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Waar zouden we zijn...

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Het is misschien niet het eerste dat u opvalt aan dit nummer van Oud Wageningen, maar het is wat ik het eerste 
aan u kwijt wil: we hebben nog nooit zoveel pagina’s gemaakt als deze keer. Dat is echt een bewijs dat het 
goed gaat met ons blad. Niet alleen de redacteuren doen hun best mooie verhalen te schrijven over onze stad 
en haar geschiedenis, ook een toenemend aantal gast-auteurs vindt het fijn om voor Oud Wageningen te 
schrijven. Allemaal om u als lezer tegemoet te komen in uw belangstelling voor de lokale geschiedenis.  
U mag ons best laten horen wat u vindt van het resultaat – het kan er alleen maar beter van worden.
Dit hele jaar 2018 is de universiteit van Wageningen doende haar eerste eeuwfeest te vieren. Wij laten dat  
in alle vier nummers tot uiting komen, zo belangrijk is de universiteit voor de stad. Wageningen is door haar  
niet alleen een plaatsnaam, maar ook een wereldvermaarde merknaam. Waar zouden we zijn zonder de uni-
versiteit? Zo’n als-niet-spelletje kan meestal alle kanten op, maar in dit geval ligt het antwoord dicht bij huis. 
Zonder universiteit zou Wageningen waarschijnlijk niet anders zijn dan onze buurgemeenten. Daarmee  
vergeleken is Wageningen stadser, liberaler, linkser, minder conventioneel, noem het verlichter. En dat heeft 
alles te maken met onze dagelijkse  blootstelling aan de wetenschap. We leven ervan, we leven ermee, we 
zijn erdoor omringd. Dus ja, in dit nummer gaat het zeker over de universiteit, maar er is voor de broodnodige 
variatie nog zo veel meer. Per slot is dit het dikste nummer ooit en daar kan heel veel in. 
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Rabattencomplex
Dat hier sprake is van een monumentaal oud bos ligt 
niet aan de bomen die er nu staan; die zijn nog geen 
honderd jaar oud. De ouderdom van het bos is af te 
lezen aan de bodem, die bedekt is met een zeer 
dikke humuslaag waarop adelaarsvarens groeien – 
voor de deskundige een zeker teken dat dit zeer 
oude bosgrond is. Veel boeiender nog is dat heel 
duidelijk is te zien hoe dit gebied eeuwen geleden is 
ontgonnen. Het is omgeven door achtereenvolgens 
een binnen-sloot, een ringwal en een buitensloot, 
uitwaterend op de Dijkgraaf. Daarbinnen zien we een 
volkomen gaaf rabattencomplex, dat wil zeggen een 
regelmatig patroon van geulen voor de ontwatering 
en opgeworpen wallen waarop eikenhakhout 
geteeld kon worden – ten behoeve van eikenschors, 
brandhout en geriefhout. Volgens een rapport van 
het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek moet 
aan het Dassenbos een grote betekenis worden toe-
gekend op grond van algemeen gehanteerde criteria 
voor het bepalen van de biologisch-ecologische en 
landschappelijke waarden (zeldzaamheid, soorten-
rijkdom, diversiteit, natuurlijkheid en kenmerkend-
heid). En onderzoek van de vakgroep vegetatie-

We vinden het Dassenbos voor het eerst op de 
Polderkaart van de dijkstoel Wageningen-Benne-
kom uit 1752, en wel in de zesde polder, tussen de 
Dijkgraaf en de Bornsesteeg. Het wordt daar aange-
duid als ‘akkermaalsbos’, een hakhoutbosje dat 
dient als grens tussen akkers. Niemand weet sinds 
wanneer de naam Dassenbos gebruikt wordt en of 
er ooit dassen in het bos hebben geleefd. 
De omvang van het Dassenbos op de polderkaart 
komt ruwweg overeen met die van het bos nu, ruim 
vier hectare. Het Dassenbos is het laatste overblijf-
sel van een boscomplex dat zich aan weerszijden 
van de Bornsesteeg bevond. Het is hier altijd een 
zompig zandige toestand geweest, een broekge-
bied waar alleen bomen en struiken groeiden. 
Pas sinds de wijk Noordwest en de Campus zijn 
gebouwd is dit gebied echt drooggevallen. 
Het Dassenbos is dus zeker meer dan tweeënhalve 
eeuw oud. Wageningse amateurarcheologen 
tekenen daar nog bij aan, dat het Dassenbos onder-
deel is van een netwerk van zandruggen en wegen 
waar al ver vóór de (laat-)middeleeuwse ontginnin-
gen mensen leefden. Er zijn zelfs tekenen van 
bewoning gevonden tot zo’n 7000 jaar oud.

Het Dassenbos ligt in de weg
Het Dassenbos. Wie had er ooit van gehoord, wie wist het te liggen, wie ging er ooit heen?  

Een enkeling misschien. En dan ineens heeft ‘heel Wageningen’ het erover. Blijkt die ongekende, 

maar eeuwenoude houtopstand een echte sta-in-de-weg te zijn voor de rondweg om de 

Campus. Oud Wageningen, steeds geïnteresseerd in al wat oud is en tot op heden weet te 

boeien, duikt voor u het Dassenbos in.

Door Piet Aben

Boven: Het Dassenbos 
met de ‘busbaan’ gezien 
vanuit de sterflat aan de 
Dijkgraaf. Foto Guy 
Ackermans.
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kunde van de universiteit kwam tot de conclusie dat 
het Dassenbos met zijn unieke rabattenstructuur in 
aanmerking komt voor reconstructie als voorbeeld 
van bosgemeenschappen die karakteristiek waren 
voor het Binnenveld en nu niet meer voorkomen.
Het Dassenbos zoals het er nu bijstaat is geen 
publiekstrekker, er loopt geen duidelijke weg 
naartoe en erbinnen ontbreekt elk spoor van een 
wandelpad. De bomen in het bos reiken tot wel 
twintig meter hoog. De opvallendste soorten zijn 
zomereik, lijsterbes, grauwe els, berk en 
Amerikaanse vogelkers. Daaronder ligt een ruigte 
van lage struiken zoals hulst en hazelaar, varens en 
bramen. Vooral veel bramen – die maken het bos 
nogal onbegaanbaar. Omgevallen bomen worden 
niet opgeruimd; daarop groeien volop paddenstoe-
len en mossen. Omdat er zo weinig mensen komen 
zit het bos vol vogels. ‘Het Dassenbos aan de west-
zijde van de Campus is een rustige enclave waar de 
natuur vrijwel ongestoord zijn gang kan gaan’, aldus 
de website van de Campus.

Laboratorium
Geen wonder dat biologen, ecologen en verwante 
Wageningse -logen in het Dassenbos te vinden 
zijn. Het is voor hen een ecologisch laboratorium 
om de hoek. Onderzoekers van het Nederlands 

Instituut voor Ecologie doen er een langetermijn-
studie naar het overleven van zangvogels. 
Zij hebben er een vogeltrekstation ingericht, 
waar vogels in grote netten worden gevangen en 
geringd om ze daarna te kunnen volgen. Ook 
worden vogels voorzien van dataloggertjes, die 
hun vliegroutes exact vastleggen. In 2016 werd in 
het Dassenbos voor het eerst het usutu-virus 
geconstateerd in dode merels. Dit virus is uit Afrika 
Europa binnengedrongen en vormt nu ook in ons 
land een ernstige bedreiging voor de zangvogel-
stand. Onderzoekers van het centrum voor geo-
informatie en remote sensing hebben in een aantal 
bomen sensoren geïnstalleerd, die elk uur het 
watergehalte, de groei en de fotosynthese draad-
loos doorseinen. Deze data laten de invloed zien 
van de klimaatverandering op de gezondheid van 
het bos. Dierethologen hebben de bomen volge-
hangen met nestkastjes om het gedrag van de 
vogels te bestuderen. Steeds meer studenten zijn 
bij deze onderzoeken betrokken. 

Compensatiewaarde
Landschapsecoloog Rob Jongman deed een 
poging om te becijferen wat het Dassenbos waard 
is in euro’s. Hij baseert zich op richtlijnen die in de 
VS vrij gangbaar zijn, en die ook in Europa wel 
worden toegepast, ook door landschapsecologen 
in Wageningen. Het bos wordt beschouwd als 
waardevol deel van de stedelijke groene infra-
structuur, die vele diensten aan de stad levert voor 
relatief lage kosten. De vervangingswaarde van 
het bos is afhankelijk van leeftijd en conditie van 
de bomen en de tijd die nodig is om een vergelijk-
baar bos terug te krijgen. In het Dassenbos gaat 
het om ongeveer 880 bomen. Jongmans becijfe-
ring komt tot een ‘compensatiewaarde’ van zo’n 
€9.000.000. Dan is nog geen rekening gehouden 
met de waarde van het bos voor ‘ecosysteemdien-
sten’ als het afvangen van luchtverontreiniging, 
produceren van zuurstof, opslag van koolstof, het 
leveren van nestgelegenheid aan vogels en andere 
fauna, esthetische functies (landschappelijk 
schoon), recreatie, waterbuffering etc. Deze ‘dien-
sten van de natuur’ hebben Wageningse deskundi-
gen onlangs op verzoek van de overheid uitgere-
kend. Voor bossen ‘van gematigd klimaat’ zoals 
het Dassenbos komen zij uit op €3.000 per ha per 
jaar. Het vier hectare metende Dassenbos zou per 
jaar dus voor €12.000 diensten leveren aan de 
Wageningse samenleving. Dat zijn ongetwijfeld 
boeiende cijfers voor de eigenaar van het 
Dassenbos, de stichting DLO die samen met de 
universiteit de holding Wageningen UR vormt. 
Vraag is nu wat deze cijfers betekenen in de dis-
cussie over het al dan niet behouden van dit bos.

Provincie Gelderland en gemeente Wageningen willen de universiteits-
campus beter bereikbaar maken. Dat is hard nodig, vinden zij, voor de 
economische expansie van stad en vallei. Er zou een nieuwe weg 
moeten komen langs de noord- en westkant van de Campus, maar 
waar precies? De provincie heeft de zaak aan zich getrokken, omdat ze 
de gemeente niet voortvarend genoeg vond. Vanuit de burgerij klinkt 
luid protest: er hoeft helemaal geen nieuwe weg te komen, zo wordt 
becijferd, en er mag zeker dáár geen nieuwe weg komen. 
Voor- en tegenstanders treffen elkaar – figuurlijk – in het Dassenbos.

Bereikbaarheid
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Wageningen 1983
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Structuurplan DLO-cen-

traal, biologisch-ecolo-

gische basisgegevens. 

Wageningen 1993

R. Jongman. Wat is het Das-

senbos waard? wage-

ningengoedopweg.nl/

wp-content/uploads/

Compensatiewaarde-

Dassenbos.pdf. Wage-

ningen 2018
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Wageningen, kies!

De wereld om ons heen verandert snel. We hebben te maken met allerlei trends op sociaal 
en economisch vlak: de toename van vereenzaming en burn-outs onder jong en oud, de 
energietransitie, polarisatie, de twijfels over ons huidig economisch systeem, 
decentralisatie van overheidstaken. Deze en andere veranderingen brengen uitdagingen 
met zich mee die wij ook in Wageningen voelen. Net als andere steden staan wij voor grote 
maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Hoe gaan we hiermee om? Hoe zorgen we ervoor 
dat onze stad leefbaar en toegankelijk is voor alle groepen inwoners en tegelijkertijd 
veerkrachtig genoeg wordt om de uitdagingen waarvoor we staan, aan te gaan. 
Hoe krijgen we Wageningen toekomstbestendig? 

Deze vraag houdt mij al een hele tijd bezig. Sinds september 2017 heb ik samen met 
Marianna van den Broek de kar getrokken voor het virtual reality experiment ‘Wageningen 
kies! Een toekomstbestendige (binnen)stad.’ Voor dit experiment hebben we samen-
gewerkt met diverse partijen, zoals lokale winkeliers en het SOW, Platform Stadsgracht 
Wageningen en studenten landschapsarchitectuur. Met elkaar hebben we trends voor 
Wageningen in kaart gebracht, gekeken naar de historie van de stad en Wageningse 
kenmerken beschreven. Daaruit zijn twee stadsprofielen gedestilleerd. 
Deze stadsprofielen, City of Liberation en City of Life Sciences, zijn vervolgens toegepast in 
virtual reality op een stukje Wageningen van het busstation tot aan de Hoogstraat. 
Het doel van dit experiment was om de discussie over onze (binnen)stad aan te jagen en om 
het belang van keuzes maken te laten ervaren: hoe ziet het Wageningen van 2030 eruit op 
basis van deze twee profielen? Hoe ervaren we dat? Is er rekening gehouden met diverse 
trends? Is het terug te zien in beleid en op straat? En welke keuzes moeten we nu maken om 
daar te komen? Deze vragen hebben centraal gestaan tijdens de presentatie aan o.a. de 
gemeenteraad. De twee stadsprofielen dienden enkel als een prikkel om mensen na te laten 
denken over gevolgen van het maken of nalaten van bepaalde keuzes en om de integraliteit 
ervan te laten zien.  

In dit proces zijn we erachter gekomen dat een duidelijke focus, een heldere stip op de horizon 
en regie om daar te komen noodzakelijk zijn voor een integrale visie als basis voor verdere 
stadsontwikkeling. Het is nodig om bepaalde zaken helder te krijgen. Wat voor stad willen we 
met elkaar zijn? Welke keuzes liggen daaraan ten grondslag? Wat ga je wel en niet doen? 

Deze keuzes moeten we met elkaar maken. Want de wereld om ons heen verandert 
sowieso. Waar we invloed op hebben is hoe wij, als individu en als stad, omgaan met deze 
veranderingen. Laten we het ons gebeuren? Of nemen we de verantwoordelijkheid en de 
regie en gaan we aan de slag met het doorontwikkelen van een integrale visie, die ook op 
lange termijn zorgt dat onze prachtige stad leefbaar en toegankelijk is voor allerlei groepen 
inwoners en tegelijkertijd inspeelt op de complexe vraagstukken waarvoor we staan. 
Inwoners, jong en oud, student of geboren Wageninger, ondernemer of bewoner, van 
politiek tot universiteit... Met elkaar maken wij deze stad en ‘elkaar’ is wat we hebben. 
Met een goede samenwerking tussen deze groepen kunnen we keuzes maken en 
Wageningen toekomstbestendig inrichten, zodat onze stad leefbaar en toegankelijk blijft. 

Niet alleen nu, maar ook over tien en twintig jaar. 

CO LU M N

Oud Wageningen   2 – 2018

Door 
Tutku Yuksel 

Tutku Yuksel is initiatief-

nemer en coördinator 

van Thuis Wageningen 

in de Stationsstraat, dat 

Wageningers wil 

faciliteren en inspireren 

om actief te zijn voor een 

socialere en duurzamere 

stad.
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densche tempel welks priesteressen voor elken 
krijg door een nog bestaande gleuf een wiel met 
brandend stroo omwonden den berg lieten afloop-
en kwam dit brandend en zonder omvallen naar 
beneden dan voorspelden zij een voorspoedigen 
krijgstocht’. Dit grafschrift is wel gekenmerkt als 
een verzameling fantasievolle wetenswaardighe-
den, die dienden om de status van het landgoed op 
te waarderen. De tekst kan echter ook geïnterpre-
teerd worden als verwijzing naar de geschiedenis 
van de beleving van de Westberg als Wagenings 

De processie is niet het enige voorbeeld van de 
beleving van de Westberg als cultuurhistorisch erf-
goed. Het grafschrift bij het graf van de familie De 
Constant Rebecque beschrijft hoe de kerkruïne in 
de negentiende eeuw ook gerelateerd werd aan 
het door de familie gestichte landgoed Belmonte. 
Volgens dit grafschrift is het graf ’opgericht anno 
1894 op de overblijfselen der christenkapel in de 
7de eeuw gesticht door bisschop Swibertus en in 
de 9de eeuw verwoest door de Noormannen (….). 
Volgens overlevering bestond alhier (….) een hei-

Door  
Freerk Wiersum 

Freerk Wiersum is 

oud-medewerker 

van Wageningen 

University & 

Research, leer-

stoelgroep Bos- en 

natuurbeleid. Hij 

is betrokken bij 

een studiegroep 

van de Werkgroep 

Archeologie 

Wageningen over 

de geschiedenis 

van de Westberg. 

Dit artikel biedt een 

voorproefje van de 

onderzoeksresul-

taten, die volgend 

jaar in boekvorm 

zullen verschijnen

Midzomerbeleving op de Westberg
De Wageningse Westberg is een van de belangrijkste Wageningse monumenten. Er liggen een 
aantal rijksmonumenten, waaronder het archeologisch terrein  ‘Oud-Wageningen’. In dit terrein 
liggen overblijfselen van oude bebouwing uit de twaalfde eeuw, die dateert uit de tijd voordat 
de stad Wageningen in de dertiende eeuw op de huidige locatie onder aan de berg gesticht 
werd. Het tweede rijksmonument bestaat uit  het negentiende-eeuwse grafmonument van de 
familie De Constant Rebecque met daarbij de resten van een vroeg-christelijk kerkje. Deze twee 
monumenten zijn archeologische getuigen van de oorsprong van Wageningen. De verbinding 
tussen deze monumenten en de stad kwam – waarschijnlijk al in de veertiende eeuw – tot uiting 
in de vorm van een jaarlijkse Sint Jansprocessie, die van de Wageningse parochiekerk op de 
huidige Markt naar het vroegere ‘ten heyligen cruys’-kerkje op de Westberg leidde. De processie 
werd na de reformatie in de zestiende eeuw beëindigd. Sinds 2013 is deze historische tocht weer 
terug in Wageningen. De Sint Janstocht nieuwe stijl heeft als motto ‘Samen beleven, samen 
delen’. De tocht weerspiegelt hoe de Westberg niet alleen historisch, maar ook in de huidige 
beleving verbonden is met de stad.

Het grafmonument van de familie De Constant Rebecque op de Westberg. Foto Eric van Dorland, Werkgroep 
Archeologie Wageningen, 2017.
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erfgoed. Hierbij speelt niet alleen het oude kerkje 
maar ook de midzomerviering een rol. 

Brandende wielen als onderdeel van de 
viering van het midzomerfeest
Een van de meest aansprekende verwijzingen op 
het grafschrift is de beschrijving van een ceremonie 
met van de berg afrollende brandende wielen. In 
haar boek Heidens Nederland. Zichtbare overblijfse-
len van een niet-christelijk verleden’ beschrijft 
Judith Schuyf hoe er in Nederland diverse ‘bergen’ 
zijn die verwijzen naar voor-christelijke ceremonies 
waarbij brandende wielen werden gebruikt. In het 
klassieke handboek De gouden tak van J.G. Frazer, 
dat een uitgebreid overzicht geeft van wereldwijde 
mythen, magie en religie, staat een levendige 
beschrijving van dergelijke ceremonies. Deze waren 
onderdeel van de historische viering van het midzo-
merfeest. De brandende wielen symboliseerden de 
zonneraderen en het van een berg afrollen van de 
wielen symboliseerde de zonnewende. De viering 
omvatte vaak ook het afsteken van feestvuren en 
het houden van fakkeloptochten om een akker. 
De viering van het midzomerfeest was met name 
een Germaans gebruik en het is niet bekend hoe 
wijdverbreid dit in Nederland was. Het is opmerke-
lijk dat het grafschrift de brandende wielen niet rela-
teert aan de midzomerviering maar aan krijgscere-
monies. Dat wekt de indruk dat de beschrijving op 
het graf gebaseerd is op overleveringen uit andere 
gebieden. De Nederlandse tak van de familie De 
Constant Rebecque kwam oorspronkelijk uit 
Zwitserland en kende de ceremonie mogelijk uit die 
streken. Toen Thierry Juste de Constant Rebecque in 
bezit kwam van het landgoed, kan hij de verhalen 
over de brandende wielen verder vermengd hebben 
met in de negentiende eeuw zeer populaire verha-
len over de Bataafse opstand tegen de Romeinen. 
Die verhalen kan hij vernomen hebben van zijn 
schoonvader Frans Govert baron van Lynden, die 
het landgoed oorspronkelijk had gesticht. Als heer 
van Hemmen was Frans Govert goed bekend met 
zijn Hemmense plaatsgenoot Ottho Heldring, die 
behalve predikant ook een belangrijk Gelders ama-
teur-historicus was en zeer geïnteresseerd in oude 
geschiedenis. Hoewel de beschrijving op het graf 
dus geen feitelijke historische verwijzing is, vormt 
deze vanuit cultuurhistorisch oogpunt een voor-
beeld van een negentiende-eeuws geromantiseerd 
verhaal, dat tot doel had het landgoed een histori-
sche identiteit te geven. 
 
Van het midzomerfeest tot Sint Jansfeest
Hoewel het grafschrift op het eerste gezicht geen 
geloofwaardige verwijzing is naar een mogelijke 
viering van het midzomerfeest op de Westberg, 
bestaat hiervoor wel een andere aanwijzing. Deze 
wordt gevormd door de historische Sint 
Jansprocessie. In de vroege middeleeuwen kreeg 

de midzomerviering namelijk als gevolg van de ker-
stening geleidelijk een meer christelijk karakter. 
Heidense feestdagen werden destijds zoveel moge-
lijk vervangen door christelijke feesten. Het mid-
winterfeest werd Kerstmis en de feestdag van Sint 
Jan, 24 juni, kwam in de plaats van het zonnewen-
defeest. Het feest werd gekoppeld aan de geboorte 
van Sint Johannes de Doper en gekerstend tot Sint 

De zonneberg van Wageningen
In haar boek ‘Heidens Nederland, zichtbare overblijfselen van een niet-
christelijk verleden’ verwijst Judith Schuyf behalve naar de heidense 
ceremonies met brandende wielen ook naar zonnebergen waarop zon-
ne-offerplaatsen lagen. Zij noemt Wageningen als een van de plaatsen 
waar zulke zonnebergen aanwezig zouden zijn. Daarover is niets bekend 
uit de Wageningse historische literatuur. Na een zoektocht op oude kaar-
ten blijkt er echter inderdaad sprake geweest te zijn van een 
Sonnenbergh in Wageningen. Deze is te vinden op een kaart van Van 
Geelkercken uit 1649 van het bosgebied De Moft. Deze Sonnenbergh lag 
ten noorden van de weg van Wageningen naar Arnhem en zou kunnen 
verwijzen naar (één van) de oude grafheuvels die in het huidige land-
goed Oranje Nassau’s Oord liggen. De ‘mooie groep grafheuvels’ uit het 
laat-neolithicum wordt in Patrick Jansens boek over de geschiedenis van 
het landgoed uitgebreid beschreven, zonder dat overigens de naam 
Sonnenbergh aan de orde komt. Deze grafheuvels of andere nabijgele-
gen grafheuvels werden door de al genoemde Heldring bezocht om van 
daar af de zonsopkomst te beleven. Uit zijn beschrijving uit 1835 blijkt dat 
grafheuvels in de negentiende eeuw een grote romantische uitstraling 
hadden. De volgens Heldring Romeinse graven herinnerden hem eraan 
dat de Romeinen ‘zo veel nuttigs en goeds op onzen bodem gebragt’ 
hadden waaronder ‘het alles verhelderende christendom in het gevolg 
van hunnen zegenvierende vanen’. Hoewel het verslag niet verwijst naar 
een heidense zonneberg, speelt de zon een belangrijke rol in Heldrings 
beschrijving van de grafheuvels: ‘Wij wilden (….) op den eersten dag van 
onze togt, zelve het genot smaken, dat de opkomst der zon op een 
schoonen Zomermorgen schenkt, wanneer zij, hare blinkende stralen 
naauwelijks in den oceaan gedoopt hebbende, weder uit denzelve 
oprijst en zich zelve spiegelt in de glinsterende daauwdroppen, die zij, als 
het ware uit het golvend nat opgestegen, van hare gouden lokken 
afschudt.’

Foto Eric van Dorland, 
Werkgroep Archeologie 
Wageningen, 2017.
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wijzing naar de voor-christelijke midzomerviering 
een onverwachte historische achtergrond. 

Bloemen onderdeel van Sint Jansviering 
Het midzomerfeest werd niet alleen gevierd met 
vuurceremonies, maar ook met het verbranden 
van kruiden die een magische of geneeskrachtige 
werking hadden. Veel zomerbloeiende planten 
werden geacht speciale toverkracht te hebben als 
ze op de midzomerdag geplukt werden. Ze speel-
den een belangrijke rol bij de ceremonies: men 
danste ermee rond het vuur of verbrandde ze ter 
versterking van hun magische kracht. Nadat de 
midzomerfeesten gekerstend waren tot het Sint 
Jansfeest werden deze kruiden gekerstend tot Sint 
Janskruiden. De hertshooi (Hypericum perforatum) 
was het bekendste Sint Janskruid. Dit genees-
krachtige kruid heeft historisch ook grote symboli-
sche betekenis. De gele bloemblaadjes worden 
rood als je ze fijn wrijft. Volgens middeleeuwse 
legenden was dat een herinnering aan een druppel 
bloed die van Christus aan het kruis op de plant 
viel. Johannes de Doper zou daarna de bloemen 
verdeeld hebben onder de volgelingen van 
Christus. De bloembladeren hebben oliekliertjes 
die doorschijnend zijn als je ze tegen het licht 
houdt. Volgens de legenden weerspiegelden deze 
stippels dat de duivel de bladeren van het Sint 
Janskruid met naalden of met zijn klauwen door-
stak omdat hij kwaad was dat hij geen vat kon krij-
gen op Johannes de Doper.   

Van adellijk erfgoed tot publiek erfgoed
Het gebruik van de Sint Janskruiden sluit symbo-
lisch gezien goed aan bij het landschappelijke 
karakter van Belmonte als negentiende-eeuws 

Jansdag of Sint Jansfeest. In een handboek over de 
Nederlandse volkskunst schrijft Jos. Schrijnen: ‘Sint 
Jan de Dooper (24 Juni) is de groote dag van het 
Midzomerfeest met zijn offermaaltijden, en speelt 
daarom in het Germaansche volksleven een voor-
name rol. Reeds vroeg trad het geboortefeest van 
dezen heilige in verband met het Midzomer-, of 
Zonnestilstandsfeest, en dit verband werd nauwer, 
naarmate men meer innerlijke betrekking tusschen 
beide feesten meende te kunnen waarnemen’. 
Tijdens deze kerstening van het midzomerfeest 
werden de oude heidense rondgangen rondom de 
akkers aangepast tot een Sint Jansprocessie. 
In de historische beschrijvingen van de Sint 
Janstocht in Wageningen is tot nog toe vooral aan-
dacht besteed aan de rooms-katholieke achter-
grond. De tocht zou aanvankelijk gediend hebben 
ter herdenking van de verhuizing van de kerkrelie-
ken vanuit de oorspronkelijke parochiekerk op de 
Westberg naar de nieuwe parochiekerk in de stad 
beneden in het dal. Vervolgens zou de processie in 
de veertiende eeuw de vorm hebben aangenomen 
van een kruisweg langs zeven staties. Hoewel uit 
een vijftiende-eeuwse beschrijving blijkt dat in de 
processie ook fakkeldragers meeliepen, bevatten 
de historische beschrijvingen geen verwijzingen 
naar eerdere midzomerceremonies als het houden 
van fakkeloptochten en het ontsteken van feestvu-
ren. Wel is er sprake van muzikanten die met de 
processie meeliepen en van feestelijke maaltijden. 
Er zijn dus geen harde historische gegevens waar-
uit zou blijken dat de Wageningse Sint Janstocht is 
voortgekomen uit een midzomerviering. Echter 
tegen de achtergrond van de meer algemene 
omvorming van de midzomerviering naar het Sint 
Jansfeest krijgt het grafschrift met de indirecte ver-

De derde hedendaagse versie van de Sint Jansprocessie in 2015 tussen de akkers op de Westberg. Foto organisatie Sint Janstocht.



Sint Janstocht 2018
Op zondag 24 juni wordt de Sint Janstocht 2018 gelopen. De start is om 
11.15 uur op de Markt. Onderweg naar de ruïne van de Sint Janskapel op 
de Wageningse Berg wordt gestopt op statieplekken voor korte optre-
dens. Na afloop is er een gezellige potluck/picknick. 
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landgoed dat tot een arboretum is geëvolueerd. 
Het landgoed was conform de negentiende-eeuw-
se Engelse landschapstraditie vormgegeven door 
de landschapsarchitect J.D. Zocher. Het bestond uit 
een combinatie van bosschages, akkers, plantsoe-
nen en een moestuin. Dit landgoed riep volgens 
een beschrijving uit 1930 van de toenmalige lector 
in de tuinkunst aan de Landbouwhogeschool H.F. 
Hartogh Heys van Zouteveen het beeld op van ‘een 
samenweving van natuur en cultuur, die ons het 
Middeleeuwsche cultuurlandschap weer in herinne-
ring brengt’. 
In het midden van de twintigste eeuw werd het 
landgoed verkocht aan Het Geldersch Landschap. 
Vervolgens kwam het in 1951 in het bezit van de 
toenmalige Landbouwhogeschool. Die ontwikkel-
de in het oostelijke gedeelte van het landgoed een 
academisch arboretum. De Westberg maakte daar 
geen deel van uit, omdat het terrein vanwege de 
aanwezigheid van rijksmonumenten niet verstoord 
mocht worden. De Westberg lag er daardoor wat 
verlaten bij, terwijl de kerkruïne en het graf werden 
afgeschermd door een gesloten hek. 
De laatste jaren is de beleving van de Westberg als 
Wagenings erfgoed weer toegenomen. Dat komt 
niet alleen tot uiting in de Sint Janstocht nieuwe 
stijl, maar ook in de recente aankoop van de 
Westberg door de gemeente. Die beheert het 
gebied als een publiek toegankelijk natuurgebied 
dat landschappelijk aansluit bij het Belmonte arbo-
retum. Hierdoor zijn de twee delen van het oude 
landgoed weer verenigd en werd ook de band met 
de stad Wageningen hersteld. Bij deze hereniging 
passen bijvoorbeeld de herintroductie van de mid-
zomerse Sint Jansprocessie en het symbolische 
bloemenfort tijdens het 750-jarig bestaan van de 
stadsrechten. En vorig jaar nam de stichting 
Heideboerderij in samenwerking met de stichting 
Oerakkers het initiatief om oude granen zoals de 
Troshaver, Veluwse kruiprogge en mogelijk zelfs 
Sint Jansrogge op de Westberg te gaan verbouwen. 
Deze initiatieven tot het ontwikkelen van een 
hedendaagse relatie met historische vormen van 
beleving van de Westberg roepen de vraag op of er 
als symbolische verwijzing naar de cultuurhistori-
sche geschiedenis ook Sint Janskruiden kunnen 
opbloeien op de Westberg. 
 
Conclusie
Het complex van rijksmonumenten op de Westberg 
vormt belangrijk Wagenings erfgoed. Dit wordt 
weerspiegeld in de tekst op het graf dat onderdeel 
is van het complex. Hoewel de beschrijving van de 
geschiedenis van de Westberg de toets van de his-
torische feitelijkheid niet kan doorstaan, is die van 
cultuurhistorisch belang als uiting van de negentien-
de-eeuwse beleving van het landgoed als historisch 

Op de kaart van het 
bosgebied De Moft 
(noorden rechts) staat 
een ‘Sonnenbergh’.  
aangegeven. 
Nicolaes en Arnoldus  
Van Geelkercken, 1649  

erfgoed. Deze beleving van de Westberg als erfgoed 
dat het heden met het verleden verbindt, komt in de 
huidige tijd tot uiting in de processie nieuwe stijl 
naar de Westberg. Deze twee uitingen van de histo-
rische beleving van de Westberg vermengen op een 
onverwachte wijze de feitelijke historische werke-
lijkheid en historische fantasie.    
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Bij vrijwel elk cultureel  gebeuren in Wageningen is 
hij betrokken, zij het meestal op de achtergrond: 
Sjaak Driessen, directeur van de bblthk aan de 
Stationsstraat. Wij spraken met elkaar ter plekke.
Sjaak Driessen werd in 1953 geboren in Sevenum en 
heeft daar een licht Limburgs accent aan overge-
houden. Na de LTS, toen nog ambachtsschool 
geheten, trad hij in dienst bij Océ Van der Grinten in 
Venlo, producent van o.a. kopieermachines. In 
avondstudie deed hij MTS werktuigbouw en zette 
zijn studie voort met de HBO-opleiding (N-akte) 
leraar natuurkunde en wiskunde, en HBO-bedrijfs-
kunde. ‘Ik heb in totaal veertien jaar deeltijdonder-
wijs gevolgd.’ Bij Océ werkte hij aanvankelijk als 
instrumentmaker en kwam na drie jaar bij de afde-
ling research, waar hij met twee anderen de verant-
woordelijkheid had voor planning en budgettering 
van researchprojecten. Het was de tijd waarin nog 
uitgebreid met ponskaarten gewerkt werd en 
omdat men daar in Venlo niet voldoende capaciteit 
voor had, ‘moesten wij een keer per maand met 
een busje vol naar Raet in Arnhem en sliepen van-
wege de lange verwerkingsduur een nacht in Hotel 
Haarhuis.’ Sjaak eindigde bij de octrooiafdeling 
waar hij verantwoordelijk was voor de informatie-
voorziening. ‘Vanaf mijn tweeëntwintigste had ik 
steeds op mijn niveau een leidinggevende functie.’

Océ was een ideale werkgever die medewerkers in 
alle opzichten in hun ontwikkeling faciliteerde via 
de afdeling OVO (Opleiding, Vorming & Ontwikke- 

IN  GESPREK MET SJA AK DRIESSEN 

ling); ook voor cultuur. ’Zo ging er van tijd tot tijd 
een bus naar de opera in Düsseldorf. Als aarts-
nieuwsgierig mens heb ik daar altijd volop gebruik 
van gemaakt.’ Zijn toenmalige ‘baas’ Leo Giesen – 
‘ik heb altijd superbazen gehad’ – raadde hem aan 
niet bij Océ te blijven maar een andere weg te vol-
gen. In 1977 nam hij afscheid en trad in dienst bij 
het Onderwijskundig Centrum Gewest Helmond. 
Hij had inmiddels al in deeltijd een basisopleiding 
bibliotheek bij de Gemeenschappelijke Opleiding 
gevolgd, en was bezig met de vervolgopleiding. Na 
drieënhalf jaar in Helmond ging hij over naar de 
Provinciale Bibliotheekcentrale in Tilburg en weer 
ruim drie jaar later – april 1984 – zag hij in de 
Volkskrant een vacature voor een directeur van de 
bibliotheek in Wageningen.

De Wageningse bibliotheek was net verhuisd van  
de Stadsbrink naar een nieuw pand op de hoek van 
Stationsstraat en Bergstraat toen Sjaak in oktober 
1984 in dienst trad. Van het begin af aan streefde hij 
ernaar om van de bibliotheek niet alleen een multi-
mediaal ‘bedrijf’ te maken, maar die vooral uit te 
laten groeien tot een ‘bindende factor in de (lokale) 
samenleving’, inspelend ook op de mogelijkheden 
die de digitale ontwikkeling bood. Om het wat 
plechtig te zeggen met de Stichting Openbare 
Bibliotheek Wageningen: ‘het doel  (van een 
moderne bibliotheek) is het vrije zoeken van infor-
matie te bevorderen, alsook een uitwisseling van 
culturele, educatieve en maatschappelijke opvattin-

Door  
Toon Jansen
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Voor ons is het van groot belang te weten wat er in 
de stad omgaat en waar je op in zou kunnen spelen 
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gen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel monde-
ling, visueel en muzikaal als in woord en gebaar.’ 
Met dit doel voor ogen werden steeds meer cultu-
rele en andere activiteiten georganiseerd, deels 
door de bibliotheek zelf, deels door of in samenwer-
king met initiatiefnemers van buiten. Momenteel 
gaat het hierbij om zo’n 120 activiteiten per jaar. 

Een beroemd voorbeeld zijn de literaire avonden  
die vanaf 1988 twintig jaar lang door Sjaak georga-
niseerd werden in samenwerking met Marjan Heij 
van boekhandel Kniphorst. Vele bekende schrij-
vers, van Hella Haasse tot Arnon Grunberg, en van 
Kees van Kooten tot Frank Westerman, kwamen 
hiervoor naar Wageningen. Van wat recentere 
datum zijn de universiteitscolleges die jaarlijks in 
samenwerking met WUR op zondag gehouden 
worden en waar vooral ‘niet-WURders’ op af 
komen, ‘wat ook de bedoeling is.’ De bibliotheek 
kreeg hiermee ook steeds meer een ‘forumfunc-
tie’, een taakstelling die ook in de bibliotheekwet 

komst direct op de extra dimensie die de bblthk bij 
deze verbouwing kreeg. Eigenlijk is het idee van de 
brede bibliotheek al oud. In de negentiende eeuw 
hadden de bibliotheken in vele steden al een 
‘gehoorzaal.’ Onder dwang van de rationalisatie die 
in de twintigste eeuw ook de bibliotheek bereikte 
werden die functies uit elkaar gehaald. ‘In de bblthk 
wilden we die nadrukkelijk weer bij elkaar brengen 
maar het gebouw leende zich daar steeds minder 
voor. Zo moesten er bijvoorbeeld regelmatig boe-
kenkasten verplaatst worden om ruimte te maken 
voor debatten, literaire, muzikale  
en andere culturele activiteiten.’ 

Uiteraard blijft het uitlenen van media een belang-
rijke taak van de bblthk: er waren in 2017 10.500 
leden van wie bijna de helft jongeren tot 18 jaar, en 
ruim 180.000 uitleningen. En dan is er natuurlijk ook 
nog de leeszaal waarin o.a. alle Nederlandse en 
enkele buitenlandse dagbladen ter inzage liggen. 
Opvallend is dat 70% van de boeken etc. door de 
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van 2015 werd opgenomen.  
‘Voor ons is het van groot belang te weten wat er 
in de stad omgaat en waar je op in zou kunnen spe-
len – je moet de stad kunnen lezen; en dat geldt 
natuurlijk ook omgekeerd.’ Op dit forum komen – 
evenals in de kasten met boeken – verschillende 
meningen aan bod zonder elkaar te bestrijden. 

De bblthk heeft ook educatieve programma’s, bij-
voorbeeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar, en 
schoolklassen komen langs voor speciale projec-
ten. Sinds twee jaar functioneert er het (Digi)
Taalhuis waarin vrijwilligers volwassenen helpen 
die ‘vragen hebben op het gebied van taal, rekenen 
en computers.’ De combinatie van informatievoor-
ziening, culturele expressie en educatie maakt onze 
bblthk tot ‘een plek waar je bij blijft en blij van 
wordt.’ En er is zeker sprake van een succes: de 
bblthk ontvangt nu zo’n 250.000 bezoekers per 
jaar, dat is bijna 700 per dag. 

Het groeiende aantal bezoekers en activiteiten 
noodzaakte tot een grondige verbouwing en herin-
richting in 2003/4. In een voortdurende dialoog met 
architect Chris Pachen was Sjaak in staat zijn ideaal-
beeld van de moderne bibliotheek te realiseren als 
‘een instelling in het publieke domein die de meeste 
burgers op de been brengt, die daar doelbewust 
naartoe gaan en voor wie ont-moeten (je kunt hier 
veel, maar je moet niets) van grote waarde is.’ 
De in het oog springende tribune wijst bij binnen-

leners ‘van de plank wordt gehaald’ en slechts 30% 
via de catalogus. Wist u overigens dat de chip die 
sinds 2004 in elk bibliotheekboek wordt aange-
bracht (en daarmee ook de zelfbediening bij het uit-
lenen mogelijk maakt) een idee is dat Sjaak opdeed 
in zijn contacten met het IMAG waar men eind jaren 
’70 experimenteerde met het inbrengen van chips 
bij landbouwhuisdieren?

De bblthk waar ieder initiatief de volle aandacht 
krijgt en we ‘niet bang zijn om aan verheffing te 
doen’ heeft niet alleen de steun van een groot deel 
van de bevolking, maar wordt in deze gedaante ook 
‘politiek kamerbreed gedragen.’ De beruchte bezui-
nigingen van 2011 hebben ook daardoor in 
Wageningen een wat mildere uitwerking gehad dan 
de kaalslag die elders werd toegepast. ‘Maar we 
moeten niet te zelfvoldaan worden. Ik ben daar net 
zo allergisch voor als voor de kreet trots op eigen 
stad. Eigen stad, eigen land, …  Ik ben blij dat ik op 
deze aardkloot mag leven en hoop dat na mijn ver-
trek op 1 december a.s. nog lang te mogen. Nee, 
geef mij maar Multatuli:  Van de maan af gezien zijn 
we allen even groot.’

Om te eindigen met een citaat uit de column van 
Sjaak in Oud Wageningen 44-4 (2016): ’Soms vraag 
ik me weleens af hoeveel historie, duurzaamheid 
en behoudzucht een stad kan verdragen, een stad 
die er voor alle burgers is en moet zijn.’
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Villa Veluvia, ‘sieraad van 
bouwkunde’

Door 
Bob Kernkamp 

Villa Veluvia in 1885, vermoedelijk nog net eigendom van de familie van Dam. Rechts het koetshuis en links een fraai prieeltje.  
Beeldbank Wageningen, collectie Oud Wageningen

Veluvia was een van de eerste villa’s die eind negentiende eeuw langs de weg naar Arnhem verrezen. 

Hoewel er sindsdien aardig aan het pand is verspijkerd, is de oorspronkelijke woning nog goed herkenbaar. 

Studentenvereniging Ceres is er gehuisvest sinds 1926, wat de vereniging met afstand de meest langdurige 

eigenaar maakt. In deze bijdrage wordt de geschiedenis van de vorige eigenaren en van het gebouw belicht.

J.C. van Dam van Snelrewaard
Op 1 oktober 1873 kocht Jean Charles van Dam van 
Snelrewaard, zonder beroep te De Bilt, van H.J. 
Haas, gemeentesecretaris te Wageningen, een 
huis met tuin en pakhuis plus bijbehorende 
woning aan de Hoogstraat, het huidige nummer 
52. Hij vestigde zich er met vrouw en drie kinderen. 
In augustus 1875 vertrok het gezin naar Jutphaas, 
maar al op 12 mei 1877 waren zij terug in de 
Hoogstraat, in een ander huis. De eerste woning 
was een koopwoning, die waarschijnlijk werd ver-
huurd, zodat de Van Dams voorlopig een huurpand 
betrokken. Het gezin bestond nu uit Jean Charles 
en zijn vrouw, vier kinderen, waar in augustus 1878 
nog een vijfde bijkwam, en het huispersoneel: 
twee dienstbodes en een kinderjuffrouw. 

De familie leefde dus op stand. De huurwoning 
beviel kennelijk niet: op 31 juli 1879 kocht Van Dam 

van de koopman Jacques de Hartog vijf aaneenge-
sloten stukken bouwland, samen ruim 1,6 hectare, 
waarop hij een opvallend nieuw huis met koetshuis 
liet bouwen. De Wageningsche Courant hield de vor-
deringen bij en berichtte op 13 november 1879: ‘De 
villa van den heer Van Dam van Snelrewaard nadert 
de uitwendige voltooijing, is een sieraad van bouw-
kunde en strekt én ontwerper én bouwlieden tot 
eer.’ Wie die ontwerper was, is helaas niet bekend. 
Van Dam gaf zijn nieuwe woning de naam Veluvia. 

Het huis lijkt – nog steeds – op een groot uitgeval-
len chalet, maar de houten planken op de gevel zijn 
niet echt. De daklijsten en de kunstig gesneden 
ornamenten op en onder de geveltoppen waren  
wel echt; die hebben dan ook niet lang aan het huis 
gezeten. De villa kreeg een kruisvormige plattegrond 
en hoge kamers. Het huis heeft nog steeds een 
diepe voortuin, maar erachter lag een nog veel 



Uitsnede van de kadastrale kaart uit 1832 van sectie 
G. Van Dam kocht de percelen 552-555 en 574. Het 
woonhuis kwam op 555 en het koetshuis op 554.  
Het linkerdeel van 574 was de voortuin, terwijl op  
het rechterdeel huizen werden gebouwd. 

Veluvia ca. 1888/1890 door J.H. van der Laag. Links is 
nog net de in 1886 aangebouwde westelijke vleugel 
zichtbaar. Voor het hek vijf jongens met pet, erachter 
een meisje met hoed en hoepel. Misschien is het Dina 
Wertheim, die in 1881 in Wageningen is geboren. 
In het midden de vier herenhuizen die Van Dam in 
1881 liet bouwen. Beeldbank Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.
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diepere tuin, die oorspronkelijk doorliep tot aan  
het Delpad, de huidige Faliseweg. Van Dam van 
Snelrewaard had officieel geen beroep, maar stond 
als ‘particulier’ bekend. Hij belegde in aandelen en in 
een bierbrouwerij aan de Grindweg en een steenfa-
briek, beide onder de naam Van Dam & Compagnie. 
Wat hem oorspronkelijk naar Wageningen bracht,  
is onbekend. In 1887 vertrok het gezin naar Wijk bij 
Duurstede. Veluvia werd al in 1886 voor 20.000 
gulden verkocht aan J.E. Wertheim.

J.E. Wertheim en H.C. Wertheim-Hertzveld
De twee grootmoeders van de in Amsterdam 
geboren koopman en bankier Johan Eduard 
Wertheim waren Roosje Marcus en Judith Marcus, 
zussen van de bekende Wageninger Jacob Marcus 
Rosenik. Twee zoons van Roosje Wertheim-Marcus 
waren getrouwd met dochters van Rosenik, dus met 
hun nichten. De familie Wertheim was dus, hoewel 
Amsterdams, behoorlijk thuis op Wageningse grond. 
In 1872 trouwde J.E. Wertheim met Hermina Carolina 
Hertzveld, die in 1850 in Zwolle was geboren. Wertheim 
woonde toen aan de Hoogstraat in Wageningen, op 
het huidige nummer 51. Hermina was een dochter 
van de advocaat Lion Hertzveld en Saartje Salomonson 
en kleindochter van de vooruitstrevende Zwolse 
opperrabbijn Hartog Josua Hertzveld. Zowel de 
families Wertheim en Hertzveld als de Twentse 
familie Salomonson behoorden tot de vooraan-
staande joodse families in Nederland. Wertheim was 
raadslid en één van de eerste Wageningse ijveraars 
voor het hiernaartoe halen van het landbouwonderwijs. 

Op 17 juni 1886 schreef de Wageningsche Courant: 
‘de reeds lief en schoon gelegen villa Veluvia, in 
eigendom overgegaan aan den heer Joh. E. 
Wertheim, zal nog belangrijk worden verfraaid en 
verbeterd. Het werk is aangenomen door den heer 
P. de Leeuw, die ook ’s konings paleis Oranje 
Nassau’s Oord restaureert.’ Waarschijnlijk is toen aan 
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de westkant een kamer aangebouwd. De grond 
rondom de villa was slechts gedeeltelijk door 
Wertheim aangekocht: direct ten oosten van Veluvia 
liet Van Dam van Snelrewaard in 1887 vier door R. de 
Vries ontworpen herenhuizen bouwen, de huidige 
panden Gen. Foulkesweg 3-9. Johan Eduard 
Wertheim overleed op 12 april 1887, maar mevrouw 
bleef in Veluvia wonen met haar drie kinderen, twee 
dienstbodes, een kinderjuffrouw en een tuinknecht. 
Hermina Wertheim-Hertzveld was actief in het 
sociale leven van Wageningen en trad regelmatig op 
als zangeres. De krant prees haar fraaie stem. 

Eind negentiende eeuw wilde de weduwe verhui-
zen, maar een pand als Veluvia was niet makkelijk 
te verkopen. In 1898 was er even sprake van dat  
de Landbouwschool het zou aankopen om er een 
Rijksproefstation van te maken, maar kennelijk 
bood de school niet genoeg geld. 

Jhr. J. van den Bosch 
Per 1 mei 1899 was jonkheer Johannes van den 
Bosch eigenaar-bewoner van Veluvia. Hij was in 1847 
geboren in Den Haag en genoemd naar zijn grootva-
der, de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 
en vervolgens minister van Koloniën Johannes graaf 
van den Bosch. Van den Bosch was weduwnaar (zijn 
eerste vrouw was in juni 1898 overleden) en had 
zeven kinderen, waarvan er zes meekwamen van 
Utrecht naar Wageningen. In december 1899 trok  
de in Metz geboren gouvernante C.M. Lontz vanuit 
Oxford bij hen in. Diezelfde maand adverteerde Van 
den Bosch voor een huisknecht per 1 februari. Het zal 
toen tamelijk vol zijn geweest in Veluvia. In 1901 her-
trouwde Van den Bosch met J.E. de Joncheere uit 
Ede. In mei 1908 vertrok de familie naar Bennekom, 
waar huize Noordereng op het landgoed Hoekelum 
werd betrokken. Dat was ook in de chaletstijl 
gebouwd, maar al in 1849. 
Van den Bosch was penningmeester van het water-

Mevrouw Wertheim-
Hertzveld door 
François Vachoux, 
Montreux, ca. 1912. 
Stadsarchief Amsterdam, 
familiearchief Wertheim.

Advertentie in de 
Wageningsche Courant 
van 13 december 1899.
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schap Hooge en Lage Weide, ten westen van Utrecht, 
terwijl zijn zoon Hendrik in november 1899 werd 
benoemd als volontair ter gemeentesecretarie in 
Wageningen – dat vrijwillige werk op een secretarie 
was het gebruikelijke startpunt voor een carrière als 
gemeentesecretaris en burgemeester. In Wageningen 
was Johannes van den Bosch actief in de paarden-
sport. Zo zat hij direct in 1899 met baron Van Doorn 
van Westcapelle (die op Hinkeloord woonde) en jonk-
heer Schimmelpenninck in de jury voor de ringrijderij 
en harddraverij die in Wageningen werden georgani-
seerd ter gelegenheid van de verjaardag van de 
koningin. Paardensport was toen nog zeer exclusief.

Mr. D.L. Leccius de Ridder
De Wageningsche Courant van 4 september 1907 
berichtte: ‘Naar wij vernemen is Leccius de Ridder 
eigenaar geworden van het buitengoed Veluvia, toe-
behorende aan jhr. J. vd Bosch. De R. zal zich daar 
vestigen, terwijl de huidige bewoner Wageningen 
verlaat.’ Dirk Leccius Leccius de Ridder (het eerste 
Leccius was een voornaam en het tweede een ach-
ternaam) was de laatste particuliere eigenaar van 
Veluvia. Hij was in 1868 in de Greb geboren en ves-
tigde zich in 1896 in Wageningen. Nadat hij in de 
Dijkstraat en de Nudestraat had gewoond, kocht hij 
villa Veluvia en vestigde zich er met zijn vrouw en 
vijf kinderen. 

Mr. D.L. Leccius de Ridder was advocaat en procureur 
en hield vanaf 1908 kantoor in de Bergstraat, vlak bij 
huis. Hij was tevens eigenaar van enkele steenfabrie-
ken, zowel in Wageningen als elders. Heel lang heeft 
hij niet in Veluvia gewoond, want op 14 en 18 juli 1919 
werd het huis op een veiling te koop aangeboden. 
Veilingen waren toen een gebruikelijke manier om 
huizen te verkopen. Het huis werd omschreven als 
‘de in de onmiddellijke nabijheid der stad a/d 
Rijksstraatweg gelegen villa Veluvia met grooten 
tuin, voorwaranda en achterserre, koetshuis met 
stalling voor 3 paarden, tuinmanswoning, kassen, 
enz., [...], groot 94.26 are. De villa bevat beneden 5 
kamers waarvan 2 en suite, dessertkamer, keuken en 
bijkeuken, groote kelder met kluis, boven 5 kamers, 
bad- en mangelkamer, zolder met 4 slaapkamers, 
closets op beneden- en bovenverdieping en is voor-
zien van electrisch licht, gas- en waterleiding en 
meerdere gemakken. De fraai aangelegde tuin met 
moestuin bevat zeer vele uitstekend dragende fijne 
vruchtbomen, perzikkenschutting, kippenhok en 
broeibakken. Te aanvaarden het huis met voortuin 
en koetshuis den 15 augustus 1919, de moestuin met 
tuinmanswoning den 1 november 1919.’

De gemeente Wageningen 
Op 19 november 1919 meldde de Wageningsche 
Courant: ‘naar wij vernemen is de buitenplaats 
Veluvia door de gemeente gekocht voor 50.000 

gld.’ De overdracht van ‘de villa Veluvia met koets-
huis, tuin en tuinmanswoning, gelegen aan den 
Rijksstraatweg op den Berg te Wageningen, de 
tuinmanswoning aan het Delpad’ door Leccius de 
Ridder vond plaats op 2 januari 1920. Rond die tijd 
kocht de gemeente meer stukken grond, om 
daarmee stadsuitbreidingen te kunnen reguleren. 
De krant vervolgde dan ook: ‘hiermede  heeft de 
gemeente alle bouwterreinen in handen gelegen 
tussen hotel De Wereld, Rijksstraatweg, Molenweg 
en Delpad.’ De krant vermoedde dat de gronden 
zouden worden gebruikt voor villabouw.

De grond rondom Veluvia was voor de gemeente 
interessant, maar het huis zelf niet zo erg. Het was 
ook lastig te verkopen. De gemeente had er maar 
liefst 50.000 gulden voor betaald (inclusief de grote 
tuin) en kennelijk was er niemand te vinden die er 
ook zoveel voor over had. De Landbouwhogeschool 
had geen belangstelling. Besloten werd daarom om 
de villa te verhuren aan twee hoogleraarsgezinnen. 
Er heerste woningnood in Wageningen, vooral als 
gevolg van de groei van de Landbouwhogeschool, 
en het leek de gemeenteraad daarom een goed idee 
om deze voorname woning aan professoren te ver-
huren. Voor maximaal vijf jaar, want als zich een 
koper voordeed, moest het huis vlot verkocht 
kunnen worden en huurders zitten dan in de weg. 
Het socialistische deel van de raad vond het niet juist 
dat er werd gesteggeld over professoren terwijl er 
voor arbeiders niets werd gedaan. ‘De landbouw-
hoogeschool is wel de kurk waarop de gemeente 
drijft, maar toch een financieele nagel aan veler 
doodskist’, zei raadslid Van de Griend. De burge-
meester zei daarop dat ‘uitbreiding der landbouw-
hoogeschool wel degelijk in het belang is der klein-
tjes, 4/5 der bevolking leeft van de school en dat zal 
nog meer worden. De gouden vruchten zullen eerst 
na tientallen van jaren in onze schoot vallen.’

Er was een andere optie. Van de Griend: ‘in de 
besloten vergadering is ook gesproken er een hos-
pitium voor studenten van te maken. Dan wordt 
het mogelijk gemaakt dat de studenten niet langer 
door de geachte burgerij worden gevild. Zij vesti-
gen zich in arbeiderswoningen, wat het nadeel 
heeft dat de arbeidersbevolking geen kosthuizen 
kan krijgen. [...] De huisvesting van 1½ professor, 
of misschien zijn het er 2 heelen, is van niet 
zooveel belang als de huisvesting van arbeiders.’ 
Waarop de burgemeester zei dat ‘waar de heer 
Van de Griend gezegd heeft dat de studenten 
gevild worden, dit toch zeker niet geldt voor hen 
die in de arbeiderswijk wonen’, maar Van de 
Griend meende: ‘evenzeer, ze worden daar ook 
gevild.’ Maar over huisvesting van studenten in 
Veluvia zei de burgemeester ‘dat geen huis meer 
ongeschikt is als studentenverblijf dan Veluvia  
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Plattegrond van de begane grond van Veluvia met de eerste verbouwingsplannen voor Ceres (1925).  
Hierop is de oorspronkelijke indeling van het woonhuis nog te zien. Archief Ceres I. 

en wel om de zeer grote vertrekken.’ Uiteindelijk 
werd de villa voor een bescheiden bedrag verhuurd 
aan de gezinnen van de hoogleraren Kielstra en 
Roepke. Het onderhoud van het pand werd steeds 
zo lang mogelijk uitgesteld, terwijl in de voorma-
lige achtertuin een nieuwe woonwijk verrees: geen 
villa’s, maar bescheiden ‘middenstandswoningen’, 
in wat nu de woonwijk Veluvia is. Die is dus naar de 
villa genoemd.

Ceres
In 1925 werd Veluvia verkocht aan het Wageningsch 
Studenten Corps. Al in 1918 begon het WSC uit te 
zien naar een groter sociëteitsgebouw. Het oude, 
aan de Boterstraat, voldeed volgens de president 
van het WSC in 1923 ‘niet meer aan de meest 
bescheiden eischen.’ Begin 1924 kwam Veluvia in 
beeld. Een commissie onder leiding van oud-minis-
ter van Landbouw Dr. F.E. Posthuma moest een 
bedrag van rond de 50.000 gulden bijeenbrengen 
voor aankoop en verbouwing. Op 17 januari 1925 
bood de gemeente de villa aan voor 25.000 
gulden. Het duurde even voor het pand daadwer-
kelijk werd aangekocht, omdat het corps het beno-
digde geld nog bij elkaar moest krijgen. Dat lukte 
via schenkingen en een hypotheek. Daarna moest 
het huis worden verbouwd om het geschikt te 
maken als sociëteit. Het meest opvallend is de zaal 
die aan de westkant werd aangebouwd. Ook werd 
in het hele gebouw centrale verwarming aange-
legd. De verbouwing werd uitgevoerd door metse-

laar-aannemer H. de Leeuw en timmerman-aanne-
mer C. Bosman, terwijl het interieur (plafonds, 
behang, lambrisering) door H.J. Zimmerman en 
Zonen werd verzorgd, allen Wageningse onderne-
mers. Op 16 september 1926 vond de officiële inge-
bruikneming van de nieuwe sociëteit ‘Ceres’ plaats 
tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van 50 
jaar landbouwonderwijs in Wageningen.

Ceres zit nu dus alweer bijna 92 jaar in dit fraaie pand. 
Enige tijd geleden zijn de verdwenen ornamenten 
weer boven in de gevel aangebracht en er wordt 
voorzichtig gespeeld met het idee om ook de 
veranda aan de voorzijde terug te brengen. Soms 
denk je weleens dat studenten zo’n monumentaal 
pand volledig uitwonen, maar zonder Ceres zou 
Veluvia misschien al lang gesloopt zijn, terwijl ze nu 
zelfs oog hebben voor de historische waarde van het 
pand. Het kon slechter.

Bronnen
Bevolkingsregisters Wageningen

Kadastrale leggers Wageningen

Ceres-archief deel I

Wageningsche Courant



  

tijdens de dagelijkse kerkdiensten. Het gebouw 
werd namelijk slechts door een smalle steeg 
gescheiden van de door stoomkracht aangejaagde 
machines. Met wat aanpassingen in het ingediende 
plan – de schoorsteen van de stoommachine zou 
boven de dakgoot van de kerk uitsteken en de 
stoommachine zou in een losstaand en uitsluitend 
uit steen en ijzer opgetrokken gebouw komen te 
staan – kregen de nieuwkomers alsnog groen licht. 

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Een houtdraaierij op stoom 
aan de chique Herenstraat
De Herenstraat anno nu omvat hoofdzakelijk woonhuizen en horecapanden. Liep je ruim 

honderd jaar geleden door de Herenstraat, dan kwam de bedrijvigheid uit een geheel 

andere hoek. Zo stond een aanzienlijk deel van de straat in het teken van onderwijs.  

Niet alleen in het Bassecour – het hoofdgebouw van de toenmalige Landbouwschool – 

maar ook in riante herenhuizen daarnaast zetelden afdelingen van deze instelling (en 

voorloper van de universiteit). Even verderop in oostelijke richting vormde de 

‘Nederlandsche Stoomhoutdraaierij en Meubelfabriek’ van directeur Anton Willem de 

Voogt een vaste waarde voor de straat. Het ‘druischende, fluitende en stampende geluid 

van de stoommachine’ zal de nodige levendigheid met zich meegebracht hebben. 

Bezwaarlijk
Dat niet iedereen even gecharmeerd was van de 
komst van deze fabriek in de straat blijkt wel uit  
de bezwaarschriften die eind 1886 bij de gemeente 
binnenkwamen. Niet alleen het bestuur van de 
Landbouwschool, maar ook dat van de rooms 
katholieke (Waterstaats)kerk, toentertijd nog in de 
Herenstraat gevestigd, was sterk gekant tegen 
rumoerige industriële activiteiten in zijn nabijheid. 
Vooral het godshuis zou hinder gaan ondervinden 
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Blik in de Herenstraat in oostelijke richting, ca. 1900. 
Het lichte gebouw rechts van het midden is de 
Stoom houtdraaierij A. de Voogt en Co.  
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Bijna dezelfde foto, na 1910. De stoomhoutdraaierij 
is uitgebreid met een verdieping en extra bekapping. 
Rechts een stukje kerktoren. Aan de overkant is de 
houtloods zichtbaar. 
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.  
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De Voogt en Compagnie
De kersverse firmanten zijn Anton Willem de Voogt, 
Wageninger van geboorte, en Zaandammer 
Coenraad Endt, houthandelaar van beroep en sinds 
1866 in Wageningen woonachtig. Zij gaan voort-
arend aan de slag. Endt heeft dan al een perceel aan 
de zuidzijde van de Herenstraat in eigendom en in 
gebruik als houtopslagplaats. Bij dit perceel hoort 
ook een stuk grond achter het toen nog door dok-
ter L. Vermande bewoonde pand. De locatie waar 
het fabriekspand wordt opgetrokken ligt in oor-
sprong dus niet pal aan de straat. Uit deze hout-
draaierij komen vanaf juni 1887 onder meer de eer-
ste gordijngarnituren, kledingstandaards en 
deurknoppen van de werkbanken. Vijf jaar na 
oprichting heeft het bedrijf veertig man in dienst 
(waaronder acht jongens beneden de zestien jaar). 
Rond de eeuwwisseling blijkt de houtdraaierij 
inmiddels stevig uit de jas gegroeid en is de eerste 
uitbreiding een feit. Aan de achterzijde van het 
bestaande fabrieksgebouw met zaagtanddak wordt 
een flink stuk aangebouwd voor de zagerij, een 
nieuw ketelhuis en een machinekamer. De stoom-
machine wordt geplaatst aan het eind van dit nieu-
we gebouw, ruim zestien meter verder van de straat 
dan zijn voorgaande locatie. Met deze uitbreiding 
verandert ook de naam van het bedrijf: de firma 
Nederlandsche Stoomhoutdraaierij A.W. de Voogt 
en Co gaat dan verder onder de naam NV Neder-
landsche Stoomhoutdraaierij en Meubel-fabriek. 
Niet helemaal verwonderlijk, want compagnon 
Coenraad Endt is al sinds 1897 vertrokken uit Wage-
ningen, terug naar zijn geboorteplaats Zaandam.

Uitbreidingen en arbeiderswoningen
In 1910 volgt een nieuwe uitbreiding. De blauwdruk 
van de verbouwing door Wagenings architect P. de 
Vries toont een rigoureuze ingreep: de voorgevels 
van twee panden aan de Herenstraat worden tot 
één brede gevel samengetrokken en er komt een 
extra verdieping op dit nieuw ontstane pand met 
een dak dat aansluit op het erachter gelegen 
fabrieksgebouw. Deze fabriekshal krijgt eveneens 
een extra verdieping. Aan de overkant van de 
straat, op nummer 35, wordt in datzelfde jaar een 
diepe houtloods gerealiseerd om de ruime hout-
voorraad te kunnen laten drogen en opslaan. Het 
gaat klaarblijkelijk goed met het bedrijf, zo goed dat 
directeur De Voogt in 1913 een aanvraag doet om 
buiten het centrum arbeiderswoningen te mogen 
realiseren. Het betreft een blok van veertien wonin-
gen aan de Eekmolenweg (nu Oude Eekmolenweg). 
Vermoedelijk zijn de woningen door de directeur 
neergezet om zijn werknemers te bedienen en aan 
zich te binden. En dat zijn er nogal wat, want in 1913 
staat de teller volgens het gemeenteverslag op 95 
man. Daarbij moet wel gezegd dat ruim 25 jaar na 
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Luchtopname uit 1967 van de binnenstad met rechts het zaagtanddak van de 
meubelfabriek, links daarvan de kerk en weer links daarvan het Hoofdgebouw (nu 
Bassecour) met de ‘vleugels.’ Tegenover de meubelfabriek is de houtloods zichtbaar. 
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

de bouw nog maar twee panden worden bewoond 
door personeel van de meubelfabriek. Het zijn pret-
tige woningen met een redelijk diepe tuin met 
schuur waarin ruimte is voor het houden van een 
varken. Dit woonblok, inmiddels tegenover een 
basisschool gelegen, is ruim honderd jaar na 
oprichting nog altijd zeer geliefd.

Vertrek uit de (binnen)stad
De expansiedrift van de directie wordt uiteraard 
ingeperkt door de ligging van de fabriek. Binnen de 
stadsmuren is het woekeren met de ruimte en steg-
gelen met de gemeente over de steeds scherper 
wordende milieueisen. De Voogt heeft voor verdere 
uitbreiding zijn oog dan ook laten vallen op een loca-
tie net buiten het centrum aan het einde van de 
Dijkstraat. Hier laat hij in 1920 een elektrische hout-
zagerij oprichten waar het hout fijn in de stadsgracht 
kan wateren en waar de geluidsoverlast van de zaag-
machines binnen de perken blijft. Lang heeft hij ech-
ter niet kunnen genieten van deze uitbreiding want 
in 1921 overlijdt Anton Willem de Voogt op slechts 
56-jarige leeftijd. Het zou nog tot ver in de twintigste 
eeuw duren voor zijn bedrijf geheel uit de binnen-
stad zou verdwijnen. Pas met de sanering van de 
binnenstad in de jaren tachtig van de vorige eeuw en 
de geplande nieuwbouw, vertrekt de Nederlandse 
Meubelfabriek naar bedrijventerrein Nudepark. 
Ondertussen is de fabriek ook daar stilletjes verdwe-
nen. Wat van de voormalige Stoom houtdraaierij aan 
de Herenstraat nog rest is de droogloods aan op 
nummer 35, inmiddels een gemeentelijk monument. 
De loods is vakkundig verbouwd tot een modern 
appartementencomplex met behoud van de ken-
merkende industriële voor- en zijgevel. Een speciaal 
stukje Wagenings erfgoed is zo mooi behouden.

http://beeldbankwageningen.nl
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Konden reizigers van en naar Wageningen gebruik 
maken van een voor die tijd comfortabele rijksweg, 
naar het noorden moesten ze zich behelpen met 
een wirwar van zandwegen, waarvan de begaan-
baarheid nogal te wensen overliet. Aangezien meer 
gemeenten op de westelijke Veluwe met dit pro-
bleem kampten, ontstond er een plan om een 
doorgaande grindweg aan te leggen van Nijkerk 
naar Wageningen en via het Lexkesveer verder 
naar Nijmegen. Hoewel de provincie dit interge-
meentelijke iniatief met een subsidie steunde, 
moest de weg vanwege de hoge kosten later inge-
kort worden en liep slechts van Terschuur tot 
Wageningen. De aanleg van het Wageningse deel 
van de nieuwe grindweg geschiedde aanvankelijk 
door plaatselijke aannemers, die echter zo onoor-
deelkundig werkten dat het werk ten slotte moest 
worden uitbesteed aan een Arnhemse aannemer. 
De in 1840 begonnen aanleg van de weg duurde tot 
1849. De Grindweg, zoals de nieuwe verbinding 
oorspronkelijk officieel heette, begon in de tegen-
woordige Bevrijdings straat, liep over de Churchill-
weg tot het kruispunt Van Uvenweg-Dolderstraat, 
waar de weg tegenwoordig naar het westen 
af buigt, maar vroeger rechtdoor liep tot café De 
Keijzer (nu restaurant ‘t Gesprek). Vanaf daar volgt 
het oude traject de huidige Grintweg tot aan de 
gemeentegrens.

Uitbreidingsplannen
De Woningwet 1901 bracht niet alleen grote veran-
deringen op het gebied van het bouwen van afzon-
derlijke bouwwerken, maar ook op dat van uitbrei-
dingsplannen. Gemeenten van 10.000 inwoners en 
meer werden verplicht een uitbreidingsplan voor de 
bebouwde kom te laten samenstellen. Hoewel 
Wageningen in 1904 nog niet zoveel inwoners 
telde, liet de raad in dat jaar toch zo’n plan ontwer-

Zand- en grindwegen
Tot het begin van de negentiende eeuw bemoeide 
de overheid zich nauwelijks met de wegenaanleg. 
De zorg voor de wegen beperkte zich tot onder-
houd van de buurtwegen die tussen de akkers 
door liepen. Dat gebeurde door de boeren zelf. Van 
tijd tot tijd riepen door de stad aangestelde buurt-
meesters omwonenden op zich met paard en 
wagen of met de eigen arbeidskracht te melden 
om de zandwegen te ontdoen van kuilen en diepe 
sporen. Deze vorm van hand- en spandiensten, 
meinwerken genoemd, is in de loop van de negen-
tiende eeuw in onbruik geraakt. 
In Wageningen is de verbinding tussen de Nude-
straat en het begin van de Lawickse Allee voorzover 
bekend de oudste door het stadsbestuur aange-
legde weg. 
Dat gebeurde in 1726 nadat de Hoogstraat van 
nieuw plaveisel was voorzien en het stadsbestuur 
de hooi- en mestwagens niet meer door de stad 
wilde laten rijden. Om de akkers ten oosten van de 
stad te bereiken moesten ze voortaan een omweg 
via de Nieuwe Weg en de Lawickse Allee maken. 
Het aangelegde traject heet nu Costerweg, maar 
heeft tot na de Tweede Wereldoorlog eenvoudig 
Nieuwe Weg geheten. Een veel grotere verbetering 
in het Wageningse wegennet was de aanleg, vanaf 
1820, van de met grind geplaveide rijksweg num-
mer 6 van Utrecht naar Arnhem. Het was een van 
de wegenprojecten van koning Willem I. Het traject 
was aanvankelijk over de Grebbedijk gepland, 
maar het stadsbestuur wist gedaan te krijgen dat 
de weg over de Hoogstraat zou lopen. Dat zou 
meer leven in de brouwerij brengen. Buiten de 
Bergpoort zette de rijksweg zich in oostelijke rich-
ting voort. Veel oudere Wageningers hebben de 
huidige Generaal Foulkesweg nog als Rijksstraat-
weg gekend. 

Door  
Kees Gast

Kees Gast was 

van 1986 tot 2005 

gemeente-archiva-

ris van de stad.

Nieuwe Wageningse wegen
‘Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen provincie is onacceptabel’ kopt een persbericht 

van B & W op 12 juli 2017. Het gaat om een plan dat de provincie gaat maken als alternatief voor 

een gemeentelijk plan om een nieuwe rondweg aan te leggen. Na eerst overwogen te hebben 

de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee te verbreden, heeft de raad uiteindelijk gekozen voor 

een tracé over de Campus van de universiteit. De provincie keurde het plan af en wil met een 

zogenaamd inpassingsplan de regie overnemen. Hoe dit inpassingsplan er uit komt te zien is 

nog niet bekend, maar het is zonneklaar dat deze provinciale move opnieuw voor vertraging zal 

zorgen. Het is niet de eerste keer dat de provincie ingrijpt in de wegenaanleg van Wageningen. 

Ook het Rijk heeft zijn stempel op de Wageningse wegenstructuur gedrukt.
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teerde en de al bestaande bebouwing van het Rode 
Dorp, langs het voetbalveld van WAVV en verder 
met een flauwe boog door een gepland industrieter-
rein tot een vijfsprong waar ook de Dolderstraat, de 
Grindweg en Tarthorsterweg op uitkomen. De Van 
Uvenweg fungeert hier, naast de Grindweg, als een 
van de uitvalswegen van Wageningen.

pen. De opdracht ging naar de Leidse ingenieur 
H. Paul. Zijn uitbreidingsplan werd reeds het vol-
gende jaar door de raad vastgesteld. Helaas is dat 
plan niet bewaard gebleven, zodat niet meer is na te 
gaan welke wegenstructuur hij voorstelde. 
In 1921 kwamen de aan de Landbouwhogeschool 
verbonden tuinarchitecten H.F. Hartogh Heijs van 
Zouteveen en L. Springer met een nieuw ontwerp. 
Hun plan vond echter geen genade in de ogen van 
Gedeputeerde Staten, die het te gedetailleerd en te 
statisch vonden. Bovendien zou het ontwerp te veel 
rekening houden met plannen voor een 
Amsterdam-Rijnkanaal dat bij Wageningen in de Rijn 
zou uitmonden. De aanleg van dit grote werk was 
echter onzeker en het ‘Geldersche Vallei Plan’ voor 
dit kanaal zou later inderdaad worden afgeblazen. 

Het zou nog tot 1928 duren voordat de raad een uit-
breidingsplan zou aannemen dat de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten kon wegdragen. De kaart 
behorend bij dat uitbreidingsplan is al in maart 1922 
getekend. Afgebeeld ziet u een uitsnede van deze 
kaart met de bebouwde kom. De bestaande bebou-
wing is paars. Opvallend op het kaartbeeld is een 
rondweg die begint op het kruispunt Lawickse 
Allee-Binnenhaven en met een boog doorloopt tot 
aan de Generaal Foulkesweg. Deze rondweg is nooit 
zo uitgevoerd, maar delen ervan zijn wel in het hui-
dige straatbeeld terug te vinden. De Beatrixlaan die 
in het verlengde van de Arboretumlaan ligt, stopt nu 
bij de Churchillweg maar moest volgens deze kaart 
doorlopen tot de Van Uvenweg. Interessant is ook, 
dat de Lawickse Allee op de kaart in ontwerp door-
loopt tot aan de weg naar Rhenen. In 1922 is dit deel 
van de Allee geprojecteerd door een fors industrie-
terrein, dat zo groot gedacht is vanwege het aan te 
leggen kanaal. De verlengde Lawickse Allee biedt 
ook het drukker wordende verkeer de mogelijkheid 
om, uit de richting Rhenen komend, de smalle 
Hoogstraat te mijden en om te rijden via de gepro-
jecteerde uitvalsweg naar het oosten, de huidige 
Ritzema Bosweg, die overigens pas in 1960 zou  
worden voltooid. Het verkeer moest destijds een 
betrekkelijk nauwe doorgang, de Tramweg, passe-
ren ten noorden van het toen nog volop in bedrijf 
zijnde spoorwegemplacement. Het streven van het 
gemeentebestuur om een ruime doorgang te creë-
ren, de zogenaamde traverse, kon pas in het begin 
van de jaren zestig, na de afbraak van het station en 
de huizen aan de Tramweg en de daaropvolgende 
aanleg van de Stadsbrink, worden gerealiseerd. 
Wellicht is de fraai gebogen Otto van Gelreweg al 
voor 1922 ontworpen als doorgaande verbinding 
tussen de Lawickse Allee, de Tramweg en de 
Rijksstraatweg (de huidige Generaal Foulkesweg). 
Op de kaart van 1922 zien we ook voor het eerst  
de Van Uvenweg, lopend van het begin van de 
Binnenhaven (nu Kortenoord) langs de geprojec-
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Ansichtkaart waarop de Nieuwe Weg (nu Costerweg) te zien is. Ca 1908.   
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

De Rijksweg Utrecht-Arnhem, gezien in de richting van Rhenen, ter hoogte 
van Nudenoord. Ca 1920. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Uitsnede van de kaart van het uitbreidingsplan uit 1928. 
Collectie Gemeentearchief.
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Uiterwaardenplan
Kort voor en na de oorlog bleef de wegenstructuur 
van Wageningen in hoofdzaak onveranderd. Daar 
kwam verandering in door het Uiterwaardenplan, 
waarbij een grote woonwijk in de uiterwaarden 
ten zuiden van de stad zou verrijzen. Aanleiding 
voor dit plan was een rapport uit 1954 van het 
Economisch Technologisch Instituut Gelderland  
in samenwerking met de Landbouwhogeschool, 
waarin een prognose stond dat het landbouwon-
derwijs en de daaraan verbonden instituten zo 
sterk zouden groeien dat de bevolking binnen 40 
jaar zou verdubbelen. De ruimte voor de stadsuit-
breiding die dit zou vragen, kon het beste in de 
uiterwaarden gezocht worden, want ten westen 
en noorden lagen proefvelden van de 
Landbouwhogeschool en de aanverwante institu-
ten en ten oosten lag het beschermde natuurge-
bied van de Eng. Volgens het plan zouden er 5600 
woningen gebouwd moeten worden, meer dan de 
helft van het totale woningbestand van 
Wageningen. De gevolgen van het plan voor de 
wegenstructuur waren ingrijpend. Er werden twee 
brede aan- en afvoerwegen naar en van de uiter-
waarden geprojecteerd, die ten westen en oosten 
van de binnenstad zouden lopen. Dat werden res-
pectievelijk de weg Kortenoord Allee-Costerweg 
en de Rooseveltweg. Beide wegen zouden in het 
noorden eindigen op de Nijenoordallee. Daarmee 
verloor de Van Uvenweg zijn functie als uitvals-
weg. Het bestemmingsplan Uiterwaarden, dat in 
1968 door de raad was aangenomen en door 
Gedeputeerde Staten was goedgekeurd, werd aan-
gevochten en in 1976 uiteindelijk bij Koninklijk 
Besluit verworpen. Inmiddels waren de twee toe-
gangswegen naar de uiterwaarden al grotendeels 
aangelegd. In een eerste versie vervolgt de ooste-
lijke weg – het verlengde van de Rooseveltweg 
– zijn loop binnen de stadsgracht, waardoor het 
voormalige ziekenhuisje aan de Molenstraat en het 
museum De Casteelse Poort afgebroken zouden 
moeten worden. In een latere versie, waarbij de 
weg buitenom zou gaan, gingen de leerlooiers-
huisjes aan het Spijk tegen de vlakte. In beide ver-
sies stond de hele westelijke wand van de 
Stations straat op de nominatie om te worden 
gesloopt, wat de straat een stuk breder zou 
maken. Bovendien zouden enkele huizen aan het 
begin van de Berg straat afgebroken worden om 
een doorbraak naar het zuiden mogelijk te maken. 
Het breder maken van de straat is inderdaad gere-
aliseerd. Op de vrijgekomen ruimte zijn later de 
glazen kubussen en de Nutsspaarbank (later SNS-
bank) neergezet. Ook de westelijke toegangsweg 
eiste zijn tol in de vorm van de afbraak van hotel 
Hof van Gelderland. 
In de periode 1968-1976, de jaren tussen de aan-
vaarding en de verwerping van het Uiterwaarden-

Ontwerp voor de wegenstructuur in het Uiterwaardenplan. Collectie Gemeentearchief.  

De metamorfose van de Stationsstraat in volle gang. Links de Nutsspaarbank in aanbouw. 
Rond 1970. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief. Foto  W.A. Abrahamsz.

Detail van de stadsplattegrond uit 1962. Collectie Gemeentearchief.



ontmanteling  van het spoorwegemplacement. Zo 
kwam er ruimte voor de aanleg van de Stadsbrink 
en de aansluiting van de Stadsbrink op de Ritzema 
Bosweg. De intensiteit van het verkeer op de volle-
dig doorgetrokken rijksweg 25 (voorheen rijksweg 
6) door Wageningen viel in het niet bij de drukte op 
de in 1956 als autosnelweg aangelegde rijksweg 12 
tussen Veenendaal en Arnhem. Passeerden in 2010 
door Wageningen 200.000 auto’s per jaar, dit aantal 
was op de A12, ter hoogte van de afslag naar 
Wageningen, al in minder dan drie dagen bereikt. 
Toch kan niet gesteld worden dat de traverse tever-
geefs is aangelegd, als men in aanmerking neemt 
dat door de tegenwoordige drukte op regionale 
wegen een file snel gevormd is. 

Doordat de universiteit haar activiteiten sinds enke-
le jaren concentreert in het noorden van de 
gemeente, concentreert zich daar ook veel verkeer. 
De goede bereikbaarheid van Wageningen zou in 
het gedrang dreigen te komen en zo is er bij som-
migen behoefte ontstaan aan een nieuwe rond-
weg. Anderen geven de voorkeur aan andere oplos-
singen, bijvoorbeeld het terugdringen van 
sluip verkeer tussen de A12 en de A50, dat ook voor 
verkeersdruk op de Mansholtlaan zorgt. Verbetering 
van de bereikbaarheid van Wageningen vanuit het 
noorden zal, onder meer door de ingreep van de 
provincie, nog wel enige tijd op zich laten wachten. 

plan, steeg de woningnood dusdanig dat de 
gemeente alsnog op een andere wijze tot uitbrei-
ding van de bebouwing moest overgaan. Zo verre-
zen ten noorden van de toenmalige bebouwde kom 
de wijken Roghorst en Tarthorst. Hierdoor werd de 
Churchill weg (de voormalige Grindweg) omgeleid 
tussen de twee nieuwe wijken door. Het oude ver-
loop van het stuk Grindweg tussen de splitsing van 
Churchillweg en Hoevestein is alleen nog terug te 
vinden in het doodlopende stukje weg ter hoogte 
van Azia Plaza (voorheen d’Avondwake) en in het 
schuin op de noordzijde van de Nijenoord Allee 
staande huis. Het omgeleide deel van de 
Churchillweg sluit aan op de Nijenoord Allee die 
samen met de Kortenoord Allee en de Costerweg 
als een rondweg om de noordelijke en westelijke 
bebouwing van Wageningen fungeert. Inmiddels 
was de Mansholtlaan doorgetrokken naar de 
Diedenweg, zodat ook aan de noord- en oostzijde 
van Wageningen een rondweg ontstond.

De traverse
Een andere aanpassing van het wegenpatroon heeft 
te maken met de al decennia gekoesterde wens van 
de gemeente om de zogenaamde traverse, een 
rechtstreekse doorgang van de Lawickse Allee naar 
de Ritzema Bosweg, te realiseren. Die doorgang kon 
uiteindelijk gecreëerd worden door de afbraak van 
de arbeidershuisjes aan de Tramweg, van het stati-
onsgebouw met bijbehorende loodsen en door de 
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Op deze opname 
uit 1982 de grote 
doorgaande wegen, 
Stadsbrink (Traverse) en 
Rooseveltweg.  
Luchtfoto Jacqueline 
Midavaine, beheer archief 
Slagboom en Peeters 
Teuge.
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mocht verder studeren. Wie niet tekende, zou naar 
Duitsland worden gestuurd om daar in fabrieken te 
werken. Dat betekende dat wie niet tekende én niet 
naar Duitsland wilde, moest onderduiken of op een 
andere manier uit beeld verdwijnen. De Duitse 
bezetter had echter laten weten dat hij dan de 
ouders van de studenten wel zou weten te vinden...
De beslissing om niet te tekenen, kon dus vergaan-
de consequenties hebben, die niet alleen de stu-
dent in kwestie zouden raken. Wél tekenen lijkt 
dan de simpele conclusie. Alleen ontstond er bin-
nen de studentenwereld direct de houding dat 
tekenen landverraad was. En de Nederlandse rege-
ring in ballingschap, in Londen, liet weten dat er 
voor diegenen die tekenden in een naoorlogs 
Nederland geen plaats zou zijn. Wat doe je dan?

Met dat dilemma in het achterhoofd, schreef 
Noordzij zijn toneelstuk. Het werd een stuk met vele 
verhaallijnen. Over individuele personen, maar 
zeker ook over hun onderlinge relaties: broers en 
zussen, vriendengroepen, stelletjes. Het stuk begint 
in september 1940, als de oorlog nog maar een paar 
maanden oud is en iedereen zijn leven weer zo nor-
maal mogelijk probeert op te pakken. Het grootste 
probleem van de studenten is dan nog wie met wie 
naar het bal gaat. Dat levert een vermakelijke ‘come-

Al meerdere jaren organiseert Studium Generale  
van de WUR rond 5 mei een avond met lezingen over 
Wageningse studenten in de Tweede Wereldoorlog. 
De avond is gericht op buitenlandse studenten, die 
soms nauwelijks bekend zijn met wat er tussen 1939 
en 1945 in Europa gebeurde. Het was dus niet meer 
dan logisch dat toen de heren Noordzij en Van Andel 
zich in Wageningen meldden met hun toneelstuk, zij 
bij Angela Lewis van Studium Generale terechtkwa-
men. De taak van Studium Generale is studenten een 
uitgebreid assortiment aan lezingen en andere activi-
teiten aan te bieden waardoor zij zich breder kunnen 
ontwikkelen dan wanneer zij alleen maar hun eigen 
studie zouden volgen. Het Studium Generale is na de 
oorlog in alle universiteitssteden ingesteld juist om 
die bredere vorming te bevorderen. En het feit dat  
de WUR voor 2018 extra geld had uitgetrokken voor 
de viering van 100 jaar academisch onderwijs in 
Wageningen, kwam natuurlijk ook mooi uit.

Schrijver Reinier Noordzij was gefascineerd door de 
gebeurtenissen rond de loyaliteitsverklaring die 
Nederlandse studenten in 1943 moesten tekenen. 
Daarin verklaarden zij dat zij geen acties tegen de 
Duitse en Nederlandse autoriteiten zouden onderne-
men en de openbare orde aan universiteiten en hoge-
scholen niet zouden verstoren. Wie zou tekenen, 

‘Getekend’: studeren in de oorlog
Als onderdeel van de vele activiteiten ter gelegenheid van ‘100 years Wageningen University 
& Research’ werd op 6, 7, 8 en 9 mei het toneelstuk ‘Getekend’ opgevoerd in  schouwburg 
Junushoff. Een historisch stuk, over Wageningse studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
geschreven door Reinier Noordzij en geregisseerd door Albert van Andel. 

De hele cast op het 
toneel bij de aanbieding 
van een cheque door 
locoburgemeester 
Gudden. Rechts rector 
magnificus Arthur Mol.  
Foto Bob Kernkamp.

Door 
Bob Kernkamp 
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dy of errors’ op. Maar dan verschuift de tijd naar 1943. 
Het leven is gevaarlijker geworden. Studenten heb-
ben zich meerdere malen kritisch uitgelaten over de 
bezetter, velen zijn bij razzia’s opgepakt, veel studen-
ten zitten ook in het verzet. En dan komt in maart 
1943 die loyaliteitsverklaring. Passief toekijken kan 
niet meer: stellingnemen is onontkoombaar.

Het stuk is zo geschreven, dat het in feite in elke 
Nederlandse stad met hoger onderwijs kan spelen. 
Maar met hier en daar wat ‘couleur locale’ kan het 
op maat van een bepaalde stad worden gemaakt. 
Twee jaar geleden werd ‘Getekend’ met succes 
voor het eerst uitgevoerd in Delft. Dit jaar werd het 
in het kader van de festiviteiten van 100 jaar WUR in 
Junushoff opgevoerd. Een cast bestaande uit enke-
le beroepsacteurs, maar ook studenten en mede-
werkers van de WUR, voerde onder de enthousi-
aste begeleiding van Noordzij en Van Andel een 
groots spektakel op, dat zich duidelijk afspeelt in 
Wageningen.
In een eenvoudig en multifunctioneel decor met 
regelmatig live muziek uit de jaren veertig voerden 
de acteurs een meeslepend stuk uit. Opvallend 
waren de uitstekende prestaties van de niet-
beroeps spelers. Alle vier de voorstellingen werden 
voor vrijwel volle zalen gespeeld. Aan het eind van 
de tweede uitvoering, waarbij genodigden aanwe-

zig waren, werden korte toespraken gehouden 
door de rector magnificus Arthur Mol en loco-
burgemeester Dennis Gudden. De laatste overhan-
digde namens de gemeente een cheque als bijdra-
ge in de kosten van het stuk. 

Het gebeurt niet vaak dat er een typisch Wagenings 
historisch stuk te zien is. Wie niet is geweest, heeft 
dus ook wat gemist. Het was misschien wat warm 
begin mei, maar het twee uur durende theaterstuk 
oogstte iedere avond een minstens zo warm 
applaus van een overwegend jong publiek. 
Misschien dat Reinier Noordzij nog eens een 
Wagenings stuk kan schrijven, of iemand anders. 
De belangstelling is er duidelijk en er zijn genoeg 
toneelverenigingen. Wie neemt de pen op?

Scene uit ‘Getekend.’
Foto Moon Saris.

De loyaliteitsverklaring 
uit 1943. 



Begraven in de Grote Kerk
Anton Zeven, lid van Oud Wageningen en o.a. 

auteur van de Dikke Zeven, is een jaar of acht 

geleden begonnen met het verzamelen van 

gegevens over de Grote Kerk op de Markt. 

Daarbij heeft hij een inventarisatie gemaakt 

van de ca. 350 grafnummers met de namen 

van de personen die eigenaar waren en wie in 

de graven begraven zijn. Dit overzicht van ca 

150 pagina’s is via de website van Oud Wage-

ningen te raadplegen.  CvdA

Wageningse stenen in  
Holocaustmonument
In Amsterdam zal een Holocaust Namen-

monument verrijzen. Daarin krijgen 102.000 

Holocaustslachtoffers die nooit een graf hebben 

gekregen, een steen met hun naam. Hierbij 

zijn ook 26 Joodse Wageningers die de oorlog 

niet overleefden. De gemeente Wageningen 

sponsort de stenen, die 50 euro per stuk kosten. 

De oprichting van het monument, dat in het 

hart van het Joods Kwartier komt te staan,  

is een initiatief van het Auschwitzcomité. De 

Pools-Joodse architect Daniel Libeskind heeft 

het ontwerp gemaakt.  CvdA

De nota Belvedère: bestemming 
bereikt?
(Gebaseerd op gelijknamige column uit oktober 

2017 van Frank Buchner, programmaleider 

Wederopbouw bij de Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed).

In 1999 beschreef de beleidsnota Belvedère de 

relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke 

inrichting. De doelstelling was cultuurhisto-

risch erfgoed niet langer alleen te conserve-

ren, maar ook te ontwikkelen. Het gebouw 

zelf was niet langer het uitgangspunt, het ging 

erom hoe je het kon gebruiken. Zo ontstond 

ruimte om het aan te passen aan de behoefte 

van gebruikers; het was niet meer alleen een 

hoop stenen, het ging weer leven. Koffiedrin-

ken in een voormalig fabrieksgebouw. Een 

museum in een bunker.

‘Behoud door ontwikkeling’ werd het nieuwe 

credo. Monumentenzorg was altijd gericht 

geweest op behoud en moest nu de omslag 

maken naar ontwikkeling. De monumenten 

die tot die tijd werden beschermd, waren 

vooral kleinere objecten als woonhuizen, 

molens en boerderijen. Nu kwamen ook 

fabrieksterreinen en militaire structuren aan 

bod, enorme complexen die hun functie ver-

loren hadden en door leegstand in een neer-

waartse spiraal terecht waren gekomen. 

Het grootste deel van deze forten, fabriekster-

reinen, kerken en loodsen heeft een nieuwe 
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Open Monumentendag 2018  
Het weekend van 8 en 9 september is weer 

het Open Monumentenweekend. Het Wage-

ningse comité OMD is druk bezig een mooi 

programma op te zetten. Het landelijke thema 

van OMD is dit jaar ‘In Europa.’ In Wageningen 

wordt dat niet gevolgd, maar is gekozen voor 

aansluiting bij 100 jaar WUR. Er zal een boek 

verschijnen over gebouwen van de Universi-

teit. Op zondag 9 september van 12 tot 17 uur 

worden diverse unieke WUR-gebouwen open-

gesteld voor publiek.  CvdA

Cultuurhistorische waardenkaart

In het laatste nummer van Oud Wageningen 

2015 schreef Piet Aben: De gemeente wil over 

een jaar een cultuurhistorische waardenkaart 

klaar hebben. Het heeft iets langer geduurd, 

maar vanaf 26 maart ligt het ontwerp van de 

Cultuurhistorische Waardenkaart – vastgesteld 

door B&W – ter inzage. 

De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 

heeft als titel ‘Heerlijke vergezichten zijn er te 

genieten...’ en bestaat uit negen topografische 

kaarten en vier tekstkaternen. Hierin is de cul-

tuurhistorie van Wageningen vastgelegd. Cul-

tuurhistorie heeft te maken met de grond en 

hoe deze door mensen werd gebruikt. Dijken, 

(water)wegen, akkers en aarden wallen zijn 

door menselijk handelen tot stand gekomen. 

Soms zijn ze in het landschap (ten dele) zicht-

baar. De CHW brengt de ontwikkeling van deze 

historische cultuurlandschappen en de plan-

matige uitbreidingen van de stad in beeld. Bij 

ruimtelijke gebiedsontwikkelingen zal in het 

vervolg worden gestuurd op bescherming, 

versterking en inspiratie van de karakteristieke 

ruimtelijke kenmerken die vanuit de historie 

van belang worden geacht. In de CHW staan 

gebiedskenmerken beschreven. Bij planaan-

vragen dient men rekening te houden met de 

heersende gebiedskenmerken. Het ontwerp 

van de CHW is in elektronische vorm te raad-

plegen en te verkrijgen via een link op de web-

site van de gemeente Wageningen (https://

www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cul-

tuurhistorie).  CvdA

gebruiker gevonden en is gerestaureerd. Waar 

in het verleden nog weleens erfgoed onder 

de sloophamer verdween, kan dat nu nauwe-

lijks meer; de publieke opinie laat het simpel-

weg niet toe. Daarmee staat de nota Belvedè-

re aan de basis van de herbestemming van 

vele in onbruik geraakte objecten. Erfgoed is 

een factor van betekenis geworden in de 

ruimtelijke ontwikkeling. 

Hoe nu verder? Nog niet zo lang geleden bra-

ken we onze binnensteden af. Dat wordt nu 

veelal betreurd. Het is tijd voor een volgende 

ontwikkelingsstap: het inzicht om de sense-

of-place te behouden en te kiezen voor karak-

ter. Want karakter is iets dat je kunt voeden. 

Eerst werd alleen het gebouw beschermd, 

met de nota Belvedere werd het weer in (her)

gebruik genomen, nu moet gekeken worden 

naar de verdere omgeving. Hoe houden we 

het karakter van een gebied in stand? Door 

niet alleen naar het gebouw te kijken, maar 

daar voorbij. En daarbij moet het woord 

‘karakter’ leidend zijn.  CvdA

Grebbelinie 
De restauratie van het hoornwerk (buitenwerk 

van de vesting) onderaan de Grebbeberg is 

klaar. Utrechts Landschap heeft het verdedi-

gingswerk in oude luister hersteld. Het hoorn-

werk kent bastions, voorliggende tenailles en 

een enveloppe, dat zijn zigzaggende wallen 

die het aarden vestingwerk omgeven. Het 

herstel van het hoornwerk is gestart in 2014 

en in een aantal fases uitgevoerd. De  

wallen zijn hersteld waardoor de imposante 

structuur van het verdedigingswerk weer 

zichtbaar is. Dankzij een wandelpad is het 

hoornwerk beleefbaar gemaakt voor bezoe-

kers. Het is één van de oudste verdedigings-

werken van de Grebbelinie. De aarden ves-

tingwallen uit 1745 waren bedoeld om de toe-

gang tot de Grebbeberg in oorlogstijd af te 

kunnen sluiten. De restauratie is onderdeel 

van het Grebbelinieproject.  CvdA

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

Opgedolven
Johannes Beekhof 1888-1956
De naam Johannes Beekhof klinkt voor de meeste 
Wageningers waarschijnlijk niet erg bekend. Zijn 
oudere broer Christiaan was bekender, die leidde 
met G.J. Kleinrensink een aannemersbedrijf dat 
verantwoordelijk was voor een aantal grote 
woningbouwprojecten in de stad, waaronder de 
bouw van 86 woningen in Patrimonium. In 1922 
bouwden zij de eerste school van de Wageningse 
Schoolvereniging, de Piekschool, en in 1931 de 
Plantenziektenkundige Dienst. Hun werkplaats was 
gevestigd aan de Grindweg, op nummer 84-85. 
Johannes, eveneens timmerman en aannemer,  
had eerst een werkplaats aan de Kloostersteeg.  
Van 1931 tot 1956 had hij een zelfgebouwde werk-
plaats op Eerste Buurtseweg 31, ongeveer waar nu de 
Woningstichting is. In juli 1931 verkreeg hij voor die 
locatie een hinderwetvergunning voor ‘het opstellen 
van 4 electromotoren met een gezamenlijk vermo-
gen van 14,5 pk ter aandrijving van werktuigen in zijn 
werkplaats.’ Johannes hield zich over het algemeen 
bezig met kleinere bouwprojecten en had twee 
knechten in dienst. Een uitzondering was de bouw 
van De Wielerbaan voor de cultureel ondernemende 
gebroeders Westland. Bij de opening in mei 1934 
sprak directeur Jansen van Galen ‘een speciaal woord 
van hulde aan de aannemer J. Beekhof en zijn staf, 
personeel en arbeiders. Er is vlot en prettig gearbeid.’
De werkplaats vormde behalve uitvalsbasis voor de 
bouwprojecten ook een plek waar buurtjongens 
materiaal voor hun vliegers kregen, een balletje 
trapten tegen de blinde muur of bedelden om siga-
renbandjes voor hun verzameling. Johannes was 
een fervent sigarenroker.

Johannes werd geboren op 12 juni 1888, als zesde 
kind in het Amerongse gezin van Coenraad Beekhof 
en Gerrigje Bos. Beide ouders overleden voor hun 
vijftigste levensjaar zodat de kinderen, twee meisjes 

en vier jongens, vanaf 1894 wees waren. Johannes 
was toen zes jaar oud. De drie jongste kinderen kon-
den dankzij financiële ondersteuning van de her-
vormde kerk Amerongen worden ondergebracht in 
de ‘Weezeninrichting Neerbosch’, een uitbreidingslo-
catie van een Nijmeegs weeshuis. Behalve het wees-
huis waren er op het terrein schoolgebouwen, een 
boerderij en een kerkje te vinden, veelal door de 
weeskinderen zelf gebouwd. De broertjes Beekhof 
kregen er samen met meer dan 1000 andere wees-
kinderen een vrij spartaanse opvoeding. Hoe treurig 
de omstandigheden ook waren, één voordeel was er 
wel: ze kregen in Neerbosch een gedegen technische 
vakopleiding. Zowel Christiaan als Johannes werden 
timmerman, de derde broer, Coenraad, boekbinder. 
Bij vertrek uit het weeshuis kregen de weeskinderen 
een uitzetkist mee met kleding en gereedschap, maar 
ook herinneringen – foto’s en brieven. 

Johannes ging in 1907 naar een kostgezin in Beesd in 
de Betuwe, om zich verder te bekwamen in het tim-
mervak. In 1909 vertrok hij naar Wageningen, waar 
behalve bovengenoemde broers ook zijn oudste zus-
ter Tonia woonde. Zij was getrouwd met Herman van 
Aggelen, die sinds 1905 een schoenwinkel en schoen-
makerij had op Grindweg 17, een voorganger van de 
huidige zaak van Giesen aan wat nu Bevrijdingsstraat 
heet. Johannes trok in bij zijn zus en zwager, die twee 
kinderen hadden en er uiteindelijk vijf zouden krijgen.  
In dit zwaar gelovige gezin – Herman was één van de 
oprichters van de Gereformeerde Gemeente in 
Wageningen – waar in 1919 de twee oudste kinderen 
overleden aan de Spaanse griep, is hij voorzover 
bekend zijn hele leven blijven wonen. Hij was een 
zeer bescheiden stille man, nooit getrouwd, maar wel 
een familieman.  

Johannes werkte vaak samen met de huisschilder 
J.H. Verwoerdt, die een goede vriend werd met wie 
hij elke dag een borreltje dronk in het Oranjehotel 
(nu Blokker). Ze herstelden rond 1945/1946 de oor-
logsschade aan de Nutsspaarbank. 
Verwoerdt overleed enkele weken voor Johannes en 
hun graven liggen naast elkaar. Het graf van Johannes 
is naar alle waarschijnlijkheid door zijn knechten 
opgemetseld. Opvallend is dat precies dezelfde bak-
stenen bij het familiegraf van Verwoerdt zijn gebruikt. 

Door  
Carleen van den Anker
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de kunstwerken in een mooie tuin op een fraai 
punt van nederland: de wageningse berg, te plaat-
sen en er anderen van te laten genieten.’  
N.B. Let op de consequent doorgevoerde typogra-
fie zonder hoofdletters.

Net als in 1963 nam de projectgroep ‘De Wereld’ 
samen met de Nederlandse Kring van Beeld-
houwers de organisatie op zich. Alle Nederlandse 
beeldhouwers werden uitgenodigd om werk in te 
zenden. De beelden moesten ‘afzonderlijk in hun 
omgeving tot hun recht komen.’ Daarom werden 
uit de ruim honderd inzendingen slechts zesen-
veertig beelden geselecteerd.
Onder de bezielende leiding van kunstorganisator 
Ben Joosten kreeg de tentoonstelling vorm met 
rondleidingen en een educatief programma. 
De kosten werden gedekt met subsidies van de 
Landbouwhogeschool en Rijk, provincie en 
gemeente. De projectgroep hoopte op een ver-
volgtentoonstelling, maar schreef in het evaluatie-
rapport nog voorzichtig ‘dat Beelden op de Berg 
een plek kan zijn, een tijdelijke vertaal- en verza-

Prelude in 1963
De Wageningse projectgroep ‘De Wereld’, samen-
gesteld uit medewerkers van Studium Generale 
(Landbouwhogeschool) en het gemeentelijk cultu-
reel expositie- en ontmoetingscentrum (KEO-
Werkwinkel, voorloper van ‘t Venster), nam in 1963 
het initiatief om in het jonge Belmonte Arboretum 
opnieuw een beeldententoonstelling te organise-
ren als onderdeel van de viering van het 700-jarig 
stadsrecht van Wageningen. Tot de veertig deelne-
mers behoorden Piet Killaars, Marius van Beek en 
de Wageningse beeldhouwer Ubbo Scheffer met 
‘Jacob en de Engel.’ Zij zouden ook in 1976 van de 
partij zijn. 

De eerste keer in 1976
In 1976 moest de herdenking van 100 jaar land-
bouwonderwijs naast het gebruikelijke inhoudelij-
ke programma een speels accent krijgen. Rector 
magnificus J.P.H. van der Want verwoordde dat in 
de catalogus aldus: ‘er wordt namelijk in het bel-
monte arboretum van de landbouwhogeschool 
een beeldententoonstelling ingericht, zomaar om 

Door  
René Siemens 

René Siemens is 

o.a. bestuurslid 

van Wageningen 

Monumentaal en 

van Beelden op de 

Berg.

Beelden op de Berg van prelude 
tot Zomersneeuw

Links: Op 12 juni 1963 
opende B. Verhoeven de 
beeldententoonstelling in 
Arboretum Belmonte t.g.v. 
Wageningen 700 jaar stad. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Rechts: ‘Jacob en de Engel’ 
(Ubbo Scheffer, 1955). Van 
www.ubboscheffer.nl. 

Vanaf 17 juni is in het Belmonte Arboretum de tentoonstelling Beelden op 
de Berg Zomersneeuw open voor publiek. Het is de elfde editie in een reeks 
vanaf 1976. Eigenlijk begon de geschiedenis van Wageningse buitenkunst al 
in 1955. Bij de herdenking van tien jaar bevrijding vond een tentoonstelling 
van verzets- en bevrijdingsmonumenten plaats. Daar was naast veel 
monumentaal werk een aangrijpende staande mannenfiguur te zien – ‘Man 
voor het vuurpeloton’ van Mari Andriessen (1949), dat nu in Haarlem staat. 
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met de omgeving was zelden sprake. Een geslaag-
de bijdrage was ‘Pyramide 6’ van gestraald securit-
glas van Piet Hein Stulenmeier – spiegeling en 
transparantie gaven een wisselende kijk op de 
ruimte eromheen. 
Het educatief programma voor de schooljeugd 
werd geïntensiveerd. Er kwamen twee tenten, 
waarin de jeugd met materiaal uit het arboretum 
kon experimenteren. In het financieel verslag valt 
op dat de kosten voor educatie en begeleiding 
hoger waren dan die voor de kunstwerken.

In 1982 trokken Gelderse en landelijke kunststich-
tingen het initiatief naar zich toe. De organisatie 
wilde nog duidelijker afstand nemen van het tradi-
tionele sokkelbeeld. Het uitgangspunt werd dat 
alle werken ‘iets met de bomentuin op de Berg’ te 
maken zouden hebben. De adviseurs collectievor-
ming Ellen Joosten, Cornelius Rogge, Piet Slegers 
en Fred Wagemans vroegen vijftig kunstenaars om 
ideeën en selecteerden er tweeëntwintig; veel 
minder dan bij vorige edities – waarschijnlijk inge-
geven door sterk verminderde subsidies van 
gemeente (geen!) en provincie.
Het kinetisch object van Hans Kooi speelde voor-
beeldig in op de bomentuin. Het verwees naar de 
energie die vrijkomt door de wind en de beweging 
van de boom. Eén staande balk en één hangend 
aan een boom erboven – beide met een magne-
tisch geladen kop – zoeken elkaar op, maar 
zweven door de wind en de buiging van de boom 
voortdurend van elkaar af. 
‘De Zonnemuur’ van Jan van Munster nam overdag 
warmte op en gaf die ’s avonds weer af. Deze sier-
lijke stralingsmuur bood comfort aan de bezoekers 
en was misschien meer architectuur dan kunst. 
Sjoerd Buisman plaatste een memorabele vierkan-
te palissade van 600 wilgenstaken. Hij liet het aan 
de natuur over hoe die zouden uitlopen en met 
elkaar vergroeien. 

melplaats voor voortbrengselen van Nederlandse 
beeldhouwkunst. Projectgroep ‘De Wereld’ wil de 
rol van organisator en vertaler vervullen.’ 

Onder de deelnemende kunstenaars waren geves-
tigde namen als Pearl Perlmutter, Wessel Couzijn 
(goede bekenden van Ben Joosten), Marius van 
Beek, Cornelius Rogge en Pjotr Müller. Een blijven-
de herinnering aan deze eerste editie is ‘De Plant’ 
van Huub & Adelheid Kortekaas – een zeven meter 
hoge plant van cortenstaal met drie bladen en een 
knop. Het beeld was er speciaal voor de tentoon-
stelling neergezet, maar was een schenking van 
het Landbouwhogeschool Fonds ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan en om die reden niet opge-
nomen in de catalogus. Van de andere werken zou 
er niet één in het arboretum blijven staan, maar 
‘Het Gezin’ van Ubbo Scheffer – drie gestileerde 
figuren van cortenstaal – bleef wel voor Wagenin-
gen behouden. Het heeft bijna twintig jaar op de 
hoek van de Churchillweg en de Stadsbrink 
gestaan, tot het vanwege de reconstructie van de 
Stadsbrink in 1999 naar het Christiaan van 
Abkoudeplantsoen verhuisde. 

Overzichtstentoonstellingen in 1979, 1982 
en 1985
Na de positieve reacties op de tentoonstelling in 
1976 durfde de projectgroep in 1979 een tweede 
overzichtstentoonstelling aan. De aangestelde 
adviseurs Emile Meier, Piet Oxenaar, Piet Slegers 
en Hans Warnau gaven de voorkeur aan jonge kun-
stenaars, die werden geselecteerd op de te ver-
wachten ‘relatie van de werken tot de natuurlijke 
omgeving van het arboretum’. Er kwamen 40 
kunstwerken, waarvan er vijf ter plekke werden 
gemaakt. De kunstenaars experimenteerden met 
steen, marmer, hout, glas, staal en maakten 
abstracte monumentale objecten. Die kregen een 
mooie plek in het arboretum, maar van een relatie 

LInks: ‘Pyramide 6’, 
gestraald securit glas (Piet 
Hein Stulenmeier, 1979). 
Catalogus Beelden op de 
Berg 1979.

Rechts: ‘Het gezin’ (Ubbo 
Scheffer, 1976), nu in Noord 
West. Foto Carleen van den 
Anker.
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Veel consternatie ontstond over de sculptuur van 
Niek Kemps, die voortborduurde op het 
‘Boomproject’ van Ad Swinkels in 1979. In de cata-
logus stond: drie sculpturen, bomen ontdaan van 
takken en schors, markeren als drie versteende 
naakte gedaantes een naakte plek in het bos dat 
groen en vol is.’ De drie gevilde bomen – die 
volgens plan toch moesten verdwijnen – riepen 
veel verontwaardiging op. ‘Spugen op het leven 
noem ik ‘t’ liet een bosbouwer in de Veluwepost 
opschrijven. Nadat een boze Wageninger één van 
de drie bomen had omgezaagd, zette Kemps op 
een zondagochtend zelf de beuk erin. Zijn com-
mentaar: ‘… er is sprake van een dubbele moraal. 
Met hout mag je alles doen, je kan er deuren van 
maken, maar zodra je er iets mee doet en het in de 
grond laat staan is het opeens raar’.  

Voor de organisatie van de vierde editie in 1985 
werd de zelfstandige stichting Beelden op de Berg  
opgericht. Ondersteuning was er weer van alle 
overheden en van lokale en landelijke fondsen en 
bedrijven. Curator Philip Peters nodigde 21 kunste-
naars uit, die de diverse stromingen in de gefrag-
menteerde beeldhouwkunst representeerden. 
Daarbij waren voor het eerst drie buitenlanders – 
Per Kirkeby, David Mach en Ian Hamilton Finlay. 
Over de gerealiseerde tentoonstelling in de 
bomentuin stelde Peters: ‘De voornaamste 
gemeenschappelijke noemer is juist gelegen in de 
onderlinge verschillen: de toeschouwer moet zijn 
eigen weg door dit labyrint maar zien te vinden.’ 
Het tweedimensionale ‘Gearceerd vlak’ van Loes 
van der Horst, dat de helling van de bergrand met 
een oude eik verbond, viel beter in de smaak dan  
de gestripte beuken in 1982. Drie ‘Landschappelijke 
vormen’ van de Wageningse Erzsike Mari liepen als 
rupsen over het gras van Belmonte. Het waren drie  
stroken staal, gevouwen in primaire vormen in de 
primaire kleuren rood, geel en blauw. Dankzij 
aankoop door de Landbouwhogeschool bepaal-
den ze vijfentwintig jaar het beeld van de vak-

groep Cultuurtechniek aan het Nieuwe Kanaal. In 
2010 is het werk naar de Campus verhuisd.

Het eerste lustrum in 1989 met Beeldhou-
wers van Zimbabwe
Al in 1985 was het idee ontstaan ruimte te geven 
aan kunst van allochtonen en migranten in 
Nederland. De keuze viel op beelden uit 
Zimbabwe. De voorbereiding was lastig en het 
duurde vier jaar voor de lustrumtentoonstelling 
werd geopend. Curator Harrie Leyten, conservator 
van het Tropenmuseum, kreeg medewerking van 
de National Gallery in Harare en kon zo 121 beelden 
van hoge kwaliteit verkrijgen. Hiermee kwam de 
tentoonstelling terug op het pad van de figuratieve 
kunst. Het waren menselijke, dierlijke of bovenna-
tuurlijke figuren, gehouwen uit serpentijn – de 
zwarte, grijze of gekleurde steensoort die in heel 
Zimbabwe beschikbaar is. De mythologische bete-
kenis zal de meeste bezoekers zijn ontgaan, maar 
iedereen was getroffen door de expressieve 
kracht. Bezoekers konden zelf aan de slag onder 
begeleiding van een groep ingevlogen 
Zimbabwanen. 
Twee aankopen van de Landbouwuniversiteit – 
‘Behoud wat je hebt’ door Bernard Takawira en 
‘Likishi-Angola’door Kakoma Kweli – zijn nu te 
zien in het gebouw Lumen op de Campus. Het 
door de gemeente Wageningen aangekochte 
beeld ‘Ik heb mijn vrouw gevonden’ – ook van 
Takawira – krijgt binnenkort een plek in de 
publiekshal van het nieuwe stadhuis.

1993 Musée des beaux arts, musée des 
beaux arbres
Bij de voorbereiding van de zesde Beelden op de 
Berg keken Onno Wijnands, beheerder van 
Belmonte, en curator Antoinette de Stigter terug 
naar de vierde editie en signaleerden dat de 
beelden toen meestal autonoom in het park 
stonden. Belmonte Arboretum was achtergrond 
en deed er zelf eigenlijk niet toe. Dat moest 
anders. Het ‘museum van de kunst’ en het 
‘museum van de bomen’ zouden elkaar moeten 
versterken en beide deel uitmaken van de ten-
toonstelling. Zo werd de plek het onderwerp. In de 
catalogus gaf botanicus Wijnands zijn bevlogen 
visie op de speciaal voor deze tentoonstelling 
gemaakte werken en verklaarde de relaties met de 
directe omgeving of wees op verbanden met de 
natuur in verre streken. Naast erkende 
Nederlandse kunstenaars als Marinus Boezem en 
herman de vries werden ook Guiseppe Penone (I), 
Kimio Tsuchya (J), Tony Cragg (GB) en Ian Hamilton 
Finlay (GB) uitgenodigd.
Boezem maakte een stapel van tien zwartgranie-
ten boomschijven, ‘Tectona Grandis.’ Op de glad-
gepolijste schijven zijn tien verschillende weten-

Kinetisch object zonder 
titel, vurenhout en 
magnetisch materiaal 
(Hans Kooi, 1982). Catalogus 
Beelden op de Berg 1982.

‘Landschappelijke 
vormen’, gespoten staal, 
lengte 2 tot 6 meter 
(Erzsike Mari, 1985).  
Foto Carleen van den Anker.

Programma
• Beelden op de Berg 11 

Zomersneeuw in het 

Belmonte Arboretum,

17 juni-23 september, woe 

t/m zo van 11-18 uur. 

Rondleidingen op 

zondagmiddag.

• Denker des Vaderlands 

René ten Bos over 

Zomersneeuw; bblthk, 

20 juni, 20 uur.

• Wageningse dichters

over Zomersneeuw, 

Belmonte Arboretum, 

24 juni, 22 juli, 23 september 

14.30 uur.

• Expositie gezamenlijke 

kunstwerken ouderen 

Odensehuis en jongeren 

Pantarijn

Belmonte, v.a. 25 augustus.

• Parallelle exposities 

deelnemers, Galerie Wit, 

Hamelakkerlaan 38
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een smakelijke maaltijd werden bereid.
De tiende editie (2013, curator Koos Flinterman) 
zette de ontwikkeling uit voorgaande edities voort 
–  de ontwikkeling van autonome sculpturen en 
locatiegebonden sculpturale ingrepen naar meer 
thematische en verhalende tentoonstellingen, 
afgestemd op de functie en de betekenis van de 
plek. Onder de titel (Re)Source – over authenticiteit 
en manipulatie – werd met name de meer weten-
schappelijke kant van het arboretum benut. Er 
waren bijdragen van Koen Vanmechelen, Christien 
Meindersma, Anne Holtrop, Maria Barnas, Barbara 
Visser, Driessens & Verstappen, Atelier NL en Ernst 
Verhoeven. Dankzij de aankoop door de universi-
teit staat het hunebed-achtige ‘Batara’ van Anne 
Holtrop nu op de Campus in de buurt van Zodiac. 

2018 Zomersneeuw
Van 17 juni tot 23 september is de elfde editie  
(curator Flos Wildschut) met de poëtische titel 
Zomersneeuw. Een natuurlijk verschijnsel – de 
paring van eendagsvliegjes – wordt gebruikt als 
metafoor voor eeuwige verjonging. Dit thema is 
mede ingegeven door het 100-jarig bestaan van de 
Universiteit. Zomersneeuw koppelt de term 
‘eeuwige verjonging’ aan de cyclische processen 
ontkiemen-bloeien-paren-afsterven-en weer ont-
kiemen. Tien kunstenaars geven hier hun geheel 
eigen visie op met voor deze tentoonstelling 
nieuwgemaakte beelden. Gaat dat zien.

Met dank aan Harry Harsema en Laurens van der 
Zee.

Bronnen
Tentoonstellingscatalogi en evaluaties van Beelden op de 

Berg edities 1-6 en 8-10

www.beeldenvanwageningen.nl

schappelijke bomennamen gegraveerd. De stapel 
is vernoemd naar de onderste schijf – een 
Aziatische teakboom (Tectona grandis). Boezem 
wijst met dit werk op de fossilisering van levende 
bomen naar steen. De Landbouwuniversiteit kocht 
het aan en plaatste het op De Dreijen. Sinds 2016 
staat ‘Tectona Grandis’ bij Impulse op de Campus. 
‘Genesis’ van Norman Dilworth was een liggende 
boomvormige structuur van cortenstaal, met een 
wiskundig bepaalde regelmatige vertakking. 
Dilworth volgde het motto van Galilei: ‘The book of 
nature is written in characters of geometry.’ De 
Landbouwuniversiteit kocht ook dit werk aan en 
plaatste het in 2010 op de Campus.
Geheel passend bij het thema vormde een groep 
van drie oude eiken (Quercus robur ‘Fastigiata’) het 
middelpunt van een door Robbert Kamphuis geën-
sceneerde performance. De eiken werden op 5 juni 
1993 met elkaar in de echt verbonden en daarmee 
was de tentoonstelling geopend.
De tentoonstelling had een droevig einde toen 
Onno Wijnands op 10 september 1993 onverwacht 
overleed. Ter nagedachtenis maakte Ben Joosten 
in 1995 een beeld in het bos van Belmonte – een 
zware natuursteen op twee houten balken. De tot 
stilstand gekomen steen symboliseert het veel te 
vroeg gestopte leven van Onno.

Thematische tentoonstellingen in 1998, 
2003, 2008 en 2013
Vanaf de zesde editie werden de tentoonstellingen 
internationaal en thematisch. Het ging niet alleen 
over de landschappelijke betekenis van de plek, 
maar ook over de wetenschappelijke functie van 
het arboretum zelf. VoorBeelden op de Berg  7 met 
de titel St*rboretum (1998, curator Trudy van 
Riemsdijk-Zandee) werden slechts drie kunstenaars 
uitgenodigd, waaronder de aan de Universiteit van 
Californië verbonden kunstenaar en bioloog David 
Kremers.
De thematische aanpak was aanleiding voor rand-
programmering, performances en lezingen, zoals 
het ontwerpseminar dat vooraf ging aan Beelden 
op de Berg  8, Dreamscapes (2003, curator Simonka 
de Jong). Maakbaarheid van de natuur was het 
thema. Voor deze editie met kunstenaars als Job 
Koelewijn, Germaine Kruip en de Belgische kunste-
naar Ann Veronica Janssens werden ook o.a. de 
(landschaps)architectenbureaus MVRDV, WEST 8 en 
B + B uitgenodigd om werken te realiseren.
In Exoten (2008, curator Kim Knoppers) werd het 
arboretum opgevoerd als metafoor voor culturele 
diversiteit. Een park als verzamelplek van inheem-
se en exotische soorten die met elkaar moeten 
samenleven in een afgebakend gebied. ‘Blood for 
Roses’ speelde zeven keer het kleurrijke theater-
stuk ‘Exilium Arboreum’ en Martijn Engelbregt ver-
zamelde voor zijn ‘Rest.’ voedselrestanten, die tot 
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‘Tectona grandis’, gepolijst 
zwart graniet (Marinus 
Boezem, 1993). Foto 
Carleen van den Anker.

‘Rest.’ behoorde tot de 
topattracties van de 
negende editie (2008). 
De picknickbanken 
werden na afloop van de 
tentoonstelling te koop 
aangeboden. Catalogus 
Beelden op de Berg 2008.
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Van de voorzitter 
Tijdens de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering is kort stilge-
staan bij het feit dat onze bloei-
ende vereniging op de dag af 45 
jaar bestaat en zich bezighoudt 
met de geschiedenis van onze 
stad. Om die reden is de – goed 
bezochte – ALV gestart met koffie 
en gebak en werd Anton Steen-
bergen, als enige nog in leven 
zijnde oprichter, in de bloemen 
gezet. Vooral ook om zijn vele 
jaren van inzet voor de vereniging. 
Anton dank hiervoor!
Ook dank aan Ans Lijftogt en Hans 
van der Beek die na drie respectie-
velijk zes jaar afscheid hebben 
genomen als bestuurslid. Ans is 
sinds 2014 beheerder van de 
bibliotheek en daarmee de spil 
van het Documentatiecentrum. 
Ans heeft vanaf dat moment de 
database met ongeveer 5000 
items van de bibliotheek kritisch 
doorgelopen en de nodige correc-
ties en verbeteringen aange-
bracht. De toegankelijkheid van 
onze bibliotheek is hierdoor 
wezenlijk toegenomen. In 2015 is 
Ans bestuurslid geworden met als 
aandachtsgebied bibliotheek en 
verkoop van overcomplete en niet 
tot de collectie behorende zaken, 
zoals boeken, tijdschriften, pren-
ten, ansichtkaarten en foto’s. De 
rol van Ans in het ‘bestuursteam’ 
heb ik beschreven als praktisch en 
organisatorisch. Nuchter, ordelijk 
en taakgericht: een harde werker. 
Zet gemakkelijk plannen en 
ideeën om in uitvoerbare taken. 
Gelukkig blijft Ans actief in het 
Documentatiecentrum.
Hans van der Beek is zes jaar gele-
den in het gat gestapt dat ont-
stond na het stoppen van ’n drietal 
vrijwilligers bij het Documentatie-
centrum. Het ontstane ‘vacuüm’ is 
door Hans voortvarend opgepakt 
en hij is op zijn eigen manier invul-
ling en sturing gaan geven aan het 
Documentatiecentrum. 
Gaandeweg zijn er verbeterslagen 
gemaakt in het beheren, catalogi-
seren en toegankelijk maken van 
onze collecties. Hans is ook de 
samenwerking aangegaan met de 
Facebookpagina van ‘Oud 
Wageningen’ van Sil Castelein en 

wel zo, dat wij als Oud Wagenin-
gen een nieuwe doelgroep heb-
ben bereikt; 3500 facebookvrien-
den, die we anders niet zouden 
bereiken. Verder was Hans nooit 
te beroerd om zijn handen te 
gebruiken en uit te voeren wat 
nodig was. Hierdoor heeft hij veel 
meer gedaan dan ik in deze paar 
zinnen heb beschreven. De rol van 
Hans in het ‘bestuursteam’ heb ik 
altijd gezien als die van ‘de vor-
mer’; gedreven, gepassioneerd en 
wilskrachtig. Ans, Hans en Ton 
nogmaals dank voor jullie inzet 
voor Oud Wageningen!

Verder was de Algemene Leden-
vergadering ‘traditioneel.’ 
Vaststellen notulen 2017, jaarver-
slagen en financiële stukken 2017 
en de begroting 2018. Deze stuk-
ken zijn terug te vinden op de 
website onder vereniging en 
bestuur. Hans Dobbe is voor een 
tweede termijn van drie jaar geko-
zen als bestuurslid en coördinator 
Werkgroep Archeologie 
Wageningen. Net als alle overige 
besluiten werd ook dit met alge-
mene stemmen door middel van 
applaus bekrachtigd. Zo ook de 
benoeming van Ben van den Berg 
als nieuw bestuurslid en coördina-
tor Documentatiecentrum. Eén 
bestuursfunctie is nog vacant, 
namelijk die van communicatie & 

UIT DE VERENIGING
PR. Helaas is het niet gelukt hier 
een kandidaat voor te vinden. We 
blijven zoeken en vragen; mocht u 
iemand in uw omgeving weten... 
tip ons! 

Vrijwilligers gezocht
Het vinden van vrijwilligers staat  
de komende maanden op onze 
bestuursagenda. Door krapte en 
het moeilijk vinden van vrijwilli-
gers blijven ambities en uitvoering 
van zaken liggen. Denk aan ‘De 
canon van Wageningen’ maar ook 
het idee om voor leegstaande 
winkelpanden ‘etalage exposities’ 
te ontwikkelen. Hieruit blijkt weer 
dat vrijwilligers, en dat zijn er 
momenteel een kleine 50, voor 
ons als vereniging een belangrijk 
kapitaal vormen. Vandaar dat we 
hierin willen investeren. Te begin-
nen met een plan waarbij tal van 
vragen een rol spelen. Zoals: wat 
vragen wij van vrijwilligers en 
waarop kunnen vrijwilligers reke-
nen. De uitkomst moet geen 
papieren stuk zijn dat in de la ver-
dwijnt, maar een praktisch en uit-
voerbaar stuk. Mocht u nu denken 
daar weet ik veel van en ik zou het 
bestuur hierin best – tijdelijk – wil-
len helpen, schroom niet en neem 
contact op.

Samenwerking
Afgelopen maart hebben de 
besturen van De Casteelse Poort 
en Oud Wageningen hun jaarlijkse 
gezamenlijke bestuursbijeen-
komst gehad. Dit doen we om 
naast de dagelijkse samenwerking 
in de praktijk ook bestuurlijk bij te 
praten en zaken af te stemmen. Zo 
trekken we samen op om het 
museum en de spaarzame ruimte 
zo optimaal mogelijk te gebrui-
ken. Ook bij het vinden van 
externe opslag – voor beide 
instellingen een issue – en subsi-
dieaanvragen zullen we gezamen-
lijk optrekken. Verder gaat Oud 
Wageningen voor de ‘opkamer’ 
van het museum (wanneer deze 
niet in gebruik is) een wisselten-
toonstelling van beeldmateriaal 
samenstellen. Het Documentatie-
centrum pakt dit op.  
Noemenswaardig is ook het idee 
om iets te organiseren voor leden 



31Oud Wageningen    1 - 2017 31

Historische 
Vereniging  
Oud Wageningen

Bestuur

Frits Huijbers, voorzitter

Jola Gerritsen, vice-

voorzitter

Ditta van Vliet, secretaris

Henk Slegten, 

penningmeester

Ben van den Berg

Hans Dobbe

Website

www.oudwageningen.nl

Secretariaat

Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen

info@oudwageningen.nl

Documentatiecentrum

Dinsdag 9.30 – 11.30 uur

Museum 

De Casteelse Poort

Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen

tel 0317 421436

documentatiecentrum@

oudwageningen.nl

Werkgroep Archeologie 

Wageningen

archeologie@

oudwageningen.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@

oudwageningen.nl 

Bankrekening

NL15 INGB 0002946125

Lidmaatschap

€ 20,50 per jaar 

(minimum).

31Oud Wageningen    2 - 2018

van Oud Wageningen en de ten-
toonstelling over 100 jaar WUR in 
het museum. 

Hopelijk in het volgende tijdschrift 
weer nieuws over voortgang 
Theekoepel, inventarisatie histo-
risch waardevolle graven op de 
begraafplaats Leeuwerenk en 
andere erfgoed-initiatieven waar 
Oud Wageningen op een of 
andere manier bij betrokken is. Er 
gebeurt gelukkig veel op erfgoed 
gebied, alleen noodzaakt het ons 
wel keuzes te maken: waar liggen 
prioriteiten en waar onze exper-
tise. Soms zeggen we nee tegen 
initiatieven of bieden we beperkte 
ondersteuning als het gaat om 
informatie of beeldmateriaal. 

Ledenadministratie

Nieuwe leden
Dhr. J. van Leersum
Dhr. P. Schut
Dhr. H. Rothuis
Dhr. G.M.J.H. Ackermans
Dhr. R.R. Beumer
Dhr. M.A. de Waard
Dhr. H. Stegeman
Mevr. J.W.F. van Dijk
Dhr. W. Hendriksen
Mevr. J. Oosterkamp
Dhr. G.H. Berenschot
Mevr. M. Sterk
Mevr. C.M.H. Kok
Mevr. E.M.M. Panjer-van der Pol
Mevr. N. de Vries
Mevr. E. Kamphuis
Mevr. G. de Vos
Dhr. J. Kroeze
Dhr. M. Mulder
Dhr. T. Nijenhuis

Opzeggingen
Fam. H. Veenman
Dhr. C.Th. Wegh
Dhr. H. Keurentjes
Dhr. M.G. Steenbergen
Dhr. W. Kuiper
Dhr. P.H. van de Peppel
Dhr. A.P.M. van Berkel

Ledenaantal
Per 24-04-2018: 633 leden (602 
betalende en 31 relatie-betalende 
leden).

Onze derde ledenactiviteit in het 
kader van het honderdjarig 
bestaan van Wageningen 
University & Research staat in het 
teken van het academisch erfgoed 
van de universiteit. Op het pro-
gramma staan een rondleiding 
door het depot met de Speciale 
Collecties en een bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Drawn by 
Wageningen.’ 
Onder leiding van een gids krijgt u 
de unieke mogelijkheid een kijkje 
te nemen achter de schermen van 
de Speciale Collecties van de uni-
versiteit in het depot van het 
Forum. De Speciale Collecties 
omvatten oud, zeldzaam, kwets-
baar of afwijkend materiaal zoals 
oude drukken, oude en moderne 
kaarten, (lucht)foto’s, tekeningen, 
prenten, wandplaten, landschaps-
plannen, kwekerscatalogi en land-
bouwbrochures. 
In het kader van het jubileumjaar 
is in de universiteitsbibliotheek  
de tentoonstelling ‘Drawn bij 
Wageningen’ ingericht. De rode 
draad van deze expositie is materi-
aal dat getekend en ontworpen is 
in het kader van het Wageningse 
onderwijs en onderzoek van de 
afgelopen 100 jaar. Voordat u de 
boeiende tentoonstelling bezoekt, 
krijgt u een inleiding over de ach-
tergronden en opzet. 
Dit programma is exclusief voor 
HVOW leden en vindt plaats op 
dinsdag 9 oktober 2018 in het 

Forumgebouw op de Campus, 
Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB 
Wageningen. Aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 met koffie en 
thee. De rondleiding door het 
depot en het bezoek aan de expo-
sitie met inleiding duren elk onge-
veer 45 minuten. 

Leden van Oud Wageningen kun-
nen zich tot uiterlijk 31 juli aan-
melden door een mail te sturen 
naar communicatie@oudwage-
ningen.nl. Er is plaats voor maxi-
maal 50 personen. 

Excursie Speciale Collecties WUR en

tentoonstelling ‘Drawn by Wageningen’

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
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Lezing Cuneradag
Marijke Carasso-Kok, gespecialiseerd in hagiografie (o.a. Cunera) en 
middeleeuwse stadsgeschiedenis, belicht de historische figuur 
Redbad (door de Franken Radboud genoemd), over wie wordt 
gezegd dat hij de ‘Koning van de Rijn’ is uit de Cuneralegende. 
Nadere informatie www.oudrhenen.nl

Expositie Beelden op de Berg Zomersneeuw
Meer informatie op pag. 26 e.v. van dit blad en op  
www.beeldenopdeberg.nl

Goudsbergdag
Op zaterdag 17 juni wordt het project ‘Goudsberg, middelpunt van 
Nederland’ opgeleverd met een feestelijke dag voor jong en oud. 
Bij Museum Lunteren, de Eendjesvijver, Uitkijktoren de Koepel, het 
Middelpunt van Nederland en de IJzertijdboerderij worden allerlei 
leuke activiteiten georganiseerd. 
Meer informatie: www.oudlunteren.nl.

Sint Janstocht 
De tocht langs een aantal staties, waar optredens plaatsvinden, 
gaat van de Grote Kerk op de Markt naar de ruïne van het kerkje op 
de Westberg. Daar vindt een gezamenlijke picknick plaats, waar 
zelf meegebracht eten en drinken gedeeld wordt. 

Open Monumentenweekend
Openingsavond (vrijdag), kraam op de Molenmarkt (zaterdag) en 
opengestelde WUR-gebouwen (zondag). Het gedetailleerde pro-
gramma leest u in ons septembernummer.               

Excursie Oud Wageningen 
Excursie naar Speciale Collecties en de expositie Drawn by 
Wageningen. Zie pagina 31. Opgeven uiterlijk 31 juli.

Expositie Drawn by Wageningen
Zie het artikel op pagina 6 van nummer 46-1 van dit blad. 

 
Tijdelijke tentoonstelling ‘Gemaakt voor stad en wereld’
Deze expositie belicht bijzondere gebeurtenissen en (voormalig) 
medewerkers van de WUR, die Wageningen en de wereld hebben 
verrijkt. Het gaat daarbij niet louter om wetenschappelijke, maar 
ook om culturele ontwikkelingen. Een bonte verzameling van 
opmerkelijk onderzoek, hobby’s, mijlpalen en ontdekkingen. 

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

9 juni 2018
‘s middags

Cunerakerk, Rhenen

17 juni t/m 23 sept
Belmonte Arboretum

17 juni 
Lunteren

24 juni 2018 11.15 
Grote Kerk, Markt 

7, 8 en 9 september 2018
Diverse locaties

9 oktober 2018
Forumgebouw, Campus

Droevendaalsesteeg 2

t/m 25-10 2018
Bibliotheek WUR, Forum
Droevendaalsesesteeg 2

t/m 28 oktober
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A
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