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Historisch heet

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

In 1944 werd het in Warnsveld 38,6 graden. Dat is de hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten, 
vastgesteld door een huisarts met door het KNMI goedgekeurde meetapparatuur. Eind juli sneuvelde dit record 
op een haartje na. Hittegolven zijn er altijd geweest, maar vroeger kwamen ze om de twintig jaar voor en tegen-
woordig om de drie jaar. Ik weet dat niet iedereen er zo over denkt, maar ik behoor zelf tot diegenen die dit ver-
ontrustend vinden, en niet alleen omdat mijn eigen favoriete temperatuur ruim tien graden lager ligt. Mocht u in 
dit nummer meer foutjes aantreffen dan gebruikelijk, dan weet u waardoor dat komt....
Als redactie van dit blad zijn we eigenlijk altijd ‘historisch heet’. We ‘staan aan’ en zijn voortdurend met gespitste 
oortjes op zoek naar historische nieuwsfeiten of mooie achtergrondverhalen die de moeite waard zijn om aan u 
door te geven. We ontvangen regelmatig positieve reacties op het resultaat van onze inspanningen. Daar zijn we 
heel content mee. Het voert misschien te ver om te concluderen dat we ook ‘historisch hot’ zijn?    
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samen met de concurrent Harley Davidson;  
Jan Kirpestein verkocht ze allebei. Auto’s zijn dan 
nog nauwelijks te bekennen. Ons land had rond 
1915 een autodichtheid van 1 op 1000 inwoners, wat 
zou betekenen dat in Wageningen zo’n twintig 
automobielen rondreden. In de jaren daarna 
werden het er snel meer. De Chevrolet van General 
Motors werd het meest gekocht en het lukt 
Kirpestein in 1924 het hoofdagentschap voor 
Wageningen e.o. binnen te halen. Datzelfde jaar 
krijgt hij vergunning om bij zijn winkel een benzine-
pomp te plaatsen met een opslagtank van 2000 
liter. In 1927 mag hij ook in de Riemsdijkstraat een 
pomp installeren. Daarvóór kocht de automobilist 
zijn brandstof bij de apotheek of de fietsenhandel. 

In de gunst
Jan Kirpestein groeit uit tot een geziene zakenman. 
In de Wageningsche Courant lezen we dat hij met zijn 
Indian-motoren en zijn Chevrolets meedoet aan 
reclameoptochten van de middenstand, hij verzorgt 
toeristische autotochten voor de VVV, hij brengt de 
leerlingen van de Handelsschool gratis naar hun jaar-
lijkse excursiedoel. Een eindejaars-rijmvers uit 1930 
over de bedrijven in de Hoogstraat zegt het zo: ‘En 
daar heb je Kirpestein, hij doet in het groot, niet in 
het klein, hij levert auto’s sterk en chiek, zeer in de 
gunst bij het publiek’.
Mei 1940 ligt dat ‘sterk en chiek’ totaal in puin, 
althans de winkel; de werkplaats blijft gespaard.  
Jan Kirpestein pakt onmiddellijk door, zoals alle  
winkeliers en bedrijven in het centrum. Binnen de 
kortste keren is de wederopbouw in volle gang. 
Toch keert Kirpestein niet terug in de Hoogstraat. 
Hij was eind jaren dertig al bezig met uitbreidings-
plannen. In het centrum kon hij niet meer uit de 
voeten, daarom had hij een bouwterrein gekocht 
aan de Grindweg (nu Churchillweg), de uitvalsweg 
naar Bennekom en Ede. In 1943 heeft hij daar een 
nieuwe garage klaar, maar mag er niet aan de slag. 
De Duitse bezetter eist de garage op voor zijn eigen 
rollend materieel. Op 6 oktober 1945 adverteert 
Kirpestein alweer ‘Werkplaats weder geheel intact’, 

Kleinzoon Hans koestert drie relikwieën van groot-
vader Jan - een gouden vulpotlood, een zilveren 
zakhorloge en een gesmolten vijzel. Het zijn de 
enige kostbaarheden uit de begintijd van het 
bedrijf die bewaard zijn gebleven, al het overige - 
de gebouwen, de werktuigen, de hele administra-
tie, foto’s en documenten - is bij de beschietingen 
in mei 1940 verwoest. Jan Kirpestein had een mooi 
bedrijf opgebouwd en had grote plannen voor de 
toekomst. Nu moet hij ineens helemaal van voren 
af aan beginnen. 
Kirpestein begint in 1914 aan de Hoogstraat nr. 21 
met de verkoop van motorfietsen. In de 
Riemsdijkstraat koopt hij een schuur en verbouwt 
die tot werkplaats voor de reparatie van motoren 
en al gauw ook auto’s. Vanuit de winkel kan hij 
daar achterom naartoe. ‘Opa moet een passie 
hebben gehad voor motoren’, aldus zijn kleinzoon. 
In het bewaard gebleven horloge staat dat hij in 
1922 landskampioen werd met het Indian Race 
Team. De Indian Motor was favoriet in die tijd, 

Idealis mag van Kirpestein 
‘mooiste plekje’ bouwen
Studentenhuisvester Idealis gaat een complex van 128 studentenkamers bouwen op het terrein 

van de voormalige garage Kirpestein. Na twintig jaar leegstand raakt deze in het oog vallende 

plek eindelijk weer gevuld. Een goed moment voor een gesprek met Hans Kirpestein, kleinzoon 

van de oprichter van het ooit toonaangevende garagebedrijf.

Door Piet Aben

De eerste showroom van Kirpestein aan de Hoogstraat. De benzinepomp is 
bijzonder, want deze behoort waarschijnlijk tot een kleine serie pompen die is 
ontworpen door Gispen. Beeldbank Wageningen, collectie Oud Wageningen.
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maar hij heeft helaas nog geen personenauto’s te 
koop; wel mogen belangstellenden alvast naar 
afbeeldingen komen kijken. Vanuit Den Haag 
worden de beschikbare wagens gedistribueerd over 
de districtsverkeersinspecties, pas juni 1946 krijgt 
Kirpestein de eerste auto’s binnen en adverteert hij 
voor bekwame monteurs en hulpmonteurs, een 
garagechef, een boekhouder en ‘een jongmensch 
voor de benzinepomp’. 

Hoogtepunt
‘Toen opa Jan Kirpestein in 1952 overleed was hij 
eigenlijk voortdurend met opbouw en wederop-
bouw bezig geweest’, aldus zijn kleinzoon nu. ‘Pas 
daarna begon Nederland een autoland te worden. 
Op dat moment nam pa de zaak over, ook een Jan 
Kirpestein, hij was toen 24, nog heel jong dus. Vanaf 
dan gaat het echt los’. De zaken gaan zo goed dat 
Jan Kirpestein II in 1955 uitbreidt naar Veenendaal en 
in 1959 naar Ede. ‘Hij speelde met de gedachte dat 
zijn vier zonen ooit allemaal een bedrijf zouden 
leiden, maar zo is het uiteindelijk niet uitgepakt’. 
Door de aanleg van de Ritzema Bosweg in de jaren 
zestig komt het bedrijf aan een druk kruispunt te 
liggen. Daardoor gaan de zaken zo goed dat men er 
ruimte tekort komt. Zo komt het dat Kirpestein in 
1972 nog een nieuwe vestiging opent, nu aan  
de Grebbedijk. Na de opbouwfase van de eerste 
Kirpestein heeft zijn opvolger het bedrijf tot zijn 
hoogtepunt uitgebouwd. Een paar jaar later, in 1978, 
geeft hij het stuur over aan zijn oudste zoon Jan. 
Jan Kirpestein viert in 1989 met veel feestgedruis 
het 75-jarig bestaan van het bedrijf. ‘Ik heb het 
eens uitgerekend’, aldus Jan bij die gelegenheid in 
de Wageningsche Courant, ‘vanaf 1945 hebben wij 
in totaal 26000 nieuwe auto’s verkocht. Tel je daar 
de occasions bij dan kun je dat getal verdubbelen.’ 
Voor het jubileum had hij 8500 uitnodigingen ver-

stuurd, ‘zo’n enorm klantenbestand hebben wij 
opgebouwd’. Dat klantenbestand was met name 
zo gegroeid doordat importeur General Motors  
na de oorlog Opel had opgekocht en de Opel was 
in ons land inmiddels de meest verkochte auto 
geworden. Dezelfde Jan laat zich niettemin vlak  
na dit jubileum, in 1990, uitkopen uit het familie-
bedrijf, waarna Hans Kirpestein, die in dit artikel 
aan het woord komt, de Wageningse vestiging 
voortzet. 

Rekenmeester
Daarmee breekt de derde fase aan, die uiteindelijk 
de laatste zal blijken te zijn. ‘Ik stond voor de taak 
het bedrijf te consolideren’, aldus Hans. ‘Verdere 
expansie zat er niet meer in. Het idee van het  
familiebedrijf waarmee mijn vader zo graag 
speelde was er intussen heel anders gaan uitzien’. 
De Kirpesteins houden van zelfstandig onderne-
merschap, zegt hij, maar de ondernemingsvrijheid 
kwam steeds verder in de knel door een toe-
nemend dwingend optreden van de importeurs en 
ook doordat de overheid steeds moeilijker ging 
doen over auto’s. ‘Er begon een soort autopest-
klimaat in ons land te ontstaan.’ Daar kwam bij dat 
een broer het bedrijf al had verlaten en dat een 
tweede was komen te overlijden. Blijven over Hans 
en Henk, samen vormen zij de bv Kirp, maar beiden 
hebben geen nazaten om een familiebedrijf voort 
te zetten. ‘Toen kwam de rekenmeester in mij 
boven, ik heb namelijk accountancy gestudeerd...’

Nog geen tien jaar na het groots gevierde 75-jarig 
bestaan valt het besluit om het bedrijf te beëindi-
gen. Op dat moment werken er 69 personeels leden 
en wordt een omzet van 60 miljoen ingeboekt. 
‘Het was geen eenvoudige beslissing, maar we 
hebben haar in familieberaad genomen. 
Veel mensen in de branche begrepen er niets van. 
Wij waren één van de eersten die zo’n beslissing 
durfden te nemen. En ik heb er geen moment spijt 
van gehad.’

Intussen zijn twintig jaar voorbijgegaan. 
‘We hadden een mooi plan om op het vrijgekomen 
terrein appartementen te bouwen, 23 stuks, maar 
er kwamen geen kopers op af. We hebben nog 
een paar keer aanpassingen geprobeerd en daar 
ook telkens weer bouwvergunningen voor gekre-
gen, maar jammer genoeg zonder resultaat.’ 
Wageningers hebben het steeds vaker over ‘het 
lelijkste plekje’ van hun stad. ‘Alsof wij van een 
goed bekend staand bedrijf ineens omgeslagen 
zouden zijn tot een asociale speler.’ Daarom is het 
maar goed dat studentenhuisvester Idealis in 
beeld is gekomen. ‘In Wageningen bepaalt de 
universiteit steeds weer de toon. Uiteindelijk is 
het hier nu ook zo gegaan.’

Boven: De nieuwe Kirpestein-
vestiging op de hoek 
Churchillweg-Ritzema Bosweg 
in 1950. Foto Jos-Pe, Arnhem. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Onder: Advertentie  
van Kirpestein in  
De Wageningsche Courant  
van 17 juni 1925.  
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Een echte Wageninger? 

‘Ben jij een echte Wageninger?’ Die vraag krijg ik regelmatig als ik iemand interview. 
‘Een beetje’, antwoord ik dan meestal. Want hoewel mijn achternaam sommige mensen 
anders doet vermoeden, ben ik hier niet geboren. Maar ik woon al wel meer dan 60% 
van mijn leven in deze stad, dus ik ben inmiddels wel een beetje Wageninger geworden. 
Ik ben hier echt op mijn plaats en ben van plan om nooit meer weg te gaan.

‘Wij houden van onze stad. Wij willen dat graag delen met anderen die ook van Wageningen 
houden. Daarom hebben we daar de afgelopen jaren via diverse media over bericht. 
Wij missen echter een medium waarin mooie verhalen over Wageningen en Wageningers 
verschijnen. Daarom gaan we starten met de stadsglossy Proef Wageningen Magazine 
waarin we in woord en beeld aandacht gaan besteden aan bijzondere Wageningers, 
interessante Wageningse initiatieven en de mooiste plekjes van Wageningen.’

Met bovenstaande woorden ben ik samen met Laura van den Biggelaar en fotograaf Cees 
Beumer gestart met Proef Wageningen Magazine. Vier jaar en zeven edities verder vinden 
we zelf dat we hier prima in geslaagd zijn. Een diversiteit aan onderwerpen is de revue 
gepasseerd en we hebben zelf onze stad nog beter leren kennen. Uit de vele reacties die we 
mogen ontvangen, blijkt dat veel mensen plezier beleven aan onze beelden en verhalen.

In 1984 kwam ik in Wageningen studeren. Hield ik toen al snel van de stad? Ik weet het niet 
meer. En dat antwoord doet vermoeden dat dat toen nog niet het geval was. Na een carrière 
met de nodige zijpaden, ben ik in 2004 gestart als freelance tekstschrijver en journalist. 
Ik heb veel verhalen geschreven voor De Stad Wageningen en zo de stad echt leren kennen. 
Wat maakt deze stad voor mij bijzonder? Op de eerste plaats de prachtige omgeving, als 
fietser en wandelaar ken ik in ons land weinig mooiere plekken. Maar ook de vele vrijwillige 
initiatieven op sociaal en cultureel gebied spreken me enorm aan. Tot slot is de omvang van 
de stad perfect. Groot genoeg waardoor er van alles te doen is. Maar klein genoeg voor de 
menselijke maat. Ik zeg altijd dat heel Wageningen elkaar binnen drie handshakes kent.

Een paar momenten die mij te binnen schieten als ik bedenk wanneer ik trots was een 
Wageninger te zijn: 
-  Duizenden mensen genieten van de historische optocht tijdens het 750-jarig bestaan van 

Wageningen. 
-  Een volle Markt staat feestend om Tri, nadat heel Wageningen zich heeft ingespannen om 

de 13-jarige jongen die hier is geboren te behoeden voor uitzetting naar Vietnam.
-  Veteranen wisselen tijdens het Bevrijdingsdefilé op 5 mei highfives uit met kinderen van de 

basisschool.
-  Bij het monument op de Costerweg luisteren op 4 mei meer dan duizend mensen doodstil 

naar een persoonlijke toespraak van burgemeester Geert van Rumund.
-  Ruim vijftig fietsers verzamelen zich spontaan op een maandagochtend om mee te fietsen 

met Annemiek van Vleuten, die de week voordien de Giro Rosa en La Course heeft 
gewonnen.

Allemaal momenten die voor mij Wageningen en haar inwoners symboliseren. Dus de 
volgende keer dat ik de vraag krijg of ik een echte Wageninger ben, denk ik dat ik maar eens 
volmondig met ‘JA’ ga antwoorden.

CO LU M N

Door Kees Stap  

Kees Stap is freelance 

tekstschrijver en jour-

nalist. Hij schrijft regel-

matig verhalen voor 

huis-aan-huiskrant De 

Stad Wageningen. Sinds 

vier jaar is hij een van 

de makers van Proef 

Wageningen Magazine.
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de Leeuwenborch, Kortenoord en Campus de  
Born belicht. Aan de orde komt ook dat in de loop 
van ruim een eeuw vaker ideeën leefden voor het 
inrichten van een campus. 
De hoofdstukken zullen worden afgewisseld met 
zogenaamde oral history verhalen. De publicatie 
verschijnt vlak voor het monumentenweekend  
en zal te koop zijn op de openingsavond, op de 
Molenmarkt en bij de plaatselijke boekhandel. 
Hierna volgt een voorpublicatie uit het te verschij-
nen boek, en wel het begin van de door Kees Gast 
geschreven inleiding.

Eindelijk heeft de Wageningse universiteit haar 
campus. Een volledige campus is het nog niet hele-
maal, want een deel van de voorzieningen bevindt 
zich nog in de stad. Weliswaar zijn er op de campus 
inmiddels winkels, horecagelegenheden en stu-
dentenwoningen te vinden, veel studenten wonen 
toch nog in de stad. Bovendien is een deel van de 
onderwijsvoorzieningen ondergebracht in panden 
buiten de campus, zoals de Leeuwenborch. Men 
zou het universiteitsterrein op de Born een semi-
campus kunnen noemen, een campus-in-wording. 
Maar hij groeit snel. In juni 2018 publiceerde advies-
bureau BCI een rapport waarin 82 Nederlandse 
campussen tegen het licht zijn gehouden. In hun 
classificatie behoort ‘Wageningen’ tot de tien  
‘volwassen campussen’, onder andere doordat er 
een bewezen aantrekkingskracht is op bedrijven. 
Het verlangen naar een campus is niet nieuw.  
Al vlak na de start van het landbouwonderwijs in 
Wageningen zijn pogingen ondernomen om con-
centraties of clusters van de hogeschoolgebouwen 
te vormen. Men hoopte daarmee een betere uit-
wisseling van kennis te bereiken en meer weten-
schappelijk gewicht te verkrijgen. Dat leek vooral 
in de beginjaren nodig als verweer tegen de ambi-

Het Comité Open Monumentendag Wageningen 
grijpt de centennial aan voor de activiteiten in het 
eerste weekend van september. Ruim voor de 
Open Monumentendagen wordt een landelijk 
thema vastgesteld, waarna plaatselijke vrijwilligers 
bepalen of ze daarmee aan de slag gaan of liever 
een eigen thema kiezen. Het Wageningse comité 
zag dit jaar weinig mogelijkheden in het landelijke 
thema ‘In Europa’ en besloot aan te sluiten bij  
100 jaar WUR. 

Naast publieksactiviteiten tijdens het monumen-
tenweekend zelf - zie het bij dit blad meegestuurde 
programma - komt er weer een publicatie. Hierin 
wordt de aandacht gericht op de vele onderwijsge-
bouwen die voor en door de WUR en haar rechts-
voorgangers zijn gebouwd, bewoond, gebruikt, 
weer ver laten, verkocht of gesloopt. Soms monu-
menten, vaak ook niet. De WUR had gebouwen in 
de hele stad, gegroepeerd in zeven clusters, maar 
concentreert haar bezigheden sinds een aantal 
jaren op de Campus. Deze indeling is aangehouden 
in het boek, dat achtereenvolgens Bassecour/
Herenstraat, Duivendaal, de Berg, de Dreijen,  

Door 
Carleen van den Anker 
en Kees Gast 

Eindelijk een campus, en wat voor een

Het is u vast niet ontgaan dat de WUR dit jaar haar honderdjarig bestaan of - zoals ze het zelf 
noemt - centennial viert. Op de campus en in de stad hebben feestelijkheden plaatsgevonden. 
Menige organisatie, club of vereniging heeft in woord en daad aangehaakt bij dit heuglijke feit. 
Denk aan de tentoonstelling ‘Gemaakt voor stad en wereld’ in de Casteelse Poort of het thema 
Zomersneeuw (eeuwige verjonging) van Beelden op de Berg in het Belmonte Arboretum. Ons 
eigen Tijdschrift van Oud Wageningen besteedt in de hele jaargang 2018 aandacht aan de WUR 
en haar lustrum.

Overzicht van de nieuwe campus van de universiteit,  
die al aardig gevuld raakt. Fotocollectie WUR.
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ties van concurrerende instellingen. De universiteit 
is namelijk ooit zeer bescheiden begonnen en 
moest voortdurend op haar tellen passen om niet 
te worden overgenomen of opgeheven. 

Start landbouwonderwijs
Het landbouwonderwijs hier te stede startte in  
september 1873 als een tweejarige cursus aan de 
gemeentelijke Hogere Burger School (HBS), geves-
tigd in het voormalige Dijkstoelhuis aan het begin 
van de Hoogstraat. De lessen werden gegeven in  
een bij de school horend gymnastiekgebouwtje in 
het Emmapark. De cursus volgde op twee jaar HBS 
en was bedoeld voor boerenzoons die het geleerde 
in de praktijk zouden gaan brengen op het bedrijf 
van hun vader. Drie jaar later waren de rollen omge-
draaid: de cursus werd een landbouwschool en de 
HBS werd een afdeling van die school. Bovendien 
was het hele onderwijsinstituut een rijksinstelling 
geworden, de Rijks Landbouwschool (RLS). De nieu-
we school was gevestigd in het Bassecour, een groot 
achttiende-eeuws appartementengebouw - eigenlijk 
vier herenhuizen - dat door het gemeentebestuur 
was opgekocht en aan het Rijk in gebruik gegeven, 
zolang het zijn onderwijsbestemming niet zou verlie-
zen. Zou dat wel gebeuren, dan wilde de gemeente 
het gebouw terug. 

De RLS bestond uit drie afdelingen: een middelbare 
landbouwopleiding voor leerlingen die van de lagere 
school kwamen (afdeling A), een daarop aansluiten-
de Rijks Landbouwschool (afdeling B) en een Rijks 
HBS. Van een eenvoudige tweejarige cursus was de 
gemeentelijke landbouwschool opgewaardeerd naar 
een volledige, zij het in leerlingenaantal (30) nog zeer 
bescheiden, Rijks Landbouwschool. Ondanks het 
geringe aantal leerlingen – die van afdeling B noem-
den zich al gauw ‘studenten’ en gedroegen zich 
navenant – waren er toch betrekkelijk veel voorzie-
ningen nodig om de scholieren kennis te laten 
maken met de diverse aspecten van het landbouw-
onderwijs. Dat vroeg niet alleen om leslokalen, maar 
ook om laboratoriumruimte. Het Bassecour bleek al 
gauw te klein. Al in 1877 werd de school uitgebreid 
met twee dwars op het gebouw geplaatste vleugels 
naar ontwerp van W.C. Metzelaar. Voor praktisch 
onderwijs en onderzoek kwamen er proefvelden en 
een botanische tuin. De proefvelden lagen in het hui-
dige Torckpark en aan het Spijk, aan de overkant van 
de gracht. Het eerste arboretum  
lag direct achter het Bassecour. Enkele bijzondere 
bomen verraden nog steeds de vroegere aanwezig-
heid van deze botanische tuin. 

Meer ruimte nodig
Omdat de behoefte aan voorzieningen voor het 
onderwijs nog lang niet bevredigd was, kocht  
het Rijk in 1878 een terrein van zeven hectare op 

Duivendaal, gelegen tussen de noordelijke stads-
gracht en de Lawickse Allee. Daar verrezen een 
proefboerderij met bijgebouwen, een onderwijs-
gebouw en een internaat voor scholieren. Al deze 
panden kwamen van de tekentafel van Jacobus  
van Lokhorst, van 1878 tot zijn overlijden in 1906 rijks-
bouwmeester voor Onderwijsgebouwen. Onder 
diens leiding kwamen diverse nieuwe gebouwen  
tot stand met een nationale en representatieve  
signatuur. Ze hebben de waardige uitstraling, die 
destijds aan het staatsgezag werd toegekend. 
Het Duivendaalcomplex lag niet ver van het 
Hoofdgebouw, zoals het Bassecour met de zijvleu-
gels al spoedig genoemd werd. Volgens C.J.M. 
Jongkindt Coninck, directeur van de school, konden 
de bewoners van het internaat, dankzij een speciaal 

 Het internaat van de rijkslandbouwschool op Duivendaal. Over het bruggetje liepen 
de studenten van hun colleges in het Bassecour naar Duivendaal (en vice versa). De 
man op de brug is boer Koning, de baas van de proefboerderij op Duivendaal. Rond 
1910. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Een blik op het terrein op de Berg (onderste helft van de foto), waar Hinkeloord 
(nu het Depot), het Schip van Blaauw en Microbiologie te zien zijn. Op het nog 
onbebouwde terrein rechtsboven zal later De Dreijen verrijzen. Rond 1930.  
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief. (Uitsnede). 



gelegd bruggetje, in drie minuten lopen naar het 
Bassecour, zodat zij altijd op tijd voor de lessen  
konden zijn.

Concentratie op de Berg
Na twee reorganisaties was de heterogene Rijks 
Landbouwschool zodanig veranderd dat alleen een 
onderwijsinstituut voor hoger landbouwonderricht 
overbleef, de Rijks Hogere Land-, Tuin-, en 
Bosbouwschool (RHLTBS). Deze school werd in 1918 
tot Landbouwhogeschool (LH) verheven. Omdat 
het Hoofdgebouw midden in de stad lag en er in  
de onmiddellijke omgeving geen uitbreidingsmo-
gelijkheden waren, zocht het Rijk naar een terrein 
waar een concentratie van nieuwe hogeschoolge-
bouwen neergezet zou kunnen worden. Daarbij liet 
men het oog vallen op de Wageningse Berg, waar 
in 1896 al de Rijkstuinbouwschool was verrezen 
met daarnaast het door L.A. Springer ontworpen 
arboretum. Het plan om gronden aan te kopen 
voor een concentratie van nieuwe academische 
gebouwen, inclusief een hoofdgebouw, strandde 
echter in de Eerste Kamer, die het te duur vond. 
Inmiddels was het Rijk er wel in geslaagd enkele 
percelen op de Wageningse Berg te verwerven, 
waaronder het landgoed Hinkeloord. Daarop  
verrezen onder meer de laboratoria van 
Plantenfysiologie (het Schip van Blaauw)  
en Microbiologie, beide in de stijl van de  
Amsterdamse School. 

De volgende rijksbouwmeesters Bremer en 
Friedhoff moesten tengevolge van de crisisjaren  
de overheidsarchitectuur flink versoberen. Dat had 

gevolgen voor de stijl, ook in Wageningen. Sobere 
en traditionalistische architectuuropvattingen  
kregen de overhand. Dit zien we onder andere in 
de Aula (1954). Omdat de toestand van ’s lands 
financiën het hele interbellum precair bleef, kon de 
LH sowieso maar moeizaam uitbreiden, terwijl de 
toename van het aantal studenten, studierichtin-
gen en vakken daar wel om vroeg. Voor de oorlog 
verrezen nog de laboratoria voor Erfelijkheidsleer 
(1928), Plantkunde (1932) en Tropische Plantenteelt 
(1939). Niet alle te bouwen laboratoria waren 
geschikt om op de Wageningse Berg geplaatst te 
worden. Sommige hadden proefvelden nodig, 
waarvoor de terreinen op de Berg niet de juiste 
grondsoort hadden of niet in voldoende mate  
aanwezig waren. Gelukkig had Wageningen veel 
verschillende bodemtypes. Dat was nu juist door 
de oprichters als een belangrijk pluspunt van 
Wageningen als plaats van vestiging van de Rijks 
Landbouwschool aangevoerd. Bij de spreiding van 
voorzieningen kwamen verwante laboratoria en 
proefvelden bij elkaar te liggen, waardoor her en 
der clusters ontstonden. 
In het westen van de gemeente lag bijvoorbeeld 
een concentratie van laboratoria rond de 
Binnenhaven en de Haagsteeg. Ten oosten  
van deze as lagen de proefvelden met het 
Tuinbouwlaboratorium en het Instituut voor 
Bewaring van Tuinbouwgewassen, ten westen  
verrees het laboratorium voor Mycologie en 
Aardappelonderzoek. Bovendien werd aan de 
Lawickse Allee het Instituut voor Plantenveredeling 
opgericht. In zijn algemeenheid kan gezegd  
worden dat de hogeschoolgebouwen die na 
Plantenfysiologie en Microbiologie verrezen,  
met uitzondering van Tuinbouwplantenteelt  
aan de Haagsteeg, soberder van stijl waren. 
Plantenveredeling werd nog in een vereenvoudig-
de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd. De andere 
gebouwen waren traditionalistisch van bouwtrant.  
Na de oorlog ging de bouw van laboratoria en 
andere hogeschoolgebouwen in versneld tempo 
door. De Rijksgebouwendienst besteedde hierbij 
steeds vaker projecten uit aan externe, soms  
plaatselijke, architecten. Nabij Plantenfysiologie  
op de Berg verrees het Laboratorium voor 
Landmeet kunde en ten noorden van de Generaal 
Foulkesweg begon de ontwikkeling van wat  
cluster De Dreijen zou worden. 

Wilt u de rest van deze inleiding en van dit boei-
ende boek lezen? Het rijk geïllustreerde boek Van 
cluster tot campus is vanaf 7 september te koop 
bij de boekhandel. Op de Openingsavond (7 sep-
tember, Aula) en de Molenmarkt (8 september) zal 
het Comité het zelf ook verkopen. Zie verder het 
bij dit Tijdschrift gevoegde programma.

Plantenveredeling 
is aangebouwd aan 
de graanschuur en 
er staat een klein 
kassencomplex. De 
overige uitbreidingen 
komen pas later. 
Waarschijnlijk kort na 
1924. Fotocollectie WUR.
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‘Hoe Wageningen wereldtop werd’

Recensie door 
Piet Aben 

Oud Wageningen    3 - 2018

Bestuursvoorzitter Louise Fresco presenteerde eind 
juni het vierde deel van de geschiedenis van de hon-
derdjarige Wageningen Universiteit onder de titel 
‘Metamorfose 1993-2018 / hoe Wageningen wereldtop 
werd’. De drie eerdere delen dateren uit 1993, toen het 
75-jarig bestaan werd gevierd. Qua uiterlijk past het 
nieuwe boek prima naast zijn voorgangers op de 
plank, maar de inhoudelijke aanpak van dit laatste deel 
is volkomen anders. In plaats van historici hebben 
twee journalisten, Martijn de Groot en Joost van 
Kasteren, het geschreven. Daarvoor hebben zij een 
honderdtal personen ondervraagd die betrokken 
waren bij de ‘metamorfose’ van de laatste vijfentwin-
tig jaar en die – zo blijkt al gauw – graag tot de vele 
vaders van het succes gerekend willen worden. Het 
boek zit door deze aanpak de gebeurtenissen vlak  
op de huid, het biedt boeiende herinneringen uit de 
eerste hand, vaak zeer gedetailleerd, maar het is geen 
geschiedschrijving. 

In afzonderlijke hoofdstukken komen organisatori-
sche, onderwijskundige en wetenschappelijke ontwik-
kelingen aan de orde die de Landbouwuniversiteit 
(tegelijk met de landbouwkundige instituten) hebben 
gevormd tot de huidige Wageningen University & 

Research; wie het zelf 
heeft meegemaakt zal er 
graag over lezen, de bui-
tenstaander zal er licht in 
verdwalen. 

Sterke groei
In het geheel van ontwik-
kelingen valt vooral de 
sterke groei op van het 
aantal studenten. Eind 
jaren tachtig had 
Wageningen nog bijna 
8000 studenten, dat 
aantal viel met bijna  
de helft terug rond de 
eeuwwisseling. Vanaf 
2007 is het weer gaan 
stijgen tot 14.000 nu. 
De terugval liep parallel 
met een landelijke trend, 
maar die trof Wage ningen 
harder dan de andere  
universiteiten. Ook het 
herstel en de groei deden 
zich overal voor, maar nu 
noteerde Wageningen 

meer aanwas dan de andere universiteiten. De 
oorzaak is zeker niet eenduidig, maar een belangrijke 
verklaring zoeken de ondervraagde bestuurders in 
het eigen specialisme van Wageningen. 

Aan het begin van de beschreven periode kampte  
de hele landbouw, inclusief de universiteit, de onder-
zoeksinstituten en het ministerie van landbouw zelf, 
met een negatief imago. Welke aanstaande student 
wou daar zijn toekomst aan wagen? De universiteit 
kromp dermate dat de universiteiten van Nijmegen 
en Utrecht op overname aasden. ‘We zagen de 
wolven om de boerderij lopen’, aldus de toenmalige 
rector magnificus Cees Karssen. Bij de instituten 
stonden de zaken er niet beter voor. De vlucht naar 
voren die toen door het ministerie is verordend blijkt 
de redding te zijn geweest. Heel landbouwkundig 
Nederland werd onder één noemer gebracht en 
daadkrachtige bestuurders als Cees Veerman en  
na hem Aalt Dijkhuizen moesten zien hoe ze de  
veelheid tot eenheid konden smeden. 

Ook de herrijzenis heeft met het eigen specialisme 
te maken. Het begrip landbouw is uit de naam 
verwijderd, de focus is verplaatst naar gezonde 
voeding en leefomgeving. En dat sluit naadloos aan 
bij de vragen van nu. ‘Van vijfde rad aan de wagen 
was Wageningen ineens tot het maatschappelijk 
kerndomein gaan behoren’, stelt Dijkhuizen vast. 
Wie zich aan de studie daarvan zet, is goed bezig 
met zijn toekomst. 

On-Wagenings
Nog een tweede beslissing heeft sterk bijgedragen 
tot de nieuwe groei - de bouw van de campus. 
Veerman vond dat alle onderdelen van de nieuwe 
instelling ook fysiek bij elkaar moesten zitten, wilde 
er nieuwe eenheid kunnen groeien. Dat de campus 
een magneet voor nieuwe studenten zou worden 
was niet voorzien. Achteraf valt het goed te begrij-
pen. Ooit zat landbouwkundig Wageningen in een 
verzameling veelal onooglijke gebouwen en 
gebouwtjes. Nu ligt daar een gloednieuw complex 
van markante gebouwen met up-to-date faciliteiten, 
omgeven door een parklandschap vol kunst. Dat is 
iets waar ook een student graag mee pronkt. Louise 
Fresco ten slotte (over de zelfvoldane titel van boek 
IV): ‘Laten we bij de viering van onze honderdste  
verjaardag eens wat on-Wageningse trots tentoon-
spreiden.’ 
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Metamorfose 1993-2018 / hoe Wageningen wereldtop 
werd, door Joost van Kasteren en Martijn de Groot, 
uitgave Wageningen Academic Publishers,  
prijs € 32,50.
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Gerard is afkomstig uit Delfzijl en bracht zijn jeugd 
door op het Hogeland. ‘Ik ben een jongen van het 
platteland en moet van me af kunnen kijken’; 
reden waarom hij nu in de Betuwe woont. Na de 
Mulo ‘wilde ik eigenlijk naar zee, maar mijn moe-
der was daar op tegen’. Gerard had met de gedach-
te gespeeld om rechercheur te worden, en toen bij 
de beroepsvoorlichting ook dit perspectief werd 
genoemd, was zijn keus gemaakt. Als achttienja-
rige ging hij in 1966 naar de Opleidingsschool van 
de Rijkspolitie in Arnhem; twee jaar later was hij 
wachtmeester. De eerste jaren lag zijn werkterrein 
in de ‘Rode Driehoek’, Noordoost-Groningen, 
gekenmerkt door ‘de tweespalt tussen boeren en 
arbeiders’. ‘De mensen zijn daar heel direct maar je 
wist daardoor wel wat je aan ze had.’ Eind 1970 zou 
hij overgeplaatst worden naar Oostburg, Zeeuws-
Vlaanderen, - ‘bij de Rijkspolitie had je maar te 
gaan waar ze je naartoe stuurden’ – maar dat zag 
hij niet zitten. In november 1970 solliciteerde hij bij 
de gemeentepolitie in Wageningen, een korps van 
zo’n 40 man. ‘Ik had het er gelijk naar mijn zin; 
Wageningen had van alles wat.’

In 1979 kwam er een plaats vrij bij de afdeling 
recherche en Gerard ging graag in op de vraag van 
zijn directe chef De Punder of ‘hij geen zin had om 

IN  GESPREK MET GERARD OLINGA 

te blijven’. Tot zijn pensionering in 2006 heeft hij 
recherchewerk gedaan, in een steeds verande-
rende organisatie. Bij een eerste reorganisatie in 
1993 werd hij hoofd van de unit Wageningen-
Bennekom; ‘dat was vooral een bureaufunctie’.  
In 1997 ging hij naar het rechercheteam West-
Veluwe in Ede. 
In de loop der jaren veranderde de aard van het 
werk. ‘Vroeger werkte je voornamelijk in je eigen 
woonplaats. Je kende veel mensen en als lokaal 
korps zat je dicht op de plaatselijke samenleving. 
Als we onderzoek deden na een woninginbraak, 
hadden we vaak al gauw door in welke richting we 
moesten zoeken. We hadden een oplossingsper-
centage tussen 40 en 50%; nu ligt dat landelijk 
rond de 5%.’ En ’je kon altijd bij de politie terecht: 
het bureau was dag en nacht open!’ Die betrok-
kenheid bij en kennis van de lokale samenleving 
nam na de reorganisatie van begin jaren ’90 duide-
lijk af. Wageningen werd deel van de politieregio 
Gelderland-Midden. ‘De politie organiseert nu veel 
verder van de burger af: je dient zelf digitaal aan-
gifte te doen en je kunt alleen op afspraak op 
bepaalde uren op het bureau terecht.’ Dat alles  
‘is de dood in de pot; ik ben blij dat ik er niet meer 
bij ben’. 
Ook het recherchewerk veranderde. Vanaf eind 

Door Toon Jansen

Gerard Olinga, ‘politieman in ruste’, 
heeft zich teruggetrokken ‘aan de 
overkant’; ik spreek met hem in zijn 
bungalow bij Ingen.



‘Ik zoek graag dingen uit’ 

Oud Wageningen   3 - 2018

jaren ’70 nam het aantal inbraken sterk toe, niet 
alleen in woningen maar vooral in rijksgebouwen 
(Landbouwhogeschool, DLO), ’dit door de opkomst 
van de junks: Wageningen had een relatief grote 
groep verslaafden’. Er kwam veel meer nadruk op 
veiligheid en preventie; vooral burgemeester Jager 
zette zich in voor korte lijnen met de politie en voor 
samenwerking met de particuliere beveiligers van 
de Nederlandse Veiligheidsdienst. Veel energie 
werd gestoken in contacten met gebouwbeheer-
ders. ‘De gebouwen van de LH en de instituten 
waren net duiventillen: iedereen liep er zomaar 
naar binnen.’ 

Wageningen was ‘een unieke plek’ om te werken. 
‘De enorme diversiteit met na Amsterdam de 
meeste nationaliteiten sprak mij wel aan. Je maak-
te hier dingen mee die je in een vergelijkbare plaats 
als Veenendaal nooit zou tegenkomen’. Mensen uit 
andere culturen bleken bij calamiteiten heel anders 
te reageren. Dat trof hem bijvoorbeeld bij de 
moord op een Chinese vrouw wier lichaam in de 
Rijn was gevonden: ‘een dader zoeken in een zeer 
gesloten gemeenschap van flegmatieke Chinezen 
die nauwelijks emotie tonen kan makkelijk tot ver-
keerde conclusies leiden’. Als studentenstad heeft 
Wageningen relatief veel cafés en dus ook meer 
uitgaansgeweld. En verder was er in de jaren  
’80 ook een ‘actieve groepering’ krakers.

Van tijd tot tijd kwamen er grotere zaken voor 
waaronder moord en doodslag. Dan werd het pro-
vinciale, later regionale, recherchebijstandsteam 
ingeschakeld. Gerard werd meerdere malen voor 
dit team vrijgemaakt. Zo’n team bestond uit 20 tot 
25 politiemensen die soms wel 3 tot 6 maanden op 
een zaak zaten. In Wageningen gebeurde dit in 
1997 bij de schietpartij in het Balkanrestaurant waar 
voor de nieuwjaarsviering tachtig mensen bijeen 
waren. Er vielen drie dodelijke slachtoffers. ‘De hel 
brak los’ na het zingen van een voor sommige aan-
wezigen beledigend liedje (‘we zaten midden in de 
Joegoslavië crisis!’). ‘We hadden bij het onderzoek 
enorm veel mazzel’ dat iemand alles gefilmd had; 
de filmer was weggedoken, maar de camera bleef 
draaien.

Na zijn vervroegde pensionering in 2006 was voor 
hem de vraag ; ‘wat ga ik nu doen?’ Gerard was al 
jaren actief lid van Oud Wageningen; hij was eind-
redacteur van het contactblad en enkele jaren 
voorzitter. Hij zat net in een projectgroep die de 
Bevrijdingszaal in het museum moest inrichten. 
Een tijdelijk ‘ingehuurde’ historica gaf toen o.a. 
advies over de tekst van het verhaal over de 
bominslag in het Roode Dorp op 26 maart 1943, 
waarbij 28 doden vielen. Er zou een door de 

Duitsers afgevuurde V1 neergekomen zijn. Het  
leek haar echter onmogelijk dat sprake kon zijn 
geweest van een V1, want volgens haar waren die 
toen nog niet operationeel. ‘Ik had het verhaal over 
de V1 altijd voor kennisgeving aangenomen; we 
woonden in de Indische buurt en daar kwam het 
regelmatig op verjaardagen ter sprake.’ Gerard 
dook in dit verhaal en maakte in zekere zin van zijn 
vroegere werk een hobby; ‘ik zoek graag dingen 
uit’. Vanaf het Gemeentearchief Wageningen strek-
te het onderzoek zich in de jaren daarop uit tot in 
de archieven van de Royal Air Force in Londen; ‘als 
je oog hebt voor de waarde van de bronnen die er 
zijn, kom je al een heel eind verder’. Zijn conclusie 
was dat het om een luchtmijn ging die door een 
Engelse bommenwerper op de retourvlucht uit 
Duisburg was afgeworpen. In 2012 werden zijn 
resultaten gepubliceerd in de Historische Reeks  
van Oud Wageningen. 
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Daar er ‘nog veel open eindjes overbleven’ – 
‘geschiedenis houdt nooit op!’ - zette Gerard daar-
na het onderzoek gewoon voort. Hij stuitte op de 
biografie van Walter Dornberger, een bij de ontwik-
keling van de V1 betrokken ingenieur, collega van 
Wernher von Braun en met hem na de oorlog 
geëmigreerd naar de VS. Dornberger beschrijft  
de ‘levensloop’ van de twee wapensystemen, V1 
en V2, en daaruit blijkt dat in maart 1943 de V1 in 
een uiterst pril ontwikkelingsstadium verkeerde. 
‘Kortom, de conclusie kan geen andere zijn dan dat 
de V1 op 26 maart 1943 voor Wageningen een slui-
tend alibi had’. Gerard bezocht ook Peenemünde 
aan de Duitse Oostzeekust, typisch wat Armando 
‘een schuldig landschap’ zou hebben genoemd. De 
resultaten van zijn onderzoek zullen dit najaar ver-
schijnen bij WalburgPers onder de titel ‘De ramp in 
het Roode Dorp; een V1 of een luchtmijn?’

Inmiddels is Gerard weer een ander onderzoek 
gestart. In zijn geboortestreek, waar hij van tijd tot 
tijd terugkwam, stuitte hij op het verhaal van een 
Nederlands NSB-gezin (man, vrouw en drie jonge 
kinderen), dat in april 1945 zou zijn geëxecuteerd 
door Poolse militairen vanwege collaboratie met 
de Duitsers. De man zou de coördinaten van insla-
gen van geallieerd (Pools) geschut hebben door-
gegeven aan een Duitse batterij, die akelig nauw-
keurig het geallieerde geschut beschoot. Ook hier 
onderzoekt Gerard of dit verhaal op waarheid 
berust. ‘Zo’n executie door Poolse militairen zou 
voor Nederland beslist een unicum zijn.’
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plaatsen waarover verschil van mening bestond, 
bij Wolfheze, Bennekom, de Liemers en Barneveld. 
Gielis bekeek de formele aanspraken die op papier 
stonden en liet bovendien oude getuigen opdra-
ven die konden vertellen hoe het gewoonterecht 
sinds menschen gedenken was.

Den 13e augusti anno 1550 ben ic, Jan Gielis, in 
crachte van sekere commissien mij bij mijn heren 
canceller ende raede deses vorstendoms Gelre 
gedaen, gecomen op seker plaetse genaempt de 
Mouff, gelegen onder Reynkum, stridich wesende 
tusschen den convente van Reynkum eens-, ende 
den momboir off landtrentmeester keizerlijker 
majesteit in den voirs. vorstendom anderdels.

Op 13 augustus 1550 ben ik, Jan Gielis, in opdracht 
van de kanselier en de raad van het vorstendom 
Gelre, naar een plaats bij Renkum gegaan die de 
Moft heet, waarover ruzie was tussen het convent 
van Renkum enerzijds en de momber of keizerlijke 
landrentmeester van voornoemd vorstendom 
anderzijds.

Gielis tekent op zijn schetsje het Noorden boven. 
Oest ligt Rencum, West ligt Wageningen en daar-
boven Bennecum. In het Zuyden stroomt den Ryn 
en er vaart een mooi zeilbootje naar het oosten. 
Daarboven tekent hij een strook Voyren ende 
Weerden, voren en waarden. ‘Voren’ zijn sloten of 
greppels; in ‘waarden’ herkennen we het tegen-
woordige uiterwaarden. Vervolgens een rij bomen 
en een rij blokjes, misschien een dijkje of een 
greppel, en daarlangs tekent hij de Heerstrate, nu 
is dat de weg Onderlangs, onderlangs de 
Wageningse Berg. Waar de blokjesrij ophoudt, 
komen wegen en wallen bij elkaar: het punt waar 
nu Onderlangs op de N225 komt en de oprijlaan 
van O.N.O. begint. Rechts daarvan het beekdal, 

Nog steeds ligt de Moft als uitgestrekt aaneenge-
sloten bosgebied tussen Wageningen, Bennekom, 
Ede en Renkum. Dit bos was in de middeleeuwen 
een domeinbos in het bezit van de graven en herto-
gen van Gelre en ongeveer 2200 ha groot. De 
noordgrens werd gevormd door het landgoed De 
Sijsselt. In het westen werd tussen de landerijen 
van de Enck en het bos een forse wildwal gemaakt 
die nu nog steeds te volgen is in het veld. In het 
zuiden en oosten werd het bos op natuurlijke wijze 
begrensd doordat in de natte dalen van de Rijn en 
de Hartense Beek geen bomen groeien. 
Genoemde kaart van Witteroos geeft gedetailleer-
de informatie over de heggen (hakhoutpercelen), 
heuvels, wegen, leemkuilen, waterkolk en aan-
grenzende gebieden. Hij tekende het bos niet als 
een dicht ‘oerwoud’: veel heggen waren blijkbaar 
slecht groeiende arme bossen. Waar het bos dich-
ter was, tekende hij de bomen dichter op elkaar. 
Ook gaf hij aan in welk jaar een hegge aan de beurt 
was om gehakt te worden. Veel mensen denken 
dat dit de oudste kaart is van het gebied. Maar in 
het Gelders Archief ligt een oudere schets, die Jan 
Gielis in 1550 van het zuidelijke deel maakte. 

Stridiche plaetse
Jan Gielis was commissaris van het Hof van Gelre 
en Zutphen, geen landmeter of cartograaf. Hij reis-
de naar conflictgebieden, luisterde, maakte versla-
gen en tekende soms ter verduidelijking een 
schetsje. Het zelfstandige Gelre was in 1543 opge-
gaan in het Habsburgse Rijk en het nieuwe bestuur 
probeerde grip op de gronden te krijgen. Vaak 
ging het om gronden die sinds mensenheugenis in 
gebruik waren bij omwonenden en die door ande-
ren werden betwist, al of niet op basis van formele 
papieren. Het oude gewoonterecht werd steeds 
meer geformaliseerd. Zo heeft Gielis ook informa-
tieve schetsjes gemaakt van stridiche plaetse, 

Door Mathilde Maijer 
en Geert Nijland  

Nog weer oudere kaart van 
Oranje Nassau’s Oord gevonden 

Thomas Witteroos tekende in 1570 een prachtige, artistieke overzichtskaart van de Moft met 
veel informatie. We zijn hem wel vaker tegengekomen in dit tijdschrift. Witteroos was een ware 
schilder en heeft zich uitgeleefd op de tekeningen van Wageningen, Grunsfoort, De Ginkel en 
andere bebouwingen. Tot nu toe werd zijn kaart beschouwd als de oudste kaart van het gebied. 
Mathilde Maijer en Geert Nijland vonden in het Gelders Archief een oudere schets van het 
zuidelijke deel, waar nu Oranje Nassau’s Oord ligt. Zij beschrijven hun vondst en doen een poging 
tot interpretatie.

Mathilde Maijer is 
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len van een database van 

oude en nieuwe veld-

namen op de Zuidwest 

Veluwe. Resultaten staan 

op zijn website 

gonijland.wordpress.com. 
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links daarvan het bos. Dit punt is een goed houvast 
bij het lezen van deze kaart.
Ten oosten van de stuwwal tekent hij een weg naar 
het noorden naar de oprijlaan van Gruenfoort. Dit 
kan bijna niet anders dan een voorloper van de hui-
dige Kortenburg zijn, de oprijlaan van O.N.O. In het 
midden van de schets tekent hij een tweede weg 
naar het noorden en duidt die aan met Vrouwen 
pat. Ook Witteroos vermeldt in 1570 Het 
Vrouwenpat op zijn kaart en het staat ook op de 
kaart van Van Geelkercken uit 1649, maar het pad 
loopt op elke kaart anders. Op nieuwere kaarten 
wordt het Vrouwenpad niet meer genoemd. 
Wellicht is dit iets om te onderzoeken voor een vol-
gend artikel. 
Verder schrijft Gielis ergens De Mouff en op vier 
plekken Des Convents Erfve. Dat slaat op de lande-
rijen en de bossen van het convent van Renkum.

Het convent
Het convent van Renkum was het Onze Lieve 
Vrouwenklooster of Mariaklooster dat stond op de 
plek waar nu Parenco staat. Het klooster was in de 
tijd van Gielis een rijk vrouwenklooster. Gielis geeft 
op zijn schets aan dat het delen van de bossen op 
de huidige Wageningse Berg en O.N.O. in bezit had, 
maar dat bezit strekte zich ver uit over de uiter-
waarden, grote delen van het Renkums Beekdal en 
aangrenzende velden. Het is niet onaannemelijk 
dat het eerder genoemde Vrouwenpat zijn naam 
heeft gekregen omdat de nonnen vaak deze weg 
gebruikten of omdat hij naar grond van het con-
vent leidde. De Bokkedijk, waar het Vrouwenpat op 
uitkomt, werd vroeger het Onser lieff Frauwen 
diicksken genoemd.

Bij de oprijlaan naar O.N.O. begint een tweede weg 
naar Wageningen. Het moet wel een voorloper van 
de huidige N225 zijn die volgens de schets vlak 
voor Wageningen uitkwam op de Heerstrate. 
Blijkbaar was die weg toen minder belangrijk dan 
de Heerstrate onderlangs. Het was misschien een 
bovenweg die voornamelijk in de winter gebruikt 
werd als het Rijnwater tot aan de steilrand stond. In 
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het processtuk staat daar niets over, want het gaat 
immers over iets anders. Gielis wilde alleen de stri-
diche plaetse op de kaart zetten. In dit geval moest 
hij uitzoeken hoe de grens liep tussen de gebieden 
van het convent van Renkum en die van de land-
rentmeester van het Hof. Hij schrijft:

besichticht hebbende die voirs. plaetse in bywesen 
des paters ende verscheyden vrunden des voirs. 
convents ende des voirs. rentmeesters hebbe ic 
daer bevonden staende eenen grooten eyken-
boom ende verscheyden cuylen daer op responde-
rende, loopende duer den bosch aldair, welke 
eycke ende cuylen des kijsers bosschen scheyden 
souden van die erve des voirs. convents.

Bij bezichtiging van de betreffende plaats, in bijzijn 
van de pater, verschillende vrienden van het con-
vent en de landrentmeester, zag ik een grote eiken-
boom en in een rechte lijn daarop verschillende 
kuilen door het bos heen. Die eik en de kuilen zou-
den de grens zijn tussen de bossen van de keizer 
en het terrein van het convent.

Hij tekent een rechte lijn met acht gecruyste cuy-
len. Op geen enkele andere kaart zijn we ooit 
gecruyste cuylen tegengekomen. Wat zijn dat? 
Kuilen met een houten kruis erin? Kuilen die in de 
vorm van een kruis zijn gegraven? Gielis zet geen 
kruisjes maar tekent echt kruisvormige figuurtjes. 
Dat wijst op kruisvormig gegraven kuilen. Kuilen 
gaven in die tijd vaker de scheiding aan tussen 
gebieden van verschillende eigenaren, maar dat 
die kuilen kruisvormig werden gegraven, is ons 
onbekend. Gielis legt het in zijn processtuk niet uit, 
misschien vond hij het heel gewoon of rapporteer-
de hij gewoon wat hij aantrof. Aan de oostkant ein-
digt de rij kuilen beneden bij een groote eyken-
boom, en aan de westkant boven in den bosch op 
een huevelken aldaer oick staende met een cuyl 
daer op.

Deze lijn met kuilen interpreteren wij als de huidige 
Huchtlaan (zie foto), de kaarsrechte beukenlaan 

De kaart van de Moft 
van Thomas Witteroos 
(1570). Het zuiden is links. 
Collectie Gelders Archief.



kilometer noordelijker (met de top in het 
Mierenbos) een Koerberg ligt? De naam Koerheuvel 
of Koerberg komt vaker voor: het betekent dat ter 
plekke een goede uitkijkplek was. In de tijd van 
Gielis waren de meeste bomen in het Moftbos niet 
hoog: elke hegge werd eens in de 10 of 15 jaar 
gekapt en verder groeide er vooral struikgewas, 
dus vanaf een gunstig gelegen heuvel kon je ver 
kijken. Er wordt wel gesuggereerd dat de beuk op 
de Koerheuvel als uitzichtspost heeft gediend of 
geplant is als doeleboom, een oriëntatiepunt voor 
reizigers. Het eerste is logischer dan het tweede, 
want juist in dit afwisselende landschap heb je 
geen doeleboom nodig. De huidige beuk is uiter-
aard een opvolger van de eik uit de tijd van Gielis.

We stellen ons voor dat Gielis bovenop het huevel-
ken of nog hoger in de eykenbo0m zit en uitkijkt 
over den Ryn, de zeilboot ziet en de Voyren ende 
Weerden. Hij kan goed de overkant van de Rijn 
zien en tekent daar afscheidingen, die lijken op de 
eerdergenoemde blokjes langs de Heerstraat. Ter 
globale oriëntatie tekent hij Grunsfoort en de ker-
ken van Wageningen, Bennekom en Renkum in, 
waarbij de afstanden niet per se kloppen. 
Ten zuiden van de Huchtlaan met de gecruyste 
cuylen, tekent Gielis vanaf dezelfde eik naast de 
oprijlaan een tweede blokjesstrook, en noemt dit 
in het processtuk een blinde grave. Ook Witteroos 
tekent die in en noemt het een out graefken die-

vanaf de Kortenburg naar O.N.O. tot op de 
Koerheuvel met de prachtige beuk erbovenop, 
naast het heideveldje (zie foto). De Koerheuvel is 
een hoog duin in een lange duinenrij die begint 
met de Sint Jansheuvel aan de rand van het beek-
dal waarop ook al zo’n mooie beuk staat, en die 
doorloopt tot de watertoren. Is het toeval dat een 
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Boven de onlangs 
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Collectie Gelders Archief.

Zegelafdruk uit 1571 
van het klooster van 
Renkum, voorstellende 
een staande Maria met 
kind. Collectie Gelders 
Archief.



sen de terrreinen van de vorst en het convent, 
maar dat een bepaalde droge sloot aldaar die op de 
eikenboom uitkwam, de grens was. Hij zei ook dat 
de keizer het bezit en het gebruik toekwam van het 
mogen hakken van hout tot aan de droge sloot.

Daar hebben het convent en de landrentmeester 
ruzie over, en Gielis moet dit eerlijk uitzoeken. Gielis 
trommelt vier getuigen op om erachter te komen 
hoe het gewoonterecht was, want dat staat uiter-
aard nergens beschreven. Onder ede verklaren ze 
alle vier dat de gecruyste cuylen de oude grens zijn. 

Gysbert van Rossum, syn olderdom nyet wetende 
maer olt als ’t scheen 60 jaren ongeverlick, woe-
nende tot Amerongen in den Sticht van Utrecht, 
Seght voirts, daer op gevraecht, dat hij is (geleden 
ongeverlick 25 jaren) opte Mouft verkeert ende 
gearbeijt heeft ende gesien dat ter plaetsen daer 
die gecruijsthte cuijlen ... staen doentertijt oick 
alsulke cuijlen stonden ende te meer stonden. ... 
Heeft hoeren seggen dat die erve vanden vorst 
ende van den convente van Reijnkum daer duer 
gescheijden wordden.

Gijsbert van Rossum, van onbekende ouderdom, 
maar kennelijk ongeveer 60 jaar oud, wonende in 
Amerongen in het Sticht van Utrecht. Hij zegt des-
gevraagd ook dat hij (ongeveer 25 jaar geleden) in 
de Moft kwam en er werkte en toen heeft gezien 
dat op de plaats waar nu de kuilen zijn, ook toen al 
zulke kuilen waren, en dat er nog meer waren. Hij 
heeft gehoord dat zij de grens waren tussen de 
terreinen van de vorst en van het convent van 
Renkum.

Gielis velt geen oordeel. Hij legt het conflict uit, 
schrijft de vier getuigenverklaringen op en voegt 
bovendien dit schetsje bij.

Ic heb daer om vanden voirs. twisteger plaetsen 
aldaer gemaeckt een kaertke opt beworp.

Daarom heb ik van de genoemde omstreden plaat-
sen ter plekke een schetsje gemaakt.

En vanwege dit conflict hebben wij 468 jaar later 
het oudste kaartje in handen van het gebied dat nu 
Oranje Nasau’s Oord heet.
Voor een volledige transcriptie van de tekst: zie 
https://landschaplopen.wordpress.
com/2018/05/05/de-oudste-kaart-van-het-ono/

Met dank aan
•  Gerrit Richter en Gerrit Breman bij het helpen 

transcriberen van de teksten op de kaart
•  Ruud Schaafsma voor het meelezen en de foto 

van de Huchtlaan

nende tot gescheit. We vermoeden dat dit een 
oude niet goed zichtbare (‘blinde’) greppel is langs 
het bouwland van het convent. Het is een perceels-
grens maar hoeft niet per se de grens te zijn van 
het grondgebied. Dit graefke volgt grotendeels het 
huidige Slingerpad tussen de Huchtlaan en de 
N225. Het is een bijzonder gevoel dat je daar mis-
schien loopt over een pad dat er 470 jaar geleden 
al lag, hoewel de bochten van later tijd zullen zijn.

Het conflict
Het geschil ging erover of het Convents Erfve nou 
ophield bij de gecruyste cuylen of bij de blinde 
grave. Gielis tekent bij de lijn met gecruyste cuylen 
twee gestippelde stukjes, en schrijft: 

soe die voirs. pater ende vrunden sachten, seggen-
de voirts dat die van den voirs. convente over men-
schen gedenken in den vredliken gebruyke van der 
voirs. erven gewesen syn tot aen de voirs. cuylen, 
vuytgesondert dat die van Wageninghen in den 
jare 41 ongeverlick onder ’t dexel van seker ghifte 
van den vorst in deser tyt over die voirs. cuylen 
getast hebben ende een weynich houdts afgehou-
den, d’welck sij gedaen hebben bij maniere van 
gewalt byde bomen recht als sy seyden.

Zoals de pater en de vrienden zeiden. Zij zeiden ook 
dat het convent sinds mensenheugenis het onbe-
twiste gebruik heeft gehad van het terrein tot aan de 
bewuste kuilen, behalve dat omstreeks 1541 mensen 
uit Wageningen, onder het voorwendsel dat de 
vorst [de hertog van Gelre] hun dat recht gegeven 
had, voorbij die kuilen gereikt hebben en een weinig 
hout hebben afgehakt, wat zij met geweld deden bij 
de bomen, precies zoals ze zeiden.

Met de gestippelde stukjes geeft Gielis blijkbaar 
grond aan waar hout is gekapt. Zijn het gewoon de 
stobbetjes die er nog staan? Hetzelfde kan gelden 
voor de puntjes aan de noordzijde van de gecruyste 
cuylen. Volgens de pater en de vrienden van het 
klooster, die het woord voeren namens de nonnen 
van het convent, was dit op hun terrein en dus 
onrechtmatig. De landrentmeester weerspreekt dit:

Waer tegen die voirs. landtrentmeester seyde dat 
hij nyet en geloofde dat die voirs. cuylen die erven 
van den vorst ende van den voirs. Convente schey-
den souden maer dat seker blinde grave aldair lig-
gende ende eyndende op ten voirs. eykeboem die 
voirs. erve scheyden soude, seggende voirts dat 
die keizerlijke majesteit in de possessie ende 
gebruyck ware van hedt hout te houwen tot aen 
den blinde grave toe.

Waar de landrentmeester tegenin bracht dat hij niet 
geloofde dat die kuilen de erfscheiding waren tus-
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Ook een eeuw geleden kende de Wageninger zo 
z’n vrijetijdsbesteding, hoewel het toenmalige 
aanbod aanmerkelijk minder divers was dan in 
2018 en veel meer gericht op gemeenschapszin. 
Dit keer aandacht voor de (jong)volwassenen van 
gymnastiekvereniging TOVOL.

Gymnastiekzaal aan het Emmapark
TOVOL, het klinkt haast als een calorierijk toetje, 
maar Gymnastiekvereniging TOVOL (Tot Ontwikke - 
ling Van Ons Lichaam) had het credo ‘een gezonde 
geest in een gezond lichaam’ hoog in het vaandel 
staan. De drijvende kracht achter het trainen van 
jeugdige stadsbewoners was A.R. Vermeulen. 
Deze gymnastiekleraar aan zowel de Nutsgym-
nastiekschool (aan het Emmapark, voor de minder-
bedeelden) als aan de Rijks Hogere Burgerschool 
(aan de huidige Generaal Foulkesweg) had een 
duidelijke missie: zo veel mogelijk Wageningse 
jongeren in beweging brengen en naar een hoger 
plan tillen. Volgens het eerste jaarverslag van 
TOVOL had Vermeulen al jaren gepoogd een eigen 
gymnastiekvereniging van de grond te krijgen, 
maar eind 1905 was het hem eindelijk gelukt om 
genoeg man te enthou siasmeren. Tijdens de 
oprichtingsvergadering van 14 november 1905 
waren twaalf mannen aanwezig die allen te 

‘Vrank, vrij, vroom en vroed’ in beweging 
bij gymnastiekvereniging TOVOL
De zomervakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Na de zeer warme zomermaanden is het dan 

ook tijd om fris vooruit te blikken. Vol goede moed weer naar school of werkgever. Dit is ook dé tijd om een 

nieuwe hobby of cursus op te pakken. Wageningse clubs en verenigingen profileren zich begin september 

volop met gratis open lessen. Wordt het mediteren, zingen of toch die eerste prille passen zetten van de 

Argentijnse tango? Keus genoeg.

Door Petra Leenknegt 

Gymnastiekleraar A.R. Vermeulen temidden van de leden en  
aspirantleden van TOVOL in 1910. Groepsportret door fotograaf  
H.J. van der Laag. Collectie Gemeentearchief.

Het gymnastieklokaaltje aan het Emmapark, waar aanvankelijk werd 
geoefend. Collectie Gemeentearchief.

kennen gaven als lid te willen toetreden. Blijkbaar 
genoeg om van start te kunnen gaan.

Ambitie en geestdrift
Met twaalf man sterk begon een sportieve 
geschiedenis die bijna een kwart eeuw zou 
omvatten. Voor 10 cent per week konden de leden 
twee avonden per week gedisciplineerd oefenen 
in de gymnastiekschool van ’t Nut aan het 
Emmapark (vanaf 1910 in de nieuwe Gymnastiek-
school van de Rijks HBS aan de Wilhelminaweg). 
Onder leiding van Vermeulen bekwaamden de 
leden zich in allerlei spring-, zwaai- en grondoefe-
ningen. Dit wierp al snel zijn vruchten af want de 
Wageningsche Courant van 18 november 1908 doet 
positief verslag van de feestelijke uitvoering 
omtrent het driejarig bestaan van TOVOL. Hierin 
wordt nog eens benadrukt waar het om draait bij 
de gymnastiekvereniging: krachtige, soepele en 
stabiele jongens en mannen afleveren aan de 
Wageningse samenleving. ‘De met zorg gekozen 
oefeningen op de plaats, aan de ringen en de 
barren en met de staven, zoomede de standen, 
toonden het, dat zijne leerlingen met hart en ziel 
de lessen volgen, dat er ambitie huist bij de seni-
oren, dat er lust aanwezig is bij de jongeren’. De 
Courant constateert tevreden ‘Zoo langzamerhand 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.
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is de gymnastiek doorgedrongen tot die kringen 
van de jeugd, waar men vroeger hare waarde 
veronachtzaamde’, hiermee kennelijk refererend 
aan de arbeidende klasse. Luttele weken na de 
sportieve voorstelling besluit het bestuur om in 
september 1909 ook een aspiranten-afdeling in het 
leven te roepen voor 13 tot 15-jarige jongens. 

Eerste Lustrum met “De Reuzenzwaai”
Het gaat de vereniging goed. Vijf jaar na de oprich-
ting is het ledental meer dan verdubbeld. In voorbe-
reiding van de viering van haar eerste lustrum (1910) 
in Junushoff probeert het bestuur een luxe vaandel 
te realiseren, maar dan moet er wel koper voor-
handen zijn. Men besluit een comité op te richten 
met ‘een paar voorname dames aan het hoofd’ om 
hiervoor het benodigde geld bijeen te krijgen. Onder 
voorzitterschap van Mevrouw Hesselink van 
Suchtelen, echtgenote van de burgemeester (en 
beschermheer van de vereniging), lukt dit vlot. Om 
het vaandel trots te kunnen dragen tijdens het 
lustrum en de komende krachtmetingen met zuster-
verenigingen wordt een vaandrig uit het ledenbe-
stand gekozen. Deze eretitel valt Johannes Victor als 
eerste ten deel. Om het lustrum verder kracht bij te 
zetten komt het bestuur overeen om ook een 
groepsfoto te laten produceren. Fotograaf J.H. van 
der Laag ontvangt de ‘Tovolianen’ hiertoe in zijn 
studio. Zowel het vaandel als het groepspor tret zijn 
overigens in de collectie van Museum De Casteelse 
Poort opgenomen. 
Secretaris en medeoprichter van de vereniging,  
C. Bosman, bedenkt voor het vijfjarig bestaan ook 
een uitgave van een krant met een humoristische 
ondertoon. Een idee dat hem tijdens de bestuursver-
gadering veel bijval van de andere leden oplevert. 
Op een ludieke manier wordt TOVOL zo onder de 
aandacht van de Wageningse bevolking gebracht. 
Lustrumcourant “De Reuzenzwaai” zou bij elk 
volgend lustrum verschijnen. De eerste editie doet 
bijvoorbeeld beeldend verslag van  
de vele fietstochten van de Tovolianen naar 
wedstrijden elders in de regio. Op het stalen ros 
wordt tijdens de heen- en terugrit geestdriftig het 
bondslied ‘Vrank, vrij, vroom en vroed’ ten gehore 
gebracht. Verder zijn als in een heuse krant annonces 
opgenomen. Zo zou Piet Polstok dat jaar nog in het 
huwelijksbootje treden met Kee Springplank…

Damesafdeling en fusie
Naast gekkigheden, gezelligheid en kameraad-
schap was er uiteraard ook ruimte voor de nodige 
eerzucht. TOVOL, inmiddels naast gymnastiek-  
ook atletiekvereniging, streed op sportterrein  
De Wageningse Berg in de zomer jaarlijks met 
zusterverenigingen als ‘Houvast’ en ‘Geef Acht’. 
Daar bleek dat ze naast goede gymnasten ook 
puike atleten in haar ledenbestand had. Vooral bij 

het touwtrekken kon TOVOL zich meten met de 
regionale toppers. In 1921 werd de vereniging  
uitgebreid met een damesafdeling. Het vierde 
Lustrum (1925) kende een zeer succesvolle feest-
avond, als vanouds in Junushoff. Daar moesten 
voor aanvang zelfs vele mensen geweigerd 
worden omdat er in de zaal geen plaats meer was. 
Met dit vierde lustrum was het hoogtepunt en 
tevens het eindpunt van TOVOL zo’n beetje bereikt. 
De vereniging ging eind jaren twintig namelijk op  
in de Wageningse afdeling van de Nederlandse 
Arbeiders Sport Bond. Een landelijk initiatief ter 
verheffing van de arbeiders. 

Het eerste vaandel van 
TOVOL, met de oprich-
tingsdatum erop. Blijk-
baar was de inzamelings-
actie in 1910 bedoeld voor 
een luxer vaandel.  
Beeldbank Wageningen, 
collectie De Casteelse 
Poort.

Dezelfde foto werd  
afgedrukt in feestkrant  
“De Reuzenzwaai”, t.g.v. 
het eerste lustrum van 
TOVOL in 1910. Collectie 
Gemeentearchief.
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De plaquette van H.J. 
de Groot door August 
Falise op zijn plek in de 
school. De kauwgom 
van de leerlingen zit 
er nog op. Foto Han 
Dijkstra. Collectie Jean 
Gardeniers.

dringt zich dan op: wat moet De Groot op deze 
plek en waarom nou juist van Falise. Wageningen 
was zijn woon- en werkplaats. Hoe kwam hij tot 
het portretteren van een hoge Haagse ambtenaar?

August Falise
Falise stond bekend als een goed netwerker. 
Zijn faam in katholieke kringen leverde hem vele 
opdrachten op, o.a. voor veertien meer dan levens-
grote Heilig Hartbeelden, waaronder het H. Hart 
beeld in brons (1931), dat nog steeds met kogelga-
ten en al voor de Bernulphuskerk in Oosterbeek 
staat. De Nijmeegse hoogleraar Titus Brandsma 
was bij deze beelden voor hem een aanspreek-
punt. Falise schiep ook het beeld van Thomas van 
Aquino (1926), dat, inmiddels op de derde plek, 
voor de aula van de Radbouduniversiteit staat. 
Voor het archeologisch museum in Nijmegen 
maakte hij een borstbeeld van G.M. Kam (1922),  
nu in het Valkhofmuseum.
Een ander circuit van Falise ligt in Den Bosch. 
Voorbeelden van opdrachten daar zijn het beeld 
van Jeroen Bosch (1930) op de markt, het beeld van 
kardinaal Van Rossum (1934) en de beelden (handel 
en nijverheid) aan de gevel van de Bossche V&D 
(1930).
Zijn Wageningse connecties leidden tot verschil-
lende opdrachten van hogeschool en gemeente. 
Bijvoorbeeld de plaquettes van de administrateur 
van de hogeschool J.P. Stricker (1928) in brons 
voor op diens grafsteen, de eerste rector magni-
ficus J.H. Aberson (1928) in brons in de aula en de 
bronzen plaquette van burgemeester Hesselink 
van Suchtelen (1918) in het stadhuis. In de nabije 
omgeving de bronzen plaquette in Renkum van de 
directeur van de papierfabriek Joan Beuker (1926) 
en nog net in Wageningen van koningin-moeder 
Emma in O.N.O. (1911).

De netwerken van August Falise

Bij de sloop van de LTS (Lagere Technische School) aan de Churchillweg 
in 2010/2011 zijn enkele kunstwerken voor ondergang behoed. Het beeld 
‘De gevleugelde handen’ van Ubbo Scheffer, vanaf 1960 aan de wand 
van de nieuwe hal, ligt nu opgeslagen. Het is gedocumenteerd in de lijst 
van Wageningse beelden. Ook de torenklok is behouden gebleven en 
meegenomen naar de nieuwe PantarijnVMBO locatie. Minder bekend is een 
gipsen plaquette, gemaakt door de Wageningse beeldhouwer August Falise. 
Hoe kwam die daar eigenlijk terecht?

Door 
Jean Gardeniers 

Jean Gardeniers is  

gepensioneerd (WUR).  

Hij is actief in het culturele 

leven van Wageningen 

en was o.a. voorzit-

ter van De Casteelse 

Poort, het Comité Open 

Monumentendag en het 

Cultureel Café.
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De plaquette in de LTS was op de verdieping in 
het trappenhuis ingemetseld. Aan Han Dijkstra, 
leraar aan Pantarijn, danken we dat de herinne-
ring aan dit kunstwerk niet verloren is gegaan. 
Een gipsafdruk ervan door beeldhouwer Marko 
Markov bevindt zich in de collectie van museum De 
Casteelse Poort. De plaquette toont een besnorde 
wat oudere man en profil. Daarboven de jaartallen 
1883 en 1923 en eronder in hoofdletters ‘H.J. de 
Groot inspecteur generaal v/h NO’. Op de schou-
der van de geportretteerde een zoals altijd forse 
handtekening van de maker, ‘Aug. Falise’, met de 
bekende tot een onderstreping geworden uithaal 
van de g van zijn afgekorte voornaam. De vraag 
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Onderwijs
Naast zijn werk als beeldhouwer heeft Falise 
zijn hele leven les gegeven, kort aan de HBS in 
Wageningen en de Burgeravondschool in Nijmegen 
en lange tijd in Den Bosch. Ook op een andere 
manier was Falise bij het onderwijs betrokken. Vele 
jaren (van 1912 tot 1933) was hij lid van de landelijke 
examencommissie voor de nijverheidsexamens. 
Enig speurwerk in oude kranten levert vermeldin-
gen van zijn lidmaatschap op. Bovendien laten deze 
de plaatsen van zijn onderwijs zien. In de jaren 1912 
tot 1914 en in 1921 staat hij vermeld als ‘A. Falise, 
beeldhouwer, (wonende) te Wageningen’; in 1918, 
1920 en 1923 als ‘August Falise, beeldhouwer, lee-
raar Burgeravondschool te Nijmegen, (wonende) 
te Wageningen’. In de jaren 1923, 1925, 1927 en 1931 
staat er ‘August Falise, beeldhouwer en leeraar aan 
de Kon. School voor Kunst, Techniek en Ambacht te 
‘s-Hertogenbosch, te Wageningen’. Zijn overlijdens-
bericht in de Arnhemsche Courant van 8 januari 
1936 vat deze commissieactiviteiten samen: ‘Voorts 
was de overledene jaren lid van de examencom-
missie voor de M.O. acten teekenen en boetseren 
en van de commissie voor de nijverheidsacten, uit 
welke functies hij zich de laatste jaren had terug-
getrokken.’
In 1928 verschijnt in het jaarverslag van de commis-
sie in de Staatscourant als medelid ‘G.L. Domhoff 
hofkleermaker van Zijne Koninklijke Hoogheid den 
Prins der Nederlanden te ‘s Gravenhage’. Nog afge-
zien van de goede persoonlijke relatie die Falise 
had met Prins Hendrik, zijn ook op deze manier 
de lijntjes kort. Op de ledenlijst van de commissie 
staat ook J. Bubberman, tekenleraar aan de RHBS 
te Leeuwarden. Van hem maakte Falise in 1923 
een plaquette, die in de lijst van de Wageningse 
Oudheidkamer aangeduid wordt als ‘1894-1923, 
examinator A.M.O.N.O., gips’.

H.J. de Groot
In de loop van de tijd laat de samenstelling van  
de examencommissie personele wisselingen zien, 
maar de voorzitter is steeds H.J. de Groot, de man 
die afgebeeld is op de plaquette in de L.T.S. Zoals 
de tekst aangeeft was hij inspecteur-generaal van 
het nijverheidsonderwijs (NO). In 1899 wordt hij 
de eerste inspecteur van het nijverheidsonderwijs 
en in 1919 inspecteur-generaal. Dat blijft hij tot zijn 
pensionering in 1930. Het jaar 1919 is gedenkwaar-
dig, omdat dan de wet op dit type onderwijs wordt 
aangenomen. De wet treedt in werking per 1 januari 
1921. Met deze wet wil het nieuwe, in 1918 ingestel-
de, departement van OK&W (Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen) orde scheppen in het veel-
vormige beroepsonderwijs. Dit wordt vanaf 1891 
in beperkte mate door de rijksoverheid gesteund 
en verder overgelaten aan het particulier initiatief. 

Als onderdeel van de nieuwe wet wordt de lesbe-
voegdheid in het nijverheidsonderwijs afhankelijk 
gesteld van het bezit van officiële aktes. De exa-
mens worden jaarlijks centraal afgenomen. De 
organisatie is in handen van de onderwijsinspectie, 
met De Groot als hoofd van de examencommissie.
De Groot schrijft ook enkele boeken. Een veel-
geprezen en meermalen herdrukt handboek voor 
timmerlieden verschijnt in 1900 en kost dan als 
gebonden boek f 8,50. Het brengt op veilingen nu 
€ 165 op. In 1906 schrijft hij een boek over het vak-
onderwijs in het buitenland, in 1923 een hoofdstuk 
over het nijverheidsonderwijs in het gedenkboek 
bij het zilveren regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina en in 1930 een boek over de nijver-
heidswet. 

De jaartallen op de plaquette slaan op zijn 40-jarig 
jubileum in het nijverheidsonderwijs. Nauw ver-
bonden met het departementale werk van De 
Groot (en met Falise) is de eerste Nederlandse 
minister van OK&W dr. J.Th. de Visser (CHU). Hij 
is in twee kabinetten van 1918 tot 1925 minister 
van onderwijs. Onder zijn regie komt de wet op 
het nijverheidsonderwijs tot stand en in 1920 de 
Schoolwet die na 100 jaar schoolstrijd, de financië-
le gelijkstelling van het bijzonder onderwijs regelt. 
De Groot is een van de weinige topambtenaren die 
al bij de eerdere houder van de onderwijsporte-
feuille (Binnenlandse Zaken) in functie waren.

Portret van H.J. de Groot, 
inspecteur-generaal van 
het Nijverheidsonder-
wijs. Haagse Beeldbank, 
collectie Fotoalbums 
no.7.40023.  
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Ambachtsschool
De stichting van de Wageningse ambachtsschool 
kent een lange geschiedenis die ooit een uitge-
breidere beschrijving verdient. In het kort enkele 
kengetallen. In 1850 is er een avondcursus in 
volksmeetkunde, in 1852 uitgebreid met volksna-
tuurkunde en een jaar later met handtekenen en 
burgerlijke bouwkunde. In 1868 is er een splitsing 
in drie klassen en in 1886 in vijf. Hout- en marmer-
schilderen worden toegevoegd in 1891. In 1894 
verhuist de school naar het Nutsgebouw. Daarvóór 
werden ruimten gehuurd boven de Waag en in 
(lagere) School II. In 1919 komen er plannen voor 
een nieuw gebouw op een andere plek. Een ont-
werp van architect A. Baart uit 1920 wordt in 1921 
goedgekeurd, maar de crisis verhindert realisatie. 
Er wordt al wel een terrein aan de Julianastraat 
gekocht. De ministeriële toestemming komt in 
1928, maar door de stijging van het leerlingen-
aantal is dit terrein nu te klein. De gemeenteraad 
besluit in 1931 tot grondruil, waardoor een groter 
terrein aan de Grindweg ter beschikking komt.
Voorzitter van het schoolbestuur is de Wageningse 
hoogleraar J.H. Thal Larsen. Bij de opening in 
december 1933 is o.a. ook de rector magnificus 
aanwezig. Misschien valt het wel mee met de stad 
der tegenstellingen. De voorzitter spreekt bij de 
opening: ‘Zoo staat dit kloeke gebouw [...] aan den 
zoom van de stad, met zijn beide vleugels naar 
buiten gestrekt, als een symbool van zijn bestem-
ming: de leerlingen van geheel den omtrek met 
open armen ontvangen. Ondanks [...], of liever juist 
dank zij dien eenvoud in vormgeving [...] is het een 
bouwwerk, dat zijn schepper tot eer strekt.’ Verder 
vermeldt hij: ‘[...] de leerlingen [hebben] aan den 
bouw deelgenomen. Zij maakten o.a. de hout-
loods, de conciërgewoning, alle kozijnen, buiten- 
en binnendeuren, 170 m² afsluithek, alle teekenta-
fels en schoolbanken en diverse betimmeringen.’ 
Dit leidde tot een besparing van f 30.000 op een 

totaal van f 208.000, dus een aanzienlijke bijdrage. 
De directeur schonk namens het personeel een 
torenuurwerk.
Vergelijkbare ambachtsscholen ontwierp Baart in 
Leeuwarden (1933) en Zwolle (1932), beide nu rijks-
monument en herbestemd. In Wageningen gaan 
we jammer genoeg anders met erfgoed om.

Stimulans
Minister De Visser overleed in 1932 en werd begra-
ven op Crooswijk in Rotterdam. Een krantenbericht 
over de plaatsing van zijn grafsteen geeft een 
mooie samenvatting van het onderwijsnetwerk 
van Falise: ‘Het monument is ontworpen [...] in 
overleg met den heer H.J. de Groot, [...] vriend van 
wijlen den overledene. [...] de bronzen plaquette 
in het monument opgenomen, werd vervaardigd 
door den heer Aug. Falise.’ 
Deze afbeelding heeft Falise al in 1926 gemaakt. Zij 
staat zo (in gips) in de lijst van de Oudheidkamer. 
Als een comité in 1936 financiën verzamelt voor 
een grafsteen voor Falise is een van de onderteke-
naars van de circulaire ‘mevrouw de weduwe  
Dr. J.Th. de Visser-v.d. Garde, ‘s-Gravenhage’.
Op een foto (ca 1930) in de Haagse Beeldbank 
van de bestuurskamer van de 1e Ambachtsschool 
aldaar prijkt prominent de genoemde plaquette, 
aan de glans te zien in brons. Is dit het afgietsel  
dat terecht is gekomen in Museum Kempenland  
in Eindhoven of zijn er (nog) meer exemplaren?
Wanneer de plaquette van H.J. de Groot in de 
school is geplaatst valt tot nu toe niet te achter-
halen. De Wageningsche Courant zwijgt erover. In 
ieder geval kan dit eerbetoon aan een pionier van 
het nijverheidsonderwijs opgevat worden als een 
stimulans voor eenieder die in de ambachtsschool 
onderwijs genoten heeft.

De Nijverheidsschool 
aan de Grindweg (nu 
Churchillweg). Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Oud Wageningen.
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Jonkheer Willem Laman Trip 1877-1943
De familienaam Trip hoort bij een geslacht dat  
teruggaat tot de vijftiende eeuw in Zaltbommel. 
Begin zeventiende eeuw vestigt de familie zich  
in Amsterdam en verwerft grote rijkdom, waaraan  
het befaamde Trippenhuis in Amsterdam herinnert.  
In de achttiende eeuw vestigt een voorvader zich  
in Groningen en deze tak wordt in 1817 in de adel ver-
heven met het predikaat jonkheer. In de vrouwelijke 
lijn stamt men door huwelijk uit de familie Laman en 
in 1870 wordt deze naam toegevoegd. 

Jonkheer Willem Laman Trip, van 1921-1939 adminis-
trateur van de Landbouwhogeschool, is oorspronke-
lijk civiel ingenieur en werkt als inspecteur bij de 
Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij, de eerste 
Nederlandse spoorwegmaatschappij, opgericht in 
1837. Zijn vader Scato Laman Trip (1843-1914) is vanaf 
1912 president van de Hoge Raad der Nederlanden. 
Willem wordt geboren op 15 januari 1877 in Den 
Bosch, waar vader rechter is bij de arrondissements-
rechtbank. Kort na zijn geboorte verhuist het gezin 
naar Den Haag en op zijn vijftiende naar Zutphen. 

Wanneer LH-administrateur Stricker eervol ontslag 
wordt verleend vanwege ziekte, volgt Laman Trip 
hem per 1 februari 1921 op. Als hij zich in Wageningen 
vestigt, op Villapark 2 (nu Nassauweg 22), brengt hij 
zijn echtgenote en vier jonge kinderen mee. In 1908  
is hij getrouwd met Maria Elisabeth Verloren van 
Themaat, een schoonzus van zijn eigen zus. Het  
echtpaar heeft daarna elke twee jaar een zoon of  
een dochter gekregen, keurig om en om. 

Willem Laman Trip vervult naast zijn betaalde baan 
diverse maatschappelijke functies. De Wageningsche 
Courant noemt bijvoorbeeld: lid der commissie tot 
wering van schoolverzuim (1921, op voordracht van 
Dirk Vreede), ondersteuner Comité Georganiseerde 
Guldenscollecte (1925, ten bate van de zending),  
voorzitter Vereniging tot bevordering van de belan-
gen van Slechthoorenden, afdeling Wageningen e.o. 
(1927), voorzitter Comité Wageningsche School-

werktuin (1931). Hij organiseert zwemwedstrijden en 
is lid van de Wageningsche Schaakvereniging. In de 
jaren twintig bemoeit hij zich met de plaatsing van  
De Zaaier, het standbeeld dat beeldhouwer August 
Falise in 1923 als ontwerp cadeau doet bij het eerste 
lustrum van de Landbouwhogeschool. Het bijeen 
bedelen van middelen om het ondertussen zelfs nog 
versoberde ontwerp uit te voeren, duurt enkele jaren. 
Onderwijl discussieert men over de plek waar het zal 
komen te staan. Laman Trip vindt de tuin van het 
Gebouw met de Klok ‘de schoonste plek’. Leonard 
Springer, ontwerper van die tuin, is het daar niet mee 
eens. In 1926 wordt De Zaaier onthuld, op het plein 
voor het Bassecour, bij de viering van 50 jaar 
Landbouwonderwijs.

Het belangrijkste wapenfeit van Laman Trip – zeker 
voor Oud Wageningen – is nog niet genoemd. In 1925 
is hij één van de oprichters van de Oudheidkamer 
voor Wageningen, de bakermat van Museum De 
Casteelse Poort. De statutaire oprichtingsdatum is  
3 maart 1927, maar in 1935 wordt het tienjarig bestaan 
gevierd. Doel van de vereniging: het opsporen, verza-
melen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen, 
die hiervoor volgens het bestuur in aanmerking 
komen. Laman Trip is voorzitter en penningmeester, 
totdat hij in 1938 om gezondheidsredenen terug-
treedt. De vereniging beschikt over een of twee 
kamers in het stadhuis om het vergaarde bezit ten-
toon te stellen.  

Op 22 september 1943 overlijdt Willem Laman Trip in 
de leeftijd van 66 jaar. Hij is al enkele jaren gestopt 
met werken. De functie van administrateur, waarmee 
minister Posthuma in 1917 grootse plannen had, 
wordt in 1949 afgeschaft. Stricker moest al in 1920  
om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen en 
zijn opvolgers Laman Trip (1921-1939) en Van Hasselt 
(1939-1949) ‘waren niet in staat hun functie enig 
gewicht te geven’, volgens Van der Haar in zijn drie-
delige geschiedenis van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen.
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Oud Rechterlijk Archief 
De inventaris van het Oud Rechterlijk Archief 

(1542-1811) wordt uitgebreid. Dit archief omvat 

vooral rechtspraak, nalatenschappen en over-

dracht van onroerend goed van voor 1812. Het 

is vóór de Tweede Wereldoorlog al geïnventa-

riseerd, maar nogal globaal. In 2007 zijn bij de 

boedels (nalatenschappen) reeds de namen 

vermeld van de personen om wier boedel het 

ging. Nu worden de namen toegevoegd uit de 

civiele processen, de rechtszaken waarbij bur-

gers elkaar voor het gerecht daagden. Het 

betreft de inventarisnummers 38 tot en met 

108, uit de periode van 1551 tot en met 1811; 71 

pakken papier, dus heel wat processen.

Het uitzoeken en noteren van die namen is 

tijdrovend, dus dit is een langdurig project bij 

het Gemeentearchief. Langzaam verschijnen 

er allerlei bekende en onbekende namen van 

Wageningers in de inventaris. En daarmee op 

internet, want de inventaris is te vinden op de 

gemeentelijke website.* De eerste inventaris-

nummers zijn al van namen voorzien, dus kijk 

maar eens of er al iets van uw gading tussen 

zit. Het is work in progress. BK

* www.wageningen.nl/Bestuur/Gemeentear-

chief/Archievenoverzicht

Luchtmijn!   
Het nieuwe boek van Gerard Olinga (zie het 

Gesprek met Olinga op pagina 10/11) verschijnt 

deze maand bij WalburgPers. Na zijn eerste 

publicatie Het Roode Dorp en de V1, een recon-

structie van de rampavond (Historische Reeks 

Oud Wageningen nr. 12, 2012) is Olinga doorge-

gaan met recherchewerk naar de bominslag 

van 26 maart 1943. Elders in ons land (Achter-

hoek, Friesland) heeft hij soortgelijke geschie-

denissen uitgeplozen. Gerard Olinga, oud-

voorzitter van Oud Wageningen, gaf jarenlang 

leiding aan rechercheteams en was betrokken 

bij de oplossing van diverse zgn. cold cases. PA

Stalen beeld ambachtsschool niet 
gesloopt 
Bij de lagere technische school (L.T.S., oor-

spronkelijk nijverheidsschool of ambachts-

school) aan de Churchillweg, een gebouw uit 

1935 van architect Andries Baart sr., stond een 

blauw stalen beeld, ontworpen door de Nij-

meegse kunstenaar Toon Heijmans en ver-

vaardigd door leerlingen van de school.  

Oorspronkelijk stond het voor de sporthal aan 

het Olympiaplein, later werd het bij de L.T.S. 

geplaatst. De school is helaas gesloopt, maar 

het beeld staat er nog. Nu de bouw van de 

woningen in het plan Mouterijnoort - dat voor 

de gesloopte school en de Mouterij in de 

plaats is gekomen - steeds verder vordert, 

dreigt het beeld in de verdrukking te raken. De 

gemeente gaat het beeld nu opslaan tot een 

geschikte plek is gevonden om het te herplaat-

sen. CvdA 

Gevelpanelen Biotechnion  
Zes gevelpanelen van het bijna gesloopte Bio-

technion op de Dreijen zijn herplaatst op de 

campus. Oorspronkelijk liepen deze panelen 

als een keramische band op één-hoog langs 

de gevel van het Biotechnion. Het kunstwerk 

van Henk Tieman, gemaakt bij de bouw in 

1980, is nu gelukkig voor een deel behouden. 

Het keramiek is gemaakt bij De Porceleyne 

Fles (Delft), waar de kunstenaar vele jaren 

heeft gewerkt. De panelen zijn gevat in roes-

tend cortenstaal en als een ensemble op het 

veld tussen Futurum en Zodiac geplaatst. De 

verplaatsing en wederopbouw is gedaan door 

de gebroeders Slegers, zoons van de kunste-

naar Piet Slegers van wie twee werken (Aard-

structuur en Groei ‘68) in Wageningen staan. 

De vormgeving van het ensemble is ontwor-

pen door Jan van IJzendoorn. CvdA

Maand van de geschiedenis: 
Opstand
Oktober is traditioneel de Maand van de 

Geschiedenis, dit jaar is het thema Opstand. 

Meer dan duizend culturele instellingen, waar-

onder boekhandels en bibliotheken, vertellen 

hierover kleine en grote verhalen. Altijd in het 

licht van de actualiteit, die zoveel interessanter 

wordt als er perspectieven uit het verleden aan 

toegevoegd worden. Zie www.maandvande-

geschiedenis.nl voor activiteiten. 

Museum De Casteelse Poort besteedt aan-

dacht aan het studentenprotest in ‘de Wage-

ningse Lente’. De roerige jaren 70 en 80 van de 

vorige eeuw, toen studenten fel streden voor 

medezeggenschap over hun opleiding, zullen 

de meesten van ons zich wel herinneren, o.a. 

van het Maagdenhuis. Ook Wageningen 

beleefde roerige weken, toen in maart 1980 

het Hoofdgebouw bezet werd en de actie 

eindigde met inzet van de ME.   

De expositie ‘Gemaakt voor Stad en Wereld’ 

krijgt een uitbreiding met bijzondere foto’s uit 

die tijd, de bezettingskrant en muurkranten. 

Tevens zal er een lezing plaatsvinden over dit 

onderwerp. Meer informatie in de Erfgoed-

agenda op pagina 28. CvdA

Archeologiedagen 

Op 12, 13 en 14 oktober vinden op diverse plaat-

sen activiteiten plaats tijdens de Nederlandse 

Archeologiedagen. Het publiek kan dan ken-

nismaken met alle facetten van archeologie in 

Nederland. De dagen brengen het verleden tot 

leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn 

een unieke gelegenheid om eens mee te kij-

ken wat er allemaal in de Nederlandse bodem 

verborgen zit en zat. Dat kan in allerlei vormen: 

van schervenworkshop tot meegraafdag, van 

archeologische fietstocht tot verkleedpartij en 

theatervoorstelling of een interessante lezing.  

Kijk op www.archeologiedagen.nl voor meer 

informatie. CvdA

 

http://www.wageningen.nl/Bestuur/Gemeentearchief/Archievenoverzicht
http://www.wageningen.nl/Bestuur/Gemeentearchief/Archievenoverzicht
http://www.maandvandegeschiedenis.nl
http://www.maandvandegeschiedenis.nl
http://www.archeologiedagen.nl


pen mee. Zo worden bij de jubilea in 1998 en  
in 2003 fraaie erebogen gebouwd. Vanuit de 
gemeente wordt dit buurtinitiatief al vanaf de  
eerste Molenmarkt ondersteund.
Na drie jaar wordt er graan gedorst door boeren  
uit de omgeving, met hulp van het toenmalige 
Museum Historische Landbouwtechniek aan de 
Droevendaalsesteeg. De opgezakte rogge wordt 
direct naar de molen gereden en sinds die tijd wordt 
er in de Wageningse Eng weer rogge verbouwd, die 
vaak De Vlijt als bestemming heeft. 
Als na 25 Molenmarkten in 2003 de inbreng van  
de VVV wegvalt, lijkt het einde van de Molenmarkt in 
zicht. Vanuit de buurt ontstaat een nieuwe Molen-
marktcommissie, die zich inzet voor continuïteit. 
Het doel is zelf invulling te geven aan de inhoud en zo 
de Molenmarkt te onderscheiden van alle kraampjes-
markten, die op veel plaatsen worden gehouden. 

Molenmarktdoelgroepen
Sinds 2002 staan allerlei biologische producenten 
of verwerkers broederlijk bijeen rondom de molen. 
Een aantal jaren later komt de vraag of er ruimte is 

De Molenmarkt en De Vlijt
Het fenomeen Molenmarkt is een ingeburgerd 
Wagenings festijn geworden. De oorsprong ligt bij 
de heropening van Molen De Vlijt na de grote restau-
ratie. Op 22 september 1979 wordt de vang gelicht 
door burgemeester Van Ketwich Verschuur, waar-
door de molenwieken voor het eerst in lange tijd 
weer draaien. Honderden ballonnen worden opgela-
ten door de vele kinderen, terwijl de Harmonie lustig 
speelt. De Vlijt wordt door ruim 2000 mensen 
bezocht en het verwerken van al die drukte is de eer-
ste krachtproef voor de vernieuwde korenmolen. 
Al die mensen die één voor één de smalle trappen 
op gaan naar de stelling en die soms lang moeten 
wachten om weer veilig beneden te komen.
De eerste Molenmarkt is zo’n groot succes, dat vrij-
wel onmiddellijk besloten wordt dit feestje jaarlijks 
te herhalen en de molen regelmatig in de schijnwer-
pers te zetten. Met hulp van de VVV breidt  
het gebeuren zich uit en loopt het aantal markt-
kramen op tot 60. Winkeliersvereniging ‘De 
Molenwinkeliers’, die gezamenlijk gaat adverteren, 
wordt een bondgenoot en ook buurtvrijwilligers hel-

Al veertig jaar Molenmarkt in Wageningen

Daar bij die molen
Door 
Hans Dobbe  

Hans Dobbe was molenaar 

op De Vlijt van 1979 tot 

2012 en is nog steeds 

betrokken bij molen en 

Molenmarkt.
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Bij de ingebruikname van De Vlijt  
op 22 september 1979.  
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Molen De Eendracht, met de stelling, aan de 
Rijksstraatweg, 1906 of later.  
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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voor verenigingen en stichtingen, die contact heb-
ben met het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Sinds die 
tijd kunnen bezoekers kennismaken met energie-
transitie en verduurzaming in de brede zin, en met 
culturele, historische en andere non-profit organi-
saties.  
Jaarlijks wordt een inspirerend thema gekozen, 
waar veel deelnemers mee uit de voeten kunnen. 
Met thema’s als ‘wereldwijd’, ’de kracht van het 
verschil’ en ‘uit alle windstreken’ wordt ingespeeld 
op het multiculturele karakter van Wageningen. 
Daarnaast wordt ruimte gegeven aan zogenaamde 
bewustwordingsthema’s als ‘duurzame kijk op de 
wijk’, ‘recycling’, ‘de energieke wijk’. In 2017 wordt 
met het thema ‘duurzaamheid-buurzaamheid’ een 
voorzet gegeven om niet als individualist in je wijk 
te leven. 
Dit jaar meldt nog een belangrijke groep zich voor 
deelname. Sportservice Wageningen vindt de 
Molenmarkt een ideale gelegenheid voor de vele 
sportclubs om zich te presenteren aan het duizend-
koppige publiek. We zullen zien of deze nieuwe 
inbreng een succes is. Hierdoor zal de grens aan de 
groei van de Molenmarkt wel aardig zijn bereikt.
Momenteel is de markt ongeveer 120 kraampjes 
groot en het streven is zoveel mogelijk aan te slui-

ten bij de behoefte van de bezoekers; voor elk wat 
wils en vooral ook voor de jeugd. De kinderkleed-
jesmarkt is bij goed weer altijd een groot succes en 
de kleedjeshouders zorgen al vroeg voor een druk-
ke Veluviaweg en Ceresstraat. Ook voor oudere 
kinderen worden allerlei activiteiten georgani-
seerd. 

Molenstad Wageningen
Wageningen was ooit een echte molenstad. Zo 
was hier vanaf 1913 de enige molenaarsschool van 
Nederland. Deze stond aan de Binnenhaven op de 
plek van de huidige bakkersschool. De bakkers-
school en de molenaarsschool zetelden hier samen 
tot 1966. De directeur van het Rijksproefstation 
voor Zaadcontrole, dhr. F. Bruijning, spande zich in 
om het Station voor Maalderij en Bakkerij in 
Wageningen te krijgen. De grond waarop het 
gebouw kwam werd verkregen van de gemeente. 
Beide scholen vielen onder het bestuur van dit 
Station. Op het Station werden broodkeuringen en 
controles van de meeste bakkers in Nederland uit-
gevoerd. Jaarlijks kwamen er molenaarsleerlingen 
uit het hele land voor een eenjarige cursus. Zij leer-
den stenen billen (billen is het scherpen van de 
molenstenen voor gebruik, dat is nodig voor een 
goede maalwerking), ontvingen een berg theoreti-
sche kennis en deden de nodige praktische erva-
ring op voor thuis op de molen. Pas in 1955 kregen 
de scholen subsidie en kreeg het Ministerie van 
Onderwijs meer zeggenschap over de inhoud van 
de lessen.
In 1966 verhuisde het Station voor Maalderij en 
Bakkerij naar Hamelakkerlaan 38 en de molenaars-
school stopte. De oude maalderij brandde in 1970 
gedeeltelijk af. Met hulp van oud-leraar maalderij-
techniek Laurens Hartgerink werd een maalstoel 

Op 8 september is de 40e Molenmarkt en 

verschijnt het boek ‘De Vlijt vertelt’

De opening van de 40e Molenmarkt op zaterdag 8 september belooft specta-
culair te worden. De Wageningse illusionist Janse Heijn gaat hierin samen met 
Studio Bransz de hoofdrol spelen. De hele dag zal weer bol staan van allerlei 
activiteiten rond het thema ‘Daar bij die molen’. Op drie podia laten beginnen-
de en gevestigde artiesten zich zien en horen.
Onze stadsdichter Ivanka de Ruijter zal bij de opening het gedicht voordragen 
dat zij speciaal schreef voor deze dag. Haar gedicht is ook te vinden in het boek 
‘De Vlijt vertelt’, dat deze dag verschijnt. In dit boek vertelt de molen zelf zijn 
geschiedenis vanaf 1879, en de molenaar zijn Molenmarkt- en molenbelevenis-
sen vanaf 1979. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met bijzondere fantasierijke 
tekeningen van Henk van Ruitenbeek. Burgemeester Van Rumund zal hierna 
de Molenmarkt officieel openen. Het fraaie boekje zal vanaf 8 september te 
koop zijn bij de molen en bij boekhandel Kniphorst. 
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Het graan wordt 
gedorst door boeren 
uit de omgeving, 9 
september 1989. Foto 
Rob Leenarts. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.
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met een koppel blauwe stenen uit de molenaars-
school afgebroken en in molen De Vlijt op de bega-
ne grond weer opgebouwd. Hier heeft Hartgerink 
jarenlang op zaterdag de praktijklessen gegeven 
voor de cursus ‘Malen met Stenen’.

De molensteenfabriek van Reijer Rutgers
Vanaf 1900 ging Reijer Rutgers, molenaar op run-
molen De Ooievaar, zelf kunstmolenstenen maken. 
Hij was min of meer werkeloos geworden, omdat 
het schors malen op De Ooievaar niet meer nodig 
was. De gebroeders Roes gingen in hun grote leer-
looierij aan de Stationsstraat namelijk zelf run 
malen met behulp van de motorkracht van een 
stoommachine. 
De kunstmolenstenen van Reijer Rutgers werden 
een begrip in molenaarsland. De stenen werden de 
hele wereld over geëxporteerd. Met het overlijden 
van kleinzoon Jaap Rutgers in 1983 eindigde de 
fabricage van kunstmolenstenen in Wageningen. In 
de oude molensteenfabriek aan de Arboretumlaan 
zetelt nu de bloemisterij van W. van der Meijde. 
Daar kun je aan het plafond nog precies zien, waar 
ooit de steenkranen stonden.

Wageningen en zijn molengeschiedenis
In het verleden waren molens louter werkpaarden 
voor stad of dorp, maar met een belangrijke rol. 
Zonder molens en molenaars geen goed waterpeil 
in de polders, geen meel voor de bakkers en geen 
broodnodige olie voor allerlei doeleinden. In onze 
tijd laat een in bedrijf zijnde windmolen ook een 
levende ambachtelijke activiteit zien met veel cul-
tuurhistorische belevingswaarde en zorgt niet in  
de laatste plaats voor een levendige skyline van de 
stad.
In onze stad hebben vijf windmolens gestaan. 
Verder twee waterradmolens en tenminste negen 
rosmolens, aangedreven door paarden, voor die 
momenten dat er geen wind was of voor klein-
schalige productieprocessen, zoals boekweit 
malen, olie slaan of zeepziederij. 
Voor Wageningen is molen De Eendracht het 
belangrijkst geweest. De geschiedenis van die 
molen was behoorlijk heftig, langdurig en ook 
uitermate interessant. Er is veel bekend over de 
diverse rampen die hem en zijn voorganger over-
kwamen. Die voorganger, de houten standerd-
molen, wordt al genoemd in 1383. In 1530 brandt  
de molen af maar wordt weer opgebouwd. De  
oorzaak is onbekend. In 1582 wordt de molen in 
brand geschoten door Engelse troepen o.l.v. de 
Graaf van Leicester. In 1784 brandt de standerd-
molen opnieuw af. Oorzaak onbekend. In 1787 
wordt de ronde stenen beltmolen gebouwd op de 
plek waar de standerdmolen had gestaan. 1906:  
de molen brandt helemaal uit. Oorzaak: een niet 

volledig geblust brandje in het motorhok laait  
‘s nachts weer op. De molen wordt hierna vieren-
eenhalve meter verhoogd en van een stelling voor-
zien om bij het gevlucht en de staart te kunnen 
komen. Hierdoor ontstaat de zeldzame combinatie 
belt- en stellingmolen. De Eendracht en zijn voor-
gangers zijn in totaal vier keer afgebrand.
In 1939 krijgt molenaar Van Rooijen het Certificaat 
van Verdienste van de Vereniging ‘De Hollandsche 
Molen’ vanwege het moderniseren van de stelling-
beltmolen en het aanbrengen van het wieksysteem 
Van Bussel met remkleppen. Het bedrijf bewijst 
hiermee toonaangevend te zijn in Nederland.
Op 14 november 1940 lijden 24 windmolens in 
Brabant, Limburg en Gelderland ernstige schade 
door de zeer zware storm die over Oost-Nederland 
raast. De Eendracht slaat op hol en verliest kap en 
roeden. Dat betekent het einde van het gebruik van 
windkracht. Doordat het oorlog was, zijn de her-
bouwplannen niet uitgevoerd. Helaas is de molen-
romp, die nog in goede staat verkeerde, in 1996 
gesloopt, nota bene in het Jaar van het Industriële 
Monument. Zo kwam er een einde aan de oudste 
windkorenmolen van Wageningen: 1383-1996.

De geschiedenis van De Vlijt, eveneens een wind-
korenmolen, begint op 22 oktober 1879 als Jan 
Hulshuizen zijn glanzend nieuwe molen aan de 
Harnjesweg betrekt. Ook deze molen lijdt diverse 
malen schade, onder meer door blikseminslag en 
oorlogsgeweld. Na de oorlog dreigt zelfs afbraak 
door de toenmalige eigenaar. Gelukkig worden er 
toch herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in 1952 
is de molen weer maalvaardig. Na de dood van de 
eigenaar in 1966 gaat het echter weer bergafwaarts. 
In 1972 koopt de gemeente Wageningen de molen 
en als vier jaar later de restauratie begint, staat 
alleen de stenen romp zonder gevlucht en stelling 
nog overeind. In juni 1979 kan de nieuwe molenaar 
Hans Dobbe de molen weer in gebruik nemen. ‘De 
Vlijt’ is, behalve een boegbeeld voor Wageningen, 
een van de grotere ambachtelijke molenbedrijven 
in Nederland. In 2012 draagt Hans Dobbe het stokje 
over aan zijn opvolger Bart Mols.

Een drukke en zonnige 
kleedjesmarkt met kin-
deractiviteiten, 9 septem-
ber 2006. Foto Carleen 
van den Anker.
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Van de voorzitter 
We zijn zeker geholpen door het 
mooie weer en misschien ook 
doordat de universiteit op zater-
dag 16 juni ook net haar verjaars-
feestje vierde met de stad. In  
ieder geval was het vieren van  
het 45-jarig bestaan van Oud 
Wageningen, door bij de fontein 
op de markt de nieuwste editie 
van het tijdschrift gratis uit te 
delen, een succesvolle ledenwerf-
actie. Een cadeautje met een doel, 
namelijk nieuwe leden en dat is 
gelukt. We hebben die zaterdag 16 
nieuwe leden mogen verwelko-
men. Een actie die we zeker gaan 
herhalen. 
Sowieso is 2018 een jaar van 
ledengroei. Op 1 juli stond de teller 
op 43 (+52 / -9), bijna net zo veel 
als in heel 2017, waarmee we de 
grens van 600 betalende leden 
ruimschoots zijn gepasseerd.  
Op naar de zevenhonderd, het 
aantal leden dat we hadden in 
1983, toen Oud Wageningen tien 
jaar bestond. 

Vrijwilligers
In het vorige tijdschrift heb ik al 
geschreven dat het thema 
‘Vrijwilligers’ de komende maan-
den op onze bestuursagenda 
staat. Een van de eerste punten is 
de zittingstermijn van bestuursle-
den. De recente ervaring van het 
(niet) vinden van bestuursleden en 
de zittingstermijn van maximaal 
tweemaal drie jaar maakt dat we 
als bestuur vrijwel jaarlijks één of 
twee nieuwe bestuursleden moe-
ten zoeken. Nu is er een vacature 
en in 2019 treedt één bestuurslid af 
dat niet herkiesbaar is. Het vinden 
van nieuwe mensen kost veel tijd, 
tijd die we graag aan andere zaken 
willen besteden. Vandaar dat we 
als bestuur overwegen om zit-
tingstermijnen van bestuursleden 
van twee- naar driemaal drie jaar 
te brengen en mogelijk zelfs naar 
driemaal vier jaar. Gelukkig  
is dit geen statutaire aanpassing 
maar een aanpassing van het huis-
houdelijk reglement. Het grootste 
voordeel is dat het direct van 
kracht is, als de Alv er mee heeft 
ingestemd.    

Oproep
We prijzen ons gelukkig met de 
kleine en grote archieven, collec-
ties of die paar bijzondere foto’s 
en andere stukken. Dit maakt het 
mogelijk om onze collecties ver-
der uit te bouwen. Vandaar dat wij 
altijd op zoek zijn naar papieren en 
digitale archieven, beeldmateriaal 
en audiovisueel materiaal over 
allerlei gebeurtenissen, ontwikke-
lingen of personen die een rol 
hebben gespeeld in Wageningen. 
Bij deze de oproep: mocht u thuis, 
maar misschien ook wel op uw 
werk, iets tegenkomen waarvan  
u denkt ‘Is dit niet wat voor Oud 
Wageningen?’, schroom dan niet 
en neem contact op met het 
Documentatiecentrum. 
Zo kwam ik zelf bij het zoeken 
naar oude familiefoto’s - wij zijn 
als familie het fotomateriaal van 
onze ouders en voorouders aan 
het digitaliseren - een tweetal 
‘WEMIO’ boekjes uit 1946 en  
1947 tegen.  

Deelnemersgidsen van de 
‘Wageningse Expositie van 
Middenstand, Industrie en 
Onderwijs ‘ georganiseerd door 
Zakenclub „Succes” een verre 
voorloper van het huidige WOC.  
In 1947 was mijn vader er penning-
meester van. Voor ons als familie 
van geringe waarde, maar wel van 
waarde voor een historische ver-
eniging als een mooi tijdsdocu-
ment. Veel van de Wageningse 
middenstanders en ondernemers 
uit de tijd van vlak na de Tweede 
Wereldoorlog staan er in. Vandaar 
dat wij het aan Oud Wageningen 
hebben geschonken. 

UIT DE VERENIGING

Oeps, ik moet het mijn familie nog  
vertellen. 

Theekoepel
De voortgang rondom de 
Theekoepel is voor ons helaas 
teleurstellend. Zoals u weet staat 
de Theekoepel aan de zuidelijke 
stadsmuur al decennia lang onge-
bruikt te verloederen. Vandaar  
dat wij - HV Oud Wageningen en 
Wageningen Monumentaal – al 
sinds 2015 met de gemeente in 
overleg zijn om de Theekoepel 
onder te brengen in een door ons 
op te richten Stichting 
Monumentenfonds Wageningen. 
Op 31 mei jl. deelde wethouder 
Gudden ons uiteindelijk mee dat 
een onderhandse verkoop niet 
mogelijk zou zijn en dat de ver-
koop via een openbare aanbeste-
ding plaats moet vinden. Met als 
motief dat de gemeente niet het 
risico wenst te nemen van uitslui-
ting van andere (markt)partijen. 
Wij zijn zeer verbaasd over dit risi-
comijdend gedrag, zeker nu we in 
de Stad Wageningen van 27 juni jl. 
lezen dat de gemeente het perceel 
Mansholtlaan 4 wel via onder-
handse verkoop aan een commer-
ciële marktpartij wil overdragen. 
Het resultaat is nu dat wij na drie 
jaren van overleg volstrekt met 
lege handen staan. Want de kans 
dat wij als Monumentenfonds 
Wageningen i.o. mee kunnen din-
gen bij een openbare verkoop is 
nihil. Als laatste poging hebben 
wij door middel van een open 
brief het college van B&W 
gevraagd terug te komen op hun 
ingenomen standpunt. De open 
brief is te lezen op onze website 
(berichten).

Andere initiatieven
Wat betreft de initiatieven - waar 
wij als Oud Wageningen nauw bij 
betrokken zijn - voor behoud van 
de ‘klok’ en het ‘beeld’ van de 
oude Ambachtsschool (later de 
LTS en VMBO het Pantarijn) is het 
nog te vroeg om iets te melden. 
De eerste contacten met project-
ontwikkelaar VolkerWessels 
Vastgoed bv en de gemeente zijn 
gelegd en bieden kansen. Meer 
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hierover in het alweer laatste num-
mer van 2018.

Normaal schrijf ik het verhaal  
‘van de voorzitter’ een kleine twee 
weken ná de deadline. Maar door 
de geplande vakantie schrijf ik het 
dit keer twee weken vóór de dead-
line van 21 juli. Hierdoor kan de 
actualiteitswaarde van een paar 
onderwerpen, begin september 
bij het vallen van het tijdschrift op 
de deurmat, achterhaald zijn of 
anders liggen. Dit hoort ook wel  
’n beetje bij een historische vereni-
ging. Voor de actualiteit, kijk zo  
nu en dan even op de website  
van Oud Wageningen (www.oud-
wageningen.nl) of volg ons via 
Twitter (@oudwageningen).   

Tijdschrift niet ontvangen
Leden ontvangen in de week (9, 
22, 35 en 48) na de verschijnings-
datum het tijdschrift in de bus. 
Mocht u het tijdschrift niet ontvan-
gen hebben, neem dan contact op 
met het secretariaat. Dit kan door 
een email (o.v.v. naam en adres) 
naar secretariaat@oudwagenin-
gen.nl of telefonisch 0317-423515.  
U krijgt het tijdschrift dan zo snel 
mogelijk nabezorgd. 

Ledenadministratie
Nieuwe leden
Mevr. R. Jeronimus
Mevr. G.N. Rensink
Dhr. J. Löwer
Dhr. E.A.M.J. van Brakel
Dhr. P.H. Lange
Mevr. L. Das
Mevr. J.Th. Mulder
Dhr. E. Thedinga
Mevr. A.M. van Amerongen
Mevr. R.A.M. Modderman
Mevr. G. Fuchs-Saveur
Dhr. A. Braaksma
Fam. R. Jongman
Dhr. J. Blankestijn
Dhr. R. van der Voort
Mevr. M. Maijer
Dhr. Th. Borsboom
Dhr. A.K. Bregt
Mevr. E. de Jong
Mevr. W. Copier-Meints
Mevr. M.C. Heger
Dhr. W. Lammers
Dhr. D. Dijkman
Dhr. N.J. Lamers

Fam. H.J. Enserink
Dhr. J.W. Hilbron
Dhr. T. Kapinga
Fam. A. Dobbe
Fam. H. van der Linden

Opzegging
Mw. J.A. van Harn-Hijnekamp
Fam. D.W. Mcnally
Dhr. J.A. van de Peppel

Ledenaantal
Per 1-7-2018: 659 (630 betalende 
leden en 29 niet-betalende leden).

Nog plaats bij excursie 
naar Speciale Collecties 
WUR
Voor de excursie naar Speciale 
Collecties WUR op dinsdag 9 okto-
ber a.s. zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. U krijgt een uniek 
kijkje achter de schermen van de 
Speciale Collecties en u kunt een 
bezoek brengen aan de tentoon-
stelling ‘Drawn by Wageningen’. 
Forumgebouw op de Campus, 
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 met koffie en thee. Leden 
van Oud Wageningen kunnen zich 
aanmelden door te mailen naar 
communicatie@oudwageningen.nl. 
Vol=Vol.

Tweemaal  
multidisciplinaire lezing 
Johan Marie van Uven
In het kader van het eeuwfeest 
van Wageningen Universiteit & 
Research besteden we in 2018 in 
onze lezingen aandacht aan de 
geschiedenis van de Universiteit. 
In onze vierde en laatste WUR- 
gerelateerde lezing staat de per-
soon van prof. dr. Johan Marie van 
Uven centraal. Naast zijn hoogle-
raarschap wiskunde was Van Uven 
een hartstochtelijk musicus, die 
voor Wageningen heel veel bete-
kend heeft en wiens invloed nog 

steeds voelbaar is. Hij richtte de 
Wageningse Vereniging voor 
Kamermuziek op en zette een  
studentenorkest en -koor op,  
nu bekend als de Wageningse 
Studenten Koor- en Orkest 
Vereniging (WSKOV). Gedurende 
zijn leven verzamelde hij diverse 
waardevolle muziekinstrumenten 
en een enorme hoeveelheid blad-
muziek voor allerlei ensembles. 
Zijn grote erfenissen, de WSKOV 
en de Kamermuziek, zijn nog 
springlevend. Via de Van Uven 
Stichting worden voortdurend 
instrumenten aan studenten  
uitgeleend. De fantastische Van 
Uven muziekbibliotheek met haar 
5000 banden is er nog steeds. 
In een multidisciplinaire lezing zal 
pianist, dirigent en documentaire-
maker Cees Mobach uitgebreid 
ingaan op Van Uven en zijn werk. 
Mobach’s film ’Het stokje van 
Johan’ zal in première gaan. Ook 
zullen er die avond composities 
van Van Uven worden uitgevoerd 
en zal zelfs zijn zeer eigenaardige 
uitvoeringspraktijk aan de orde 
komen m.b.v. een compleet klein 
symfonieorkest. 
Vanwege de verwachte belang-
stelling voor dit unieke project 
hebben we besloten om deze 
muzikale lezing op twee avonden 
te programmeren: op dinsdag  
27 en op woensdag 28 november. 
Noteer alvast deze data in uw 
agenda. Meer informatie over de 
reservering van kaarten en loca-
tie en tijdstip volgt per email of 
brief. 

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

Open Monumentenweekend
Openingsavond (vrijdag), kraam op de Molenmarkt (zaterdag)  
en opengestelde WUR-gebouwen (zondag). Het gedetailleerde 
programma is los bijgevoegd bij dit tijdschrift. 

De Casteelse Poort organiseert lezing in Maand van de 
Geschiedenis: Wageningse barricaden - Vijftig jaar jongeren- 
protest in Wageningen
Spreker Jobbe Wijnen is contemporain archeoloog en onderzoekt 
sinds 2015 de archeologie van protestgroepen en de kraakbewe-
ging in Wageningen. Zie ook nummer 45-4 van dit tijdschrift.

Excursie Oud Wageningen 
Excursie naar Speciale Collecties en de expositie Drawn by 
Wageningen. Zie pagina 31 van het vorige nummer.   
Er is nog plaats!

Expositie Drawn by Wageningen
Zie het artikel in nummer 46-1 en pagina 27 van dit nummer. 

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.  
In het kader van de Maand van de Geschiedenis (thema Opstand) 
wordt de expositie uitgebreid met de focus op studentenoproer  
bij de WUR. 

Multidisciplinaire lezing Cees Mobach over Johan van Uven 
Meer informatie volgt.

AGENDA • WAGENINGS ERFGOED

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

t/m 23 september 2018
Belmonte Arboretum

7, 8 en 9 september 2018
Diverse locaties

9 oktober 2018, 20.00 uur
Bblthk, Stationsstraat 2

9 oktober 2018
Forumgebouw, Campus

Droevendaalsesteeg 2

t/m 25 oktober 2018
Bibliotheek WUR, Forum
Droevendaalsesesteeg 2

t/m 28 oktober
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

27 en 28 november 2018

28

http://www.beeldenopdeberg.nl
http://www.oudwageningen.nl
http://www.casteelsepoort.nl
http://www.wageningenmonumentaal.nl
http://www.rondleidingenwageningen.nl
http://www.omdw.nl
http://www.wageningen.nl/gemeentearchief
http://www.beeldbankwageningen.nl

