Universiteit nu echt weg uit de stad

De universiteit verlaat haar laatste vestiging in 

de binnenstad: de aula, naast Hotel De Wereld, 

wordt afgedankt. Op de campus verrijst een 

nieuw Dialogue Center, dat veel geschikter zal 

zijn voor de talrijke wetenschappelijke bijeen-

komsten. De tachtig jaar oude aula voldoet 

niet aan de huidige eisen van bruikbaarheid en  

veiligheid. Niet-academische gebruikers, zoals 

de vereniging voor kamermuziek mogen het 

gebouw komend jaar voor het laatst inplannen. 

Een comité van oud-studenten deed de aula in 

1926 cadeau aan de Landbouwhogeschool, bij 

het 50-jarig bestaan van het rijkslandbouwon-

derwijs. Het geschenk werd nauwelijks geap-

precieerd. De LH wilde de aula graag op de 

Wageningse berg hebben en niet aan de voet 

ervan. Daarboven waren al enkele fraaie grote 

gebouwen verrezen en daar moest de aula 

ook komen. Dan zou een echte campus ont-

staan. Het comité had echter de grond al 

gekocht en wilde van geen wijken weten. Pas 

na negen jaar bakkeleien kon koningin Wilhel-

mina in 1935 het gebouw feestelijk(?) openen. 

De campus op de Berg kwam er niet, al omvat-

te ‘De Dreijen’ daar op de duur wel het meren-

deel van de universiteitsgebouwen. De aula is 

een gemeentelijk monument. Bij het zoeken 

naar een nieuwe invulling zal de universiteit 

daar serieus rekening mee houden. PA

Voormalig laboratorium op nieuw 
velletje postzegels
Op 11 september kwam een velletje postzegels 

uit met gebouwen uit de wederopbouwperio-

de. Het Laboratorium voor Landmeetkunde 

uit 1953, een rijksmonument op de Wagening-

se berg, is er met gebouwen als benzinestati-

on Purfina in Arnhem en de Hoogovens in 

opgenomen. Kenmerkend voor de periode 

was volgens PostNL het experimenteren met 

fietsers die de ruim 1800 km lange bevrij-

dingstocht uitrijden. ‘Al fietsend ervaar je de 

immense afstanden die de militairen, vaak te 

voet en in grote colonnes, aflegden en de 

barrières in het landschap die hun voortgang 

vertraagden’, zo lezen we op de website van 

de Europafietsers. PA

Versterking Grebbedijk krijgt hoge 
prioriteit
De versterking van de duizendjarige Grebbe-

dijk tussen Wageningen en Rhenen wordt met 

hoge prioriteit aangepakt. De subsidiëring uit 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma is 

definitief. Eind september werden de handte-

keningen gezet voor een bedrag van ruim zes 

miljoen euro voor de verkenningsfase. Water-

schap Vallei en Veluwe voert de regie over 

deze dijkversterking. In overleg met andere 

instanties, zoals de gemeente Wageningen, 

wordt gestreefd naar optimale inpassing van 

de dijk in zijn omgeving. Ook de aanwonen-

den worden daarbij als ‘dijkdenkers’ betrokken 

(zie Oud Wageningen 45-2). Zij kijken samen 

naar kansen voor natuur, recreatie, cultuurhis-

torie, toerisme, duurzaamheid en verkeersvei-

ligheid op en rondom de dijk. PA

Stolpersteine in Bennekom
Net als in Wageningen worden nu ook op acht 

plekken in Bennekom tijdens de bezettingsja-

ren weggevoerde Joodse inwoners herdacht 

met zogenaamde Stolpersteine. Op initiatief 

van historische vereniging Oud-Bennekom 

werden 21 ‘struikelstenen’ in het dorp 

geplaatst door de initiatiefnemer van het pro-

ject Stolpersteine, de Berlijnse kunstenaar 

Gunter Demnig. Ook kwamen er drie stenen 

aan de Bosbeekweg. Voor het aansluitend uit-

gebrachte boek ‘Stolpersteine in Bennekom’ 

werden de levensverhalen van de 24 herdach-

te personen zo goed mogelijk achterhaald. De 

informatie zal ook op de website worden 

geplaatst. Er wordt nog gewerkt aan een les-

pakket voor scholen. 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 betekenis vol 
verhaal te vertellen valt. 

Wageningers die op het Wagenings Lyceum (nu 
Pantarijn) hebben gezeten, zullen zich de ietwat 
barse conciërge Van Hoogdalem nog wel herinne-
ren. Zelfs onder leerlingen van andere middelbare 
scholen genoot hij een zekere reputatie van norse 
gestrengheid, die achteraf gezien waarschijnlijk 
meer bij de functie hoorde dan bij de mens.

Hendrik van Hoogdalem werd op 26 september 1910 
geboren in Den Haag, waar zijn vader, eveneens 
Hendrik geheten, een slagerij bestierde. Begin 
jaren 20 verhuisde het gezin naar Rhenen, waar de 
zaak werd voortgezet. Zoon Hendrik werd ook 
klaargestoomd voor het slagersvak, hoewel hij 
meer interesse had in techniek, met name architec-
tuur. Zijn ooms Hendricus (ook wel Henry) en 
Wouter hadden aan de Grebbeweg een timmer-
fabriek en werkten als architect. Hendricus ontwierp 
o.a. de Rhenense watertoren De Koerheuvel, die in 
1935-1937 gebouwd werd voor een particuliere 
waterleidingmaatschappij. Dit bijzondere betonnen 
bouwwerk, waarin de functie van watertoren werd 
gecombineerd met die van hotel-restaurant, deed 
dienst tot november 1989.

Hoewel de jonge Hendrik er dus niet veel trek in 
had, begon hij als slager bij een collega van zijn 
vader. In de crisisjaren werd hij ontslagen, omdat 
zijn baas het er niet mee eens was dat hij een mid-
dag vrij nam om zich te verloven. Hij stapte defini-
tief uit het slagersvak en was enige tijd werkloos.
In 1939 vond hij, inmiddels woonachtig in 
Wageningen, een nieuwe betrekking: loketbeambte 
op het kantoor van de distributie, gevestigd in 
gebouw St. Jozef aan de Gerdesstraat. Al voor de 
Tweede Wereldoorlog waren veel levensbehoeften 
slechts ‘op de bon’ verkrijgbaar en gedurende de 
oorlog gold dit uiteindelijk voor de meeste voe-
dingswaren en kleding. Om in aanmerking te 
komen voor deze bonnen moest men in het bezit 
zijn van een persoonsbewijs. Onderduikers, zoals 
Joden of mensen die niet voor de Duitsers wilden 
werken, hadden die niet en moesten op een of 
andere manier toch aan bonkaarten zien te komen. 

Van Hoogdalem behoorde tot de ‘goede medewer-
kers’ op het distributiekantoor, die de L.O. 
(Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) 
aan bonnen wisten te helpen. Zelf noemde hij dat 
later ‘rommelen’, maar hij besefte het gevaar van dit 
handelen wel degelijk. Zijn organisatorische erva-
ring bij de distributie kon Van Hoogdalem goed 
inzetten na de watersnoodramp in Zeeland in 1953. 
Daar werkte hij mee aan het vaststellen van de scha-
de op grond waarvan bewoners vergoedingen kre-
gen. Daarna trad hij in dienst bij het Departe ment 
van Defensie, totdat hij in 1956 conciërge op het 
Wagenings werd.

Van Hoogdalem was een kleine twintig jaar werk-
zaam op de school, tot aan zijn pensioen in septem-
ber 1975. Het Wagenings Lyceum was gevestigd aan 
de Wilhelminaweg en telde zo’n 350 leerlingen. Na 
de invoering van de Mammoetwet (1968) zag hij de 
school – aan de Hollandseweg – rap groeien tot een 
kleine 1300 leerlingen. Daarmee nam de hoeveel-
heid werk zodanig toe, dat Van Hoogdalem er twee 
collega’s bij kreeg. Samen met hen moest hij vragen 
van leerlingen en leraren beantwoorden, de orde 
handhaven, corrigerend optreden, maar ook een 
luisterend oor bieden bij problemen. Daarbij pro-
beerde hij steeds zijn mensenkennis in te zetten en 
ondanks de af en toe door hen uitgehaalde rotstre-
ken het positieve van de jeugd te blijven zien. 
Bijkomend voordeel: de jeugd hield hem jong.

Naast zijn werk was Hendrik van Hoogdalem actief 
in zijn volkstuin en fietste hij graag. Maar zijn groot-
ste liefhebberij lag bij korfbalvereniging SSS, waar-
van hij ruim vijftig jaar lid was en tot erelid en lid 
van verdienste werd benoemd. Hij bekleedde 
diverse bestuursfuncties, ook op districtsniveau. 
Tevens was hij ruim 25 jaar scheidsrechter. Toen hij 
pas lid was leerde hij er Hendrika Gunther kennen, 
de vrouw die zijn echtgenote zou worden. 
Op 24 februari 1939 traden zij in Wageningen in het 
huwelijk. Sinds 1991, toen Hendrika overleed, zijn zij 
opnieuw samen, begraven op de Leeuwerenk.

Door  
Carleen van den Anker

Opgedolven

Hendrik van Hoogdalem (1910-1986)
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Stella Efdé is geboren in Groningen, opgegroeid in 
Drachten en tot wasdom gekomen in Wageningen, 
waar zij sinds enkele jaren de scholengemeenschap 
Pantarijn bestuurt. Wij spreken met elkaar in haar 
kamer in het VMBO-gebouw aan de Hollandseweg.

Wanneer Stella drie jaar oud is verhuizen haar 
ouders naar Drachten waar zij het Drachtster 
Lyceum bezoekt: ‘een heel conservatieve school’. 
Tijdens haar schooltijd interesseert zij zich al voor 
ontwikkelingshulp en wordt met zestien jaar (‘eer-
der kon niet’) lid van de PSP: ‘ik had veel bewon-
dering voor Andrée van Es!’ Daarna gaat zij naar 
Wageningen om aan de Landbouwhogeschool 
tropische veehouderij te studeren. ‘Ik wilde iets 
met dieren, maar werd uitgeloot voor diergenees-
kunde in Utrecht.’ Zij was actief binnen de WSO 
(Wageningse Studentenorganisatie), o.a. als lid van 
de Proppengroep en de Propedeuse Commissie 
Studiebegeleiding. Als sport koos zij voor rugby 
en werd lid van de Rugbyclub Wageningen: ‘we 
werden zelfs een keer landskampioen!’ Het was 
de tijd dat RCW verzelfstandigde en het oude  
clubhuis, dat nu De Stal heet, kocht van de voetbal-
vereniging. Stella was tevens lid van De Veetelers,  
de studievereniging van zoötechniek. Bij beide 
verenigingen vervulde zij bestuursfuncties. 

In 1990 studeerde Stella af en vertrok in het kader 
van een gezamenlijk onderzoeksproject van de 
Landbouwuniversiteit en de Universitas Brawijaya 
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van Malang naar Indonesië. Dit project omvatte niet 
alleen onderzoek, gericht op opbrengstverhoging 
van de voedselgewassen maïs en cassave en van 
dieren, maar was ook gericht op toepassing: het 
verhogen van de levensstandaard van kleine boeren 
in het kalksteengebied ten zuiden van Malang, die 
gemiddeld een of twee koetjes hadden. ‘Die verbin-
ding met het maatschappelijke was voor mij heel 
belangrijk: onderzoek is mooi maar het moet wel 
nut hebben!’ In het kader van dit project promo-
veerden zeven studenten, van wie vijf Indonesiërs: 
Stella zelf was een van de promovendi. ‘Het project 
droeg ook bij aan een kwaliteitssprong voor de 
Universiteit van Malang.’ Na haar promotie deed 
Stella nog onderzoek in Pakistan en Costa Rica.

In 1997 terug in Wageningen ‘stopte ik als onder-
zoeker’. Wonend in Wageningen werkte Stella 
drie jaar in Utrecht op de faculteit biologie van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. ‘Ik ben daar studieadviseur 
geworden, maar mijn werkzaamheden verbreedden 
zich in korte tijd tot Onderwijs- en Studentenzaken 
bij de faculteit.’ Daarna kwam zij weer in dienst 
van de Landbouwuniversiteit als hoofd van de 
centrale studentenadministratie, een functie die 
naderhand werd uitgebreid tot hoofd van het 
Students Service Center in het bestuursgebouw 
aan Duivendaal. 

Na haar terugkomst uit het buitenland werd 
Stella ook weer politiek actief maar nu in de 

Door Toon Jansen
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PvdA; de PSP was inmiddels opgegaan in Groen 
Links. In 1997 werd zij lid en liet de voorzitter 
weten dat zij ‘wel een actief lid wilde worden’. Zij 
kwam dan ook vrijwel onmiddellijk in het bestuur 
van de afdeling en was van 1999 tot 2002 voorzitter. 
Bij de verkiezingen van 2002 ‘werd ik bij toeval 
gekozen als raadslid; de PvdA kreeg zes zetels,  
ik stond weliswaar op plaats zeven maar had veel 
meer voorkeursstemmen dan de kandidaat op 
plaats zes (een man). Marian Stuiver overkwam 
hetzelfde bij GroenLinks, zodat het aandeel  
vrouwen in de raad een sprong maakte.’

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 
2006 werd Stella wethouder met als portefeuilles 
Volkshuisvesting en Duurzaamheid. Op huisves-
tingsgebied kreeg zij vooral te maken met twee 
nieuwbouwprojecten: Kortenoord en Rustenburg, 

waarvoor zij ook in haar tweede termijn ‘project-
wethouder’ bleef. ‘In de tijd van de startgesprekken 
over de ontwikkeling van Kortenoord gingen de 
huizen als warme broodjes over de toonbank en 
moest er slag geleverd worden met de projectont-
wikkelaars om de bouw van voldoende goedkopere 
huur- en koopwoningen te waarborgen. Het was 
hard knokken, maar ik ben er wel erg trots op dat 
het ons gelukt is.’ In die tijd heeft Wageningen ook 
de ambitie vastgesteld om klimaatneutraal te worden 
in 2030. ‘En die ambitie is ook meegenomen in de 
ontwikkeling van Kortenoord!’
Rustenburg was ook ‘een uitdagend project; er 
zaten veel mensen aan tafel met door de tijd veel 
wisselingen’. Er was sprake van ernstige bodem-
verontreiniging en er speelden problemen rond  
de Wielewaag. ‘Het project is uiteindelijk vlot-
getrokken doordat Opella en de Woningstichting 
zijn gaan samenwerken.’ Dat hield o.a. in dat het 
onroerend goed van Opella kon worden overge-
dragen aan de Woningstichting. Stella heeft zich 
ook sterk gemaakt voor de komst van het woonzorg-
huis De Wijde Wereld waar zes jongvolwassenen met 
een verstandelijke beperking wonen. Zij is vandaag 
de dag hier nog bij betrokken als voorzitter van de 
stichting Vrienden van de Wijde Wereld.

In haar tweede termijn die inging in 2010 kreeg 
Stella de portefeuilles Sport, Zorg en Welzijn. ‘Er 
was nu een heel ander klimaat want in het sociale 
domein moesten we flink bezuinigen.’ Solidez 

dat de Wielewaag exploiteerde – met een parti-
culiere eigenaar die de huur niet wilde verlagen 
– werd min of meer gedwongen tot decentralisatie 
van haar activiteiten naar de drie wijkhuizen 
waarvan er twee grondig gerenoveerd werden 
door de woningstichting: Ons Huis en Wijkcentrum 
de Nude. Tegen de sluiting van de Wielewaag 
was veel verzet en Stella moest op menige  
bijeenkomst tekst en uitleg geven. ‘Je hoeft het 
er niet per se mee eens te zijn, maar je hebt wel 
recht op uitleg.’
 
Ook op sportgebied moesten er keuzes gemaakt 
worden, bijvoorbeeld waar kunstgrasvelden konden 
worden aangelegd. Er kwamen er ten slotte drie 
en wel bij de hockeyclub WMHC, en bij de voet-
balverenigingen in Noordwest en aan de Zoom. 
Voor de bezuinigingen werd ook een beroep 

gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van  
de verenigingen: ‘die doen nu meer dingen zelf, 
zoals het beheren van de sportzalen, kleedkamers 
en kantines’. 

Stella had zich voorgenomen dat ze na haar tweede 
termijn als wethouder – ‘dat is per definitie een 
tijdelijke functie’ – iets anders wilde gaan doen.  
‘Ik zocht naar een baan op het snijvlak van bestuur 
en maatschappij. Ik wilde ook op zo’n moment 
opstappen dat ik geen wachtgeld zou hoeven aan 
te vragen.’ Dat is gelukt. In 2012 solliciteerde zij en 
werd op een unaniem voorstel van de benoemings-
adviescommissie benoemd tot directeur-bestuurder 
van de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn 
die zo’n 300 medewerkers en momenteel 2672 
leerlingen heeft, verdeeld over een afdeling MAVO, 
HAVO & VWO, drie VMBO-locaties en een Praktijk-
school. Op 1 april 2013 trad zij in functie en Stella 
noemt het ‘een superleuke baan op een superleuke 
school!’ (‘Ik wou dat ik vroeger op zo’n school had 
gezeten’.)

In 2019 is het 150 jaar geleden dat in Wageningen 
een start werd gemaakt met voortgezet onderwijs, 
en in 2020 bestaat Pantarijn 25 jaar. ‘Er zijn plannen 
in de maak om beide jubilea in het schooljaar 
2019/2020 samen groots te vieren.’
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De middenstand, zoals we de detailhandel en daar-
aan verwante particuliere dienstverlening hier 
gemakshalve zullen noemen, heeft als geen ande-
re bedrijfstak de stormachtige ontwikkeling van de 
economie aan den lijve ondervonden. Dat geldt 
ook voor de Wageningse middenstand. In 1880, 
toen de industriële revolutie in Nederland net op 
gang begon te komen, bestond de belangrijkste 
straat van Wageningen, de Hoogstraat, nog uit 

De modernisering van het 
Wageningse winkelbestand

De Hoogstraat, gezien in oostelijke richting, met slechts hier en daar een winkel (1883). Links de stadspomp op de hoek 
van de Beuningstraat. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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Een bloeiende handelsstad is Wageningen nooit geweest. Toch vormde 
de handel van oudsher een belangrijke bron van inkomsten. In de loop 
der eeuwen hebben velen hier hun brood verdiend op de markt of in een 
winkel. Van de markt zijn, behalve de niet meer als zodanig herkenbare 
waag in de Waagstraat, geen gebouwen of voorwerpen overgebleven. Bij 
de gevestigde handel, de winkelstand, ligt dat anders. In Wageningen zijn 
veel winkelpanden die al een lange geschiedenis hebben. Aan de meeste is 
dat overigens niet af te zien. Dat kan vanuit een oogpunt van stedenschoon 
misschien betreurd worden, het heeft wel zijn oorzaken.Door Kees Gast

Kees Gast was van 1986 
tot 2005 gemeente-
archivaris van de stad. 

woonhuizen met slechts hier en daar een winkel. 
Twintig jaar later was het beeld net andersom:  
de Hoogstraat is dan één en al winkel, met slechts  
hier en daar een woonhuis.  

Comestibles en koloniale waren 
In het pre-industriële tijdperk kwam de bedrijvig-
heid in de stad hoofdzakelijk voor rekening van 
ambachtslieden. Voor hen had de industriële revolu-
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vormde de architectuur van de Wageningse win-
kels een goede afspiegeling van de ontwikkeling 
van het bouwen op nationaal niveau. Met dien  
verstande echter dat de nieuwe ideeën in een  
klein provinciestadje als Wageningen later en  
in afgezwakte vorm ten uitvoer kwamen. 
Van de hiervoor genoemde, met klassieke motie-
ven versierde gevels zijn er in Wageningen geluk-
kig enkele bewaard gebleven. Het mooiste en 
tevens oudste voorbeeld, daterend van 1878, staat 
op de hoek Hoogstraat/Nieuwstraat (gezondheids-
winkel De Tuinen, Hoogstraat 30). Jugendstilpuien 
zijn er bijna niet meer. Eigenlijk bestaat nog maar 
één duidelijk voorbeeld: de gedeeltelijk gerecon-
strueerde winkelpui van Hoogstraat 82, op de hoek 
van de Molenstraat. Het pand, nu dubbelwinkel 
Vodafone/Pearle, bevatte oorspronkelijk één 
bedrijf, de ijzerwinkel van L.J. ten Horn. Deze liet 
boven de winkelpui een tegelband met ‘ijzerwaren 

tie grote veranderingen in petto. Ambachtslieden 
als de smid, de wagenmaker, de kleermaker en de 
schoenmaker hadden tot dan toe geleefd van de 
verkoop van door henzelf gemaakte producten. 
Die werden in snel tempo van de markt verdreven 
door in grote hoeveelheden en dus goedkoop 
gemaakte fabrieksproducten. Zo werden de mees-
te traditionele ambachtslieden winkelier of repara-
teur en onderhoudsman; bij voorkeur beide tegelijk.  
De familie Viets, van oorsprong een geslacht van 
smeden, ging van het maken van fietsen over op 
reparatie en verhuur van deze nieuwe vervoermid-
delen. Door de enorme verbeteringen op het 
gebied van het zeetransport – voor de grote zeil-
schepen kwamen motorschepen met koeling aan 
boord in de plaats – konden allerlei goederen uit 
verre landen, met name uit de koloniën, in grote 
hoeveelheden en tegen lagere prijzen aan een in 
aantal en welvaart groeiend publiek worden aan-
geboden. Zo ontstonden rond 1900 in Wageningen 
en elders winkels in comestibles (fijne eetwaren) 
en koloniale waren (kruiden, rookwaren en andere 
exclusieve artikelen uit de Nederlandse koloniën). 
Ook schoenwinkels, hoeden- en pettenwinkels en 
winkels in ijzerwaren, kinderspeelgoed en galante-
rieën (snuisterijen en kleine geschenkartikelen) 
vormden een vrij nieuw verschijnsel. Tot het oudere 
winkeltype behoren het kledingmagazijn, het 
magazijn voor koffie en thee, de boekhandel en 
natuurlijk de bakkerij, de slagerij en de kruideniers-
winkel. Niet alleen het assortiment, ook de winkels 
zelf ondergingen grote veranderingen. In de voor-
puien kwamen grote winkelruiten die de potentiële 
klant een goed zicht op de koopwaar boden. 
Klassieke ornamenten in de vorm van pilaren, 
pilasters, guirlandes en soms zelfs gebeeldhouwde 
koppen moesten de indruk wekken dat men niet 
met een simpel uitdragerijtje maar met een zaak 
met stijl van doen had.

Concurrentie
Tot de jaren 50 was de Wageningse winkelier een 
kleine zelfstandige. Last van warenhuizen, zoals  
die in de grote steden opkwamen had hij niet. 
Daarvoor was Wageningen te klein. Toch moest 
ook hij op zijn tellen passen. Zijn leven bestond uit 
hard werken op het ritme van de winkelbel en 
vooral bijblijven want de concurrentie rustte niet. 
‘Als je stil staat val je om’, was het motto. 
Tot de middelen om bij te blijven behoorde het ver-
bouwen van de winkel, met name van de pui, want 
die bepaalde het gezicht naar buiten. Na de eerste 
golf van ‘klassieke’ puien raakte de Jugendstilpui 
in zwang. Deze stijl kenmerkt zich door het gebruik 
van blad- en bloemmotieven in sierlijke vloeiende 
lijnen. Ook de Jugendstilgevels raakten uit de 
mode en werden vervangen door gevels in een 
grote verscheidenheid van stijlen. Wat dat betreft 
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De Bijenkorf was een 
kruidenierszaak met 
comestibles en koloniale 
waren. Hier is een rekening 
voor de gemeente 
afgebeeld (1910). Collectie 
Gemeentearchief..

De gevel van Hoogstraat 30 is versierd met klassieke motieven.  
Foto Carleen van den Anker.
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breidde zich ook uit over andere winkelbranches, 
zoals bij de huishoudelijke artikelen (Blokker),  
kinderspeelgoed (Bart Smit), kleding (P&C, C&A, 
Kreymborg), boeken en tijdschriften (Bruna), enzo-
voort. Ook het warenhuis met zijn brede assorti-
ment is in Wageningen neergestreken, al is het tot 
nu toe bij die ene HEMA gebleven. 
De gevolgen van deze ontwikkeling voor de win-
kelstand hier en elders waren verstrekkend. Veel 
zelfstandige buurtwinkeltjes legden het af tegen 
de grote supermarkten en winkelketens. Ook in 
het stadscentrum kwamen filiaalhouders in de 
plaats van zelfstandige winkeliers, al konden velen 
zich daar beter redden. 
De veranderingen waren niet alleen van economi-
sche aard – en voorzover er faillissementen aan te 
pas kwamen ook van diepingrijpende sociale aard 
– maar ze hadden ook een sterk uiterlijk effect. De 
betrokkenheid van de filiaalhouder met zijn winkel 
als deel van de gebouwde omgeving, was bepaald 
minder dan die van de eigenaar-exploitant-bewo-
ner van de zelfstandige winkel. Overigens trad die 
vervreemding ook in toenemende mate op bij zelf-
standige winkeliers, omdat de meesten niet langer 
boven de zaak bleven wonen, maar de bovenver-
dieping aan studenten verhuurden. Het gevolg van 
deze vervreemding was dat elk respect voor 
authenticiteit van het bedrijfspand verdween. Er 
werd gebroken en verbouwd dat het een lieve lust 
was en alsof dat niet genoeg was, werd de gevel 
veelvuldig opgesierd met opzichtige, ver vooruit-
stekende luifels, waaraan ook nog eens felgekleur-
de vlaggen wapperden. Aan de gevel daarboven, 
die vaak nog wel iets van de oorspronkelijke archi-

De neorenaissancistische gevel van de kruidenierswinkel  van Wijers in de Hoogstraat, rond 1900. Hier is nu 
boekhandel Kniphorst gevestigd. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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– L.J. ten Horn – huishoudelijke artikelen – galante-
rieën’ aanbrengen. De tegelband is enkele jaren 
geleden teruggevonden en hersteld. Tegelijk zijn 
ook de Jugend-stilornamenten aan de pui in oor-
spronkelijke staat gereconstrueerd. 
Andere vooroorlogse stijlen zijn alleen nog in 
delen van gevels bewaard gebleven. Een van de 
façades boven de luifel van Hoogstraat 83, hoek 
Hoogstraat/Schuijlensteeg, is bijvoorbeeld nog het 
restant van een gevel die oorspronkelijk van boven 
tot onder in Amsterdamse Schoolstijl was opge-
trokken. Zo onstond al voor 1940 een grote ver-
scheidenheid aan gevels in de winkelstraten van 
Wageningen. Dat gaf het stadscentrum een wat 
rommelig aanzien, wat enigszins gecompenseerd 
werd door de eigenheid en authenticiteit die de 
winkels afzonderlijk uitstraalden.

Supermarkten en winkelketens
Na de bevrijding kwam echter na enkele jaren  
een einde aan deze situatie. De grote naoorlogse 
moderniseringsgolf sleurde de zelfstandige winke-
lier mee in een maalstroom van veranderingen, die 
hem in het algemeen weinig goeds bracht. Al in 
1947 kondigde zich een voorbode van de nieuwe 
tijd aan: de opening van de eerste zelfbedienings-
winkel in Nederland. Spoedig daarna zou ook een 
ander fenomeen zijn intrede doen: het winkelfiliaal. 
De revolutie voltrok zich het eerst in de levensmid-
delenbranche. Albert Heijn liep daarbij voorop, 
spoedig gevolgd door P. de Gruyter en Simon de 
Wit. De combinatie van zelfbedieningswinkel en 
filiaal bleek voor veel zelfstandige kruideniers de 
doodsteek. Het proces van fusie en verzakelijking 



tectuur liet zien, hingen lange vanen. De straat 
vóór de winkel werd in beslaggenomen door recla-
meborden en rekken met koopwaar.

Voorzichtige ommezwaai
In de jaren 90 is er een kentering gekomen in deze 
ontwikkeling. Hoewel het proces van verzakelij-
king van de middenstand zich voortzette, gingen 
er toch stemmen op om deze voortgaande wild-
groei van reclame-uitingen in onze winkelstraten 
een halt toe te roepen. In een aantal steden, zoals 
gelukkig ook in Wageningen, is dit signaal door de 
gemeente opgepikt. Door het stimuleren van ver-
beteringen aan de winkelpui en het paal en perk 
stellen aan reclame-uitingen is er meer zicht geko-
men op de winkelgebouwen zelf. Een aantal winkel-
panden hebben nog een interessante pui en velen 
hebben architectonisch interessante bovenverdie-
pingen. Hier en daar is sprake van restauratie en 
zelfs van het terugbrengen van winkelpuien in de 
oorspronkelijke toestand. Voorbeelden daarvan 
zijn de gereconstrueerde pui van  – tot voor kort – 
bakker Stolk (Hoogstraat 60), de restauratie en 
gedeeltelijke reconstructie van de gevel van het 
voormalige Oranjehotel (Hoogstraat 79, nu 
Blokkerfiliaal) en de hierboven beschreven restau-
ratie van een tegelband met een reclametekst 
boven het hoekpand Hoogstraat 82-82a. Zo is door 
een combinatie van particulier initiatief en over-
heidshandelen voorkomen dat het centrum van 
Wageningen door vergaande vercommercialisering 
teveel lijkt op de eenheidsworst van zielloze win-
kelstraten en -galerijen die elders zijn te vinden. 
Inmiddels zijn er door het internet weer verande-
ringen merkbaar in het winkelbestand. 
De opkomst van het onlinewinkelen maakt dat 
veel klanten hun koopwaar online bestellen en de 
winkel in de straat hoogstens gebruiken om het 
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Gereconstrueerde tegelband op de hoek van de Hoogstraat en de Molenstraat.  
Foto Carleen van den Anker.

Met een open einde besluit Kees Gast dit artikel, waarin hij de ontwikkeling schetst van het winkelgebeuren in de binnenstad. 
De toenemende leegstand van de laatste jaren werkt gelukkig als noodsignaal om aan de slag te gaan met de binnenstad.
‘Aan de slag met de binnenstad’, het visiedocument van de gemeente uit 2015, heeft heel wat mensen aan het denken gezet. 
De Wageningse binnenstad moet weer aantrekkelijk worden. In een mooie binnenstad willen ondernemers graag zaken doen 
en waar vitale ondernemers zitten willen klanten graag winkelen. Een mooie binnenstad dankt haar charme niet alleen aan 
fraaie winkelpanden, maar evenzeer aan andere liefdevol beheerde monumenten. Wageningen moet zijn parels hervinden en 
laten glimmen. Denk aan het vestingkarakter van de stad met haar gracht en wallenpad. Of denk aan de Grote Kerk, die een rol 
moet gaan spelen als ‘volkspaleis’ (zie ons vorige nummer). 
Hoe kan de Wageningse binnenstad toekomstbestendig worden? Dat was de centrale vraag tijdens een ‘binnenstadslab’, 
recentelijk georganiseerd door het Kennisnetwerk Binnensteden Gelderland op verzoek van Ondernemersfonds Wageningen, 
ontmoetingsplek Thuis en de gemeente. De conclusie moest helaas zijn dat nog lang niet iedereen inziet hoe dringend nodig 
het is de binnenstad van Wageningen aan te pakken – in gezamenlijkheid en als één samenhangend project. Om tot dat 
inzicht te komen moet Wageningen een nieuw, inspirerend verhaal formuleren. We zijn al ‘Stad van de Bevrijding’ en ‘City of 
Life Sciences’, maar zulke slogans zijn kennelijk onvoldoende om richting te geven aan de toekomst van de stad. 
Noodgedwongen heeft ook dit verhaal vooralsnog een open einde. Piet Aben

product van nabij te bekijken. Dat leidt hier en daar 
tot lege winkels, zoals met name aan de Stadsbrink 
te zien is. Aangezien deze ontwikkeling nog gaan-
de is, kan momenteel niet gezegd worden hoe de 
binnensteden met hun winkelbestand in de nabije  
toekomst zullen veranderen.

In de Hoogstraat is anno 2006 nog een overvloed aan reclame-uitingen te zien.
Foto Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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Van de voorzitter 
Als bestuur kunnen wij de toch wel 
historische woorden uitspreken: 
‘Dames & heren, we hebben hem’. 
Een nieuwe coördinator voor het 
Documentatiecentrum als opvolger 
van Hans van der Beek. Het afgelo-
pen half jaar zochten het bestuur en 
de vrijwilligers van het 
Documentatiecentrum daarnaar. 
Gaande dit traject meldde zich een 
nieuwe vrijwilliger. Om een lang 
verhaal kort te houden, Ben van 
den Berg, Wageninger en oud-
directeur van OBS De Tarthorst, 
bleek de gezochte kandidaat. Hij 
loopt nu al mee en neemt in april 
2018 het stokje over. 
Naast die van Hans van der Beek 
lopen ook de bestuurstermijnen 
van Ans Lijftogt en Hans Dobbe af. 
Hans Dobbe heeft aangegeven te 
willen doorgaan met het uitbou-
wen van de archeologische werk-
groep. Ans heeft besloten te stop-
pen met de bestuursfunctie, maar 
blijft actief voor de bibliotheek van 
het Documentatiecentrum. Voor 
Ans zijn wij nu op zoek naar een 
opvolger/ster, die de communicatie 
(website, Twitter, Facebook en PR) 
wil oppakken. Het wordt dus een 
komen en gaan van bestuursleden. 
Vanzelfsprekend gaan we hen in de 
Algemene Ledenvergadering 2018 
uitgebreid bedanken en verwelko-
men.

Tijdschrift HVOW naar VS 
Hoe dingen soms samenvallen. In 
augustus meldde zich een nieuw 
lid, ons tweede lid in Amerika. Op 
mijn vraag, wilt u het tijdschrift 
digitaal of per post was het ant-
woord: ‘Ik wil graag het tijdschrift 
per post. Heb inmiddels ook bij 
antiquariaat De Beschte geïnfor-
meerd naar eventuele beschikbaar-
heid van een complete serie, zodat 
ik die over kan dragen aan een van 
onze grote bibliotheken. Volgens 
mijn gegevens is er nog geen 
exemplaar in de VS.’ Een complete 
serie is mij nog nooit aangeboden, 
aldus Anne-Marike Bouw van De 
Beschte en voorzover wij weten 
ons als vereniging ook niet. Alsof 
het zo moet zijn: bij de stukken die 
de echtgenote van Piet Holleman 
onlangs heeft overgedragen zit een 
vrijwel complete serie bladen van 

UIT DE VERENIGING

In het vorige nummer schreef ik 

over ons – Wageningen 

Monumentaal en HV Oud 

Wageningen – ongeduld omtrent 

de voortgang rond het 

Theekoepeltje. Of dit geholpen 

heeft? Recent hebben wij het uitge-

voerde haalbaarheidsonderzoek 

ontvangen. Ons idee van een pas-

send gebruik met het in stand hou-

den door een stichting Stadsherstel 

lijkt mogelijk. Zoals bijna altijd is 

‘geld’ een groot vraagstuk, met 

daarnaast de ontsluiting en de toe-

gankelijkheid voor gebruik. Het is 

zeker geen gelopen race en vraagt 

van alle partijen creativiteit en 

inspanning. De initiatiefnemers 

gaan weer in gesprek met de 

gemeente. Wageningen 

Monumentaal en Oud Wageningen 

gaan er samen voor. Het zou mooi 

zijn burgerparticipatie concreet te 

maken in het Wagenings erfgoed. 

Met Wageningen Monumentaal zijn 

wij betrokken bij het in kaart bren-

gen van cultuurhistorisch waarde-

volle graven op de begraafplaats 

De Leeuwerenk. 

Wageningen Monumentaal is als 

vereniging voor stadsschoon de 

trekker bij ons gezamenlijke 

bezwaar tegen de concept-wel-

standsnota 2017 (zie het artikel van 

Piet Aben op pag. 3-4). Een bezwaar 

dat wij steunen omdat het uitgaat 

van openstaan voor vernieuwing 

van het Wageningse welstandsbe-

leid, maar wel op basis van een 

serieuze participatieve evaluatie 

met actieve bewoners en andere 

betrokkenen in de gemeente. 

Op ‘oefening’ in Harskamp 
en boomstamputten uit de 
veertiende eeuw
Afgelopen september en oktober 

hebben vijf archeologen van onze 

werkgroep WAW meegewerkt aan 

een grote opgraving in Harskamp, 

waar een flink aantal nieuwe 

woningen gebouwd gaan worden 

(zie foto omslag). De gemeente 

Ede had archeologisch bedrijf 

Archol uit Leiden ingeschakeld, dat 

de bewoningsgeschiedenis van dit 

hele gebied in kaart bracht en 

Oud Wageningen. De drie ontbre-

kende nummers waren snel gevon-

den, zodat een complete serie rich-

ting Henk Edelman in Amerika gaat, 

die zorgt dat de set op een goede 

plek terechtkomt. Henk: ‘Die 

wetenschappelijke wereld is mij 

welbekend. Ik verheug me erop de 

oude jaargangen door te kijken, 

want, zoals al jullie leden, heb ik 

goede en waardevolle Wageningse 

herinneringen’. Voor de complete 

serie en het verzenden doneert 

Henk een heel mooi bedrag.  

Zo blijkt weer hoe waardevol giften 

als foto’s, geschriften, boeken, 

prenten en kaarten voor ons zijn en 

soms meer dan alleen een mooie 

aanvulling op onze collectie. De 

schenking van de echtgenote van 

Piet Holleman omvat naast de serie 

bladen ook ansichtkaarten, pente-

keningen, aquarellen, foto’s en 

boeken. Een verzameling van 72 

ansichten van de heer E.D.J. van 

Roekel, oud-inwoner van 

Wageningen en nu wonende in 

Huizen, werd via burgemeester Van 

Rumund en de Stichting Grote Kerk 

Wageningen (SGKW) aan onze ver-

eniging geschonken. Recent kreeg 

het Documentatiecentrum van de 

familie Leenarts een drietal fotoal-

bums met zeer oude portretten 

plus een namenlijst. Meer weten 

over schenken van archief en of col-

lectie? Kijk op de website of kom 

op dinsdagmorgen even langs bij 

het Documentatiecentrum. 

Ledenfolders
Tijdens de Molenmarkt hebben we 

de ledenwerfactie OP=OP gehou-

den. We zijn zeer tevreden met 22 

nieuwe leden.  Daarmee hebben 

we nog niet onze jaarambitie 

bereikt, een toename van tenmin-

ste 50 leden. De teller staat nu 

netto op 36! Dit betekent dat we 

nog minimaal 20 en liever meer 

nieuwe leden moeten vinden. Daar 

hebben we uw hulp bij nodig. 

Vandaar dat u bij dit tijdschrift een 

brief en twee ledenfolders aantreft 

voor de ledenwerfactie ‘Leden wer-

ven Leden’. Samen moet het toch 

lukken om de komende maand 20 

of meer nieuwe leden te vinden. 
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WAW kreeg de gelegenheid om 
hieraan mee te helpen, omdat er in 
Wageningen nu geen bouwprojec-
ten waar de archeologische ver-
wachting hoog is.
Eerst werd de grond op het terrein 
met een kraan laagsgewijs afge-
graven, totdat er sporen en vond-
sten van menselijke bewoning uit 
het verleden tevoorschijn kwa-
men. Sporen van greppels, omhei-
ningen en paalsporen van boerde-
rijen die daar hebben gestaan. 
Concreet en heel groot en interes-
sant waren zeven boomstamput-
ten die helemaal opgegraven wer-
den, omdat die veel interessante 
aanwijzingen konden geven. 
De boomstamputten waren 
gemaakt uit de onderkanten van 
eikenhouten boomstammen. De 
grootste had een diameter van 
maar liefst 1.35 m. Het stuk stam 
werd gekloofd, waardoor er twee 
of meer splijtstukken ontstonden, 
die vervolgens werden uitgehold 
tot een wanddikte van ca tien cm. 
Daarna werden de stukken weer 
aan elkaar bevestigd met getor-
deerde takken van wilg, die als een 
soort touw om twee houten pen-
nen werden gelegd, om zo de 
stukken aan elkaar te sjorren. 
In de vulling van de putten werden 
aardewerkscherven gevonden en 
enkele voorwerpen, waaronder 
een linkerschoen, die hoogstwaar-
schijnlijk duiden op rituele offering. 
Van elke boomstamput is een stuk 
uitgezaagd om dit dendro-chrono-
logisch te laten onderzoeken. De 
verwachting is dat de putten date-
ren uit de veertiende eeuw. 
In het Museum De Casteelse Poort 
staat een dergelijke geconser-
veerde boomstamput, die iin de 
tachtiger jaren in de Benedenbuurt 
ter plaatse van het Olympiaplein is 
opgegraven. Hans Dobbe

Rectificatie
In ons vorige nummer (Oud 
Wageningen 45-3) is een foutje 
geslopen. In het artikel Boeren, 
burgers en buitenlui! is het inter-
netadres waar men het oude 
belastingregister kan raadplegen 
niet correct vermeld. De juiste link 
is: www.wageningen.nl/Bestuur/
Gemeentearchief/
Belastingregister_1834. 

Als u op de homepage van de 
gemeentesite klikt op ‘Gemeente-
archief’ (in de rechterkolom onder 
‘Overig’) en dan op ‘Belastingregister 
1834’, komt u er ook.

Lezingen 2018
In het kader van hun 100-jarig jubi-
leum willen we in 2018 in onze 
lezingen aandacht besteden aan de 
geschiedenis van de Wageningen 
Universiteit. De eerste WU-gerela-
teerde lezing vindt plaats op don-
derdag 8 maart 2018 en heeft als 
titel ‘Wageningen: Stad der tegen-
stellingen revisited’.
Leo Klep zal het taai voortlevende 
thema van het beruchte proef-
schrift ‘De stad der tegenstellingen; 
een sociografie van Wageningen’ 
uit 1933 opnieuw bij de hoorns vat-
ten. De combinatie van deelge-
meenschappen in Wageningen is 
een Groot Niet Te Vermijden 
Onderwerp dat niet mag ontbreken 
binnen honderd jaar universitair 
landbouwonderwijs. 
Leo Klep is landbouweconoom, 
publicist en journalist en heeft zich 
al langere tijd verdiept in het onder-
werp van deze lezing. Hij schreef 
diverse boeken over Wageningen, 
waaronder Hotel De Wereld en 
Mouterijnoord, en was redactielid 
van het standaardwerk 
Geschiedenis van Wageningen, dat 
verscheen bij het 750-jarig bestaan 
van de stad. De lezing vindt plaats 
in de Vredehorst, aanvang 20.00 u. 

Nieuwe leden
Dhr/Mw. M.E. de Groot
Dhr. B. Boshoven
Dhr. P.G. van Oossanen 
Dhr. H. Edelman
Mw. J. Meijer-Jansen
Dhr. W. van Beek
Dhr. A. van de Hoeven

Dhr. W. van de Hoeven
Fam. Bassie
Mw. C. in ‘t Veen
Dhr. A.E. Braam
Dhr. G. van Putten
Dhr. H. Rieske
Dhr. E. de Vries
Dhr. G.K. Berghuijs
Fam. Smith - Kleine Schaars
Dhr. H. den Ouden
Fam. H. Hoofwijk
Mw. A. Rook
Dhr. J. van Eijk
Dhr. H.A. Philippens
Mw. O.E. Scholten
Dhr. P. de Haan
Fam. T.  Jansen
Fam. M.V. Onderstal
Mw. T. Braak
Mw. H.M.E. Doornenbal-Van der Have
Dhr. G.J.G. Kok
Dhr. A.H. van Brakel
Dhr. R. Barkhuijsen
Fam. L.H. Brozius
Mw. H. Kruit
Dhr. R. Kamphuis
Mw. T. Hagen

Opzeggingen
Mw. G. Woudenberg-Vos
Dhr. J.H.M. Metz
Dhr. G. van Hiele
Mw. T.G. Voorhaar-Den Hartog
Mw. S. Varga
Dhr. E.J. Kok
Fam. Tj.A. Westendorp
Fam. H. Veenman
Dhr. A. Tempel
Mw. A.D.M. Veldhorst
Mw. B.C. van Dam
Dhr. Th.A. Vens

Ledenaantal
Per 31-10-2017: 623 leden (inclusief 
de opzeggingen per 31-12); 591 
betalende en 32 niet-betalende 
leden.

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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Tijdelijke tentoonstelling ‘Kunst uit eigen bezit’.
De tentoonstelling biedt een bloemlezing uit de vele kunstwer-
ken in het depot van het museum. Van bijzondere stukken date-
rend van rond 1900 tot recente aankopen en schenkingen.

Dickensfair
Kerstmarkt in Dickenssfeer met kerstgerelateerde producten, 
vuurkorven, kerstbomen en glühwein. Koren en ensembles 
laten op verschillende plaatsen in het dorp kerstliederen horen 
(www.dickensfairbennekom.nl).

Lezing Historische Kring Kesteren en Omstreken
Bernier Cornielje spreekt over Mata Hari. 
Meer informatie op www.hkko.nl

TV-uitzending voorafgaande aan de laatste Gelredag
 De Ridders van Gelre storten zich op de middeleeuwse geschie-
denis van het hertogdom Gelre. Voor de elf voorafgaande 
Gelredagen en verdere info zie www.omroepgelderland.nl/rid-
dersvangelre-gelredagen.

Kerstopenstelling
Het museum is versierd in kerstsfeer, er worden kerstliedjes 
gezongen door diverse koren en er is glühwein.
 
Gelredag (zie 11 december). 
Meer informatie op de site van het museum.

Verhalenspeurtocht voor kinderen (4 -6 jaar) 
Kinderboekenschrijfster Ruth Frederiks gaat in een prachtige 
kasteeljurk met de kinderen op zoek naar verborgen dieren en 
verhalen. Aanmelden op www.glk.nl/kasteel-doorwerth 

Midwinterhoornblazers 
Midwinterhoornblazen staat sinds kort op de Werelderfgoedlijst. 
Midwinterhoorngroep Lochem blaast op de binnenplaats, die 
gratis  toegankelijk is. Het kasteel zelf is te bezoeken tegen de 
normale prijs.

Lezing Historische Kring Kesteren en Omstreken 
Jacques Dane spreekt over de Schoolplaten Vaderlandse 
Geschiedenis.
Meer informatie op www.hkko.nl.

Lezing HV Oud Wageningen 
Leo Klep spreekt over: ‘Wageningen, Stad der tegenstellingen’ 
revisited.
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 22 april 2018
De Casteelse Poort

 Bowlespark 1A

8 en 9 december 2017 
Centrum Bennekom

11 december 2017
Streekmuseum

Provinciale weg 21 
Ommeren; 20.00 uur

11 december 2017

15 december 2017  
De Casteelse Poort

Vanaf 19.00 uur

16 december 2017. 
De Casteelse Poort

27 december 2017 
Kasteel Doorwerth

12.30-14.30 uur
5 euro p.p. 

6 januari 2018 
Kasteel Doorwerth

11.00-16.00 uur 

8 januari 2018
Streekmuseum

Provinciale weg 21
 Ommeren; 20.00 uur

8 maart 2018
Vredehorst
Tarthorst 1
20.00 uur
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