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Graven, spitten en delven

TEN GELEIDE

INHOUD

COLOFON

2018 is weer bijna voorbij. Nog even en ook alles wat in 2018 is gebeurd, is ‘Oud Wageningen’ geworden. 
En nog een paar jaar verder, en we zijn het meeste alweer vergeten. Dan moet iemand onderzoek doen om op  
te spitten wat er in 2018 gebeurde.
Het is vreemd om je te bedenken dat het heden maar heel even duurt en dan voor altijd verleden is. Dat er 
steeds meer geschiedenis is en dat ons geheugen niet alles kan onthouden wat we hebben meegemaakt. 
Daarom is het goed dat er archieven zijn, en websites, en vooral tijdschriften, waar je over dat verleden kunt 
lezen en leren. 
Dit nummer van Oud Wageningen delft weer heel wat zaken van vroeger op. Er is gegraven in archieven, in de 
grond en in geheugens. Graven lijkt/lijken zelfs wel een thema van dit nummer: historisch interessante graven 
op de Leeuwerenk worden geïnventariseerd, de joodse begraafplaats heeft een heel eigen boek gekregen, er 
zijn muurtjes in de Veerstraat opgegraven en in de rubriek ‘Opgedolven’ wordt weer iemand besproken die in 
Wageningen begraven is. Maar er zijn ook andere bijdragen, want Oud Wageningen biedt graag een gevarieerd 
aanbod van artikelen.
En vindt u dat een bepaald onderwerp ontbreekt in dit blad, grijp dan zelf eens de pen, of het toetsenbord, en 
schrijf iets. De redactie helpt u daar graag bij als u dat prettig vindt. Maar gewoon plezier hebben in het lezen
van dit blad is het belangrijkste, en dat wensen wij u dan ook van harte toe.
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Wageningen beschikt sinds jaar en dag over richt-
lijnen en procedures voor de omgang met cultuur-
historische monumenten. Naast zestig rijks-
monumenten kent Wageningen ruim vierhonderd 
gemeentelijke monumenten: villa’s, woonhuizen, 
kerken, laboratoria en andere gebouwen, zelfs 
monumentale bomen hebben een beschermde 
status gekregen. Eindelijk heeft Wageningen nu 
ook een heldere richtlijn voor de omgang met 
historisch belangrijke graven. Burgemeester en 
wethouders hebben afgelopen zomer de criteria 
vastgesteld voor de selectie van te beschermen 
graven en grafbedekkingen op begraafplaats De 
Leeuwerenk. 

Maar liefst een kwart eeuw geleden, in 1994, besloot 
de raad dat zulke criteria er hoognodig moesten 
komen. De aanleiding was het debacle rond de 
grafsteen van de landelijk geroemde beeldhouwer 

Historisch belangrijke graven 
voortaan beschermd
Door Piet Aben August Falise, in Wageningen vooral gekend door 

zijn beeld De Zaaier. Zo’n beschamende fout zou de 
gemeente nooit meer maken. Maar het heeft tot nu 
moeten duren - nu er steeds minder wordt 
begraven! - voordat het behoud van het begraaf-
plaats-erfgoed tot concrete besluitvorming heeft 
geleid. Overigens geldt dat bepaald niet alleen  
voor Wageningen.

De gemeente heeft vorig jaar de hulp ingeroepen 
van het Amsterdamse Bureau Funeraire Adviezen 
voor het formuleren van criteria om belangrijke 
graven te selecteren en voor het opstellen van een 
voorlopige lijst. Graven kunnen van historisch 
belang zijn door de persoon die er begraven ligt, 
en/of door de kwaliteit van het grafmonument. 
Op zijn beurt liet het bureau zich bijstaan door de 
historische vereniging Oud Wageningen. Het 
bureau heeft in november 2017 rapport uitgebracht.

De grafsteen van August Falise

In de zomer van 1989 had De Gelderlander een 
groot verhaal over de betekenis van beeldhouwer 
August Falise. Daardoor geboeid geraakt wilde de 
medewerker van de universiteitsbibliotheek Hans 
Huberts diens graf bezoeken. Dat bleek verdwe-
nen! Huberts vond de grafsteen ergens achteraf bij 
andere stenen die vernietigd zouden worden. 
Daar tipte hij de krant weer over. De gemeente 
schrok zich een ongeluk en beloofde rap Falises 
grafmonument terug te plaatsen; het graf was nog 
niet geruimd. Maar toen amateur-stadshistoricus  
Ad Rietveld vier jaar later Falises graf weer eens 

wilde zien, bleek de steen toch verdwenen:
afgevoerd en vergruizeld. Opnieuw een pijnlijke 
vergissing van de gemeente. Gelukkig was het graf 
nog steeds niet geruimd, zodat B&W konden 
besluiten een replica van de steen te laten plaatsen. 
De gemeenteraad sprong er nu bovenop: alles 
goed en wel, maar er moesten eerst criteria wor-
den geformuleerd voor het behoud van belangrijke
graven. Dat was in 1994. Het formuleren van criteria 
was kennelijk te moeilijk, een jaar later stond nog 
niets op papier en lag er ook geen nieuwe steen op 
het kunstenaarsgraf. Binnen de historische vereni-
ging Oud Wageningen werd daarop een fondsen-
werving begonnen om alsnog een grafbedekking 
te helpen bekostigen. Zo was trouwens ook de eer-
ste steen er gekomen. Na Falises overlijden op
 7 januari 1936 was zijn graf onbedekt gebleven. 
Onder het motto ‘Hij die zoo menig grafsteen voor 
anderen heeft gewrocht, rust onder graszoden’ 
organiseerde een comité van bewonderaars uit het 
hele land een inzamelingsactie. Op 22 mei 1937 kon 
het grafmonument, een steen van Noors graniet, 
geplaatst worden, ‘een gedenkteeken dat in de eer-
ste plaats symboliseert de beschermde rust na een 
bewogen kunstenaarsleven’, aldus de voorzitter 
van het comité, burgemeester F. van Lanschot van 
’s Hertogenbosch. 
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betekenis van het graf voor de begraafplaats als 
geheel: versterkt het de parkachtige sfeer dan 
wordt ook dat met een punt gewaardeerd. 

Plaatselijk
Het Bureau Funeraire Adviezen komt uit op 145 
graven en grafmonumenten die behouden zouden 
kunnen worden. De Leeuwerenk bevat relatief 
weinig bijzondere grafmonumenten, aldus het 
Amsterdamse bureau. Van minder dan vier procent 
van alle grafmonumenten op de begraafplaats 
wordt aanbevolen deze te behouden. Onder de 
geselecteerde grafmonumenten bevinden zich 
geen exemplaren die zich op nationaal niveau 
kunnen meten. De grafmonumenten zijn vooral 
van plaatselijk groot belang. 
De bijna 4.000 niet geselecteerde graven op 
De Leeuwerenk spelen wel een belangrijke rol in 
het geheel, aldus het bureaurapport. Ze kunnen 
gezien worden als de bouwblokken in een gevel; 
daarvoor zijn alle stenen nodig. Komt een graf voor 
ruiming in aanmerking dan zou het grafmonument 
niet direct verwijderd moeten worden, zodat geen 
lege plekken vallen, maar de oude structuur en het 
karakter van de begraafplaats bewaard blijft. 
De samenhang van de grafmonumenten met het 
vele groen op de begraafplaats is erg belangrijk, 
aldus het rapport. Dit groen zorgt voor de sfeer en 
geeft aan veel grafmonumenten een rustige achter-
grond. Een zorgvuldige afstemming van de 
omgang met het groen in samenhang met de graf-
monumenten is dan ook van groot belang. 

Beleidsregels
Op basis van deze rapportage hebben burge-
meester en wethouders op 22 augustus van dit jaar 
beleidsregels vastgesteld voor het aanwijzen van 
historisch waardevolle graven. In navolging van 
het advies worden allereerst de beoordelingscri-
teria benoemd voor de historische betekenis van 
de overleden persoon. Daarvoor hanteren B&W 
een puntenstelsel dat loopt van één punt (geen 
invloed op de historie, weinig bekend) tot zes 
punten (uitzonderlijk belangrijke pijler in de 
historie). Om in de lijst van te behouden graven 
terecht te komen moet de overledene openbare 
functies hebben bekleed die van betekenis waren 
voor de (Wageningse) gemeenschap, en/of moet 
iemand zijn geweest die betrokken was bij bijzon-
dere gebeurtenissen die nu nog worden gememo-
reerd (bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog), 
iemand over wie veel is geschreven of die zelf 
belangrijke werken op zijn of haar naam heeft, 
iemand naar wie eerder al een straat is genoemd, 
enz. De betekenis van zulke personen geeft mede 
vorm aan het collectieve geheugen van de 
Wageningse samenleving, aldus B&W. 

Voor het bepalen van de cultuurhistorische waarde 
van de grafmonumenten hanteren B&W eveneens 
een puntenstelsel. Er worden vier onderdelen 
onderscheiden en voor elk daarvan valt één punt 
te verdienen. Het gaat allereerst om aspecten van 
de vormgeving van het grafmonument, zoals 
ontwerp, graftekst en tijdsbeeld: zijn deze 
zeldzaam of een goed voorbeeld van een gebrui-
kelijke stijl of juist van een verandering in de graf-
cultuur? Verder wordt gelet op het materiaalge-
bruik (zandsteen, marmer, graniet, metaal) en op 
de kwaliteit van de uitvoering van het grafmonu-
ment. Een derde onderdeel vormt het gebruik van 
symbolen zoals de palmtak, het kruis en de vis; 
symboliek die verwijst naar een persoon of 
gebeurtenis kan een grafmonument bijzonder 
maken. Ten slotte wordt gekeken naar de 

Top zeven

De puntentoekenning die B&W op gezag van 
het Amsterdamse Bureau Funeraire Adviezen 
hanteert, maakt het mogelijk een top zeven 
samen te stellen van de waardevolste graven 
op de Leeuwerenk. In die toekenning is reke-
ning gehouden met het historische belang 
van de begravene en met de kwaliteit van het 
grafmonument. Dit zijn de graven met zeven 
of zes punten; de overige scoren vijf of lager.
-  Luitje en Cornelis Broekema (broers), 

hoogleraren (dubbelgraf)
-  Wilhelmina T. van der Lee, slachtoffer 

bombardement Sahara
-  Herman F. Hesselink van Suchtelen, 

burgemeester (familiegraf)
-  Marie J. van Uven, hoogleraar, 

 muziekbevorderaar
- Wouter van Silfhout, sergeant (oorlogsgraf)
-  Gerrit J. Lucas, lid Binnenlandse Strijd-

krachten (oorlogsgraf)
- Ben Sikken, student (gefusilleerd)

De Leeuwerenk, net zo 
zeer een park als een 
begraafplaats. Foto Mary 
Kuiper
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Werkwijze
De vraag of een graf behouden moet worden dient 
zich aan na het verlopen van het grafrecht. 
Jaarlijks maakt de gemeente een lijst van mogelijk 
te ruimen graven; voortaan wordt in eerste 
instantie ambtelijk bekeken welke daarvan 
behouden moeten worden. Dat levert een groslijst 
op die vervolgens voor advies wordt voorgelegd 
‘aan personen en organisaties die zich met de 
Wageningse geschiedenis bezighouden’.

In de toelichting bij de nieuwe beleidsregels wordt 
Oud Wageningen expliciet genoemd als een van de 
beoogde organisaties. Op die manier ontstaat een 
definitieve lijst van graven die in aanmerking 
komen voor bescherming, vast te stellen door 
burgemeester en wethouders. Op de begraafplaats 
wordt voortaan een lijst bijgehouden van ‘waarde-
volle historische graven’. 

Gedenkpark De Leeuwerenk

De Leeuwerenk is net zo zeer een park als een 
begraafplaats. Het Bureau Funeraire Adviezen hecht 
veel waarde aan het behoud van die dubbelfunctie. 
Momenteel wordt hard gewerkt om een indruk-
wekkende renovatie te realiseren. Het oudste deel, in 
1902 in gebruik genomen, is ontworpen door Leonard 
Springer, die toen tuinarchitectuur doceerde aan de 
Rijkslandbouwschool, een voorloper van de WUR. Hij 
was aanhanger van de romantische Engelse 
landschapsstijl met bochtige paden, lange zichtlijnen 
en een gevarieerde aanplant van struiken en bomen. 
Springer had eerder het arboretum De Dreijen 
ontworpen; de gemeente wilde de begraafplaats in 
dezelfde stijl. In de jaren 40 liet de gemeente een 
uitbreidingsplan ontwikkelen door landschapsarchitect 
Jan Bijhouwer, die aan de Landbouwhogeschool (nu 
WUR) was verbonden. Zijn stijl was minder romantisch, 
rechte paden en heggen overheersen. De graven liggen 
dichter bij elkaar. Kennelijk was de opdracht zuiniger 
met de ruimte om te springen. Toch biedt het groen 
ook in dit deel van de Leeuwerenk na zoveel jaren een 
parkachtige aanblik. Naderhand hebben nog enkele 
uitbreidingen in de functionele stijl van Bijhouwer 
plaatsgevonden. Ondanks de verschillen tussen de 
oudste en nieuwere delen van de begraafplaats bleef 
de bezoeker de samenhang ervaren - maar dat kon 
beter. 

Renovatie
De gemeente gaf vorig jaar opdracht tot renovatie aan 
landschapsarchitecte Ada Wille, afgestudeerd aan de 
WUR en dus min of meer nazaat van Springer en 
Bijhouwer. Wille heeft zich erop toegelegd de sfeer te 
versterken die haar voorgangers hebben beoogd, maar 
zij maakte ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zo 
heeft zij het veld voor natuurbegraven fraai ingevoegd 
in het geheel en heeft zij een speciale ruimte gecreëerd 
waar nabestaanden naar eigen inzicht een openlucht-
bijeenkomst kunnen houden. Het resultaat noemt 
Wille niet langer een begraafplaats, zij heeft het over 
De Leeuwerenk als gedenkpark.

Plattegrond van De Leeuwerenk. Het verschil tussen de gebogen lijnen van Springer 
en de rechte paden van Bijhouwer is goed te zien. Inventaris van het archief van de 
Algemene Begraafplaatsen te Wageningen 1829-1965, Gemeentearchief Wageningen.

In het kader van de renovatie, die in 2020 gereed moet zijn, is onder meer een 
nieuwe urnentuin gecreëerd. Foto Carleen van den Anker.
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eerst werd ingemeten in oktober 1934, de huizen 
zullen dus kort hiervoor gebouwd zijn. Dit blijkt 
ook uit het kadastraal leggerartikel, dat de bouw 
van de huizen meldt in 1934. Het perceel bestaat 
volgens de legger uit 5 huizen, erf en ½ sloot. 
In 1959 werd perceel E 3447, dat beschreven staat 
als ‘5 huizen, erf en ½ sloot’, verkocht. Het werd 
vernummerd tot E4362 en vervolgens beschreven 
als ‘5 huizen en tuin’. Ook bij een latere verkoop in 
1971 wordt de sloot niet genoemd, mogelijk is deze 
dus rond 1959 gedempt. Wanneer de sloot is 
aangelegd, blijkt niet te achterhalen. Op het kadas-
traal minuutplan uit 1832 staat deze niet aange-
geven, maar op een hulpkaart uit 1906 wel. Het is 
aannemelijk dat de nu aangetroffen afvoer 
uitmondde in de sloot, die dus ergens tussen 1832 
en 1906 moet zijn aangelegd. Het is echter ook 
voorstelbaar dat de sloot er al eerder was maar 
gewoon niet apart genoemd wordt in de kadas-
trale leggers.

In Wageningen werd het rioolstelsel rond 1930 
aangelegd. Daarna werden dus geen tonnetjes 
meer gebruikt die opgehaald werden door de 
strontkar, hoewel nog tot na de Tweede 

Tijdens het saneren van vervuilde grond in de 
tuinen aan de Veerstraat, kwamen in de achtertuin 
van nummer 110 twee muurtjes tevoorschijn. De 
bewoners dachten aan overblijfselen van muren 
van eerdere woningen en vroegen de Werkgroep 
Archeologie Wageningen (WAW) om meer infor-
matie. Als werkgroep moesten we het doen met 
foto’s en beschrijvingen want inmiddels was ter 
plaatse reeds schone grond opgebracht. 
Gezien de onderlinge afstand van de muurtjes en 
de aard van het metselwerk is het onwaarschijnlijk 
dat we te maken hebben met overblijfselen van 
eerder opgaand muurwerk. Het geheel wekt de 
indruk een restant te zijn van een vroegere afvoer 
die overkluisd moet zijn geweest met een gewelf 
of een afdichting van planken of luiken. De maker 
van eerdergenoemde foto meldde: ‘(het geheel) ... 
loopt recht naar achteren richting dijk’. De aard van 
de stenen en de specie duidt niet op een zeer hoge 
ouderdom, zonder metingen blijft het gissen, maar 
ouder dan negentiende-eeuws lijkt het metsel-
werk niet te zijn.

Onderzoek in de Kadastrale Archieven wijst uit dat 
het huidige huizenblok Veerstraat 110-118 voor het 

Twee ‘muurtjes’ in de Veerstraat

Door Eric van Dorland 

Eric is lid van de 
Werkgroep Archeologie 
Wageningen van de HV 
Oud Wageningen

Naar aanleiding van bodemsanering werden in oktober 2018 twee 
muurtjes aangetroffen in de tuin van Veerstraat 110. Bewoners vroegen 
de Werkgroep Archeologie Wageningen om opheldering.
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Wereldoorlog op de stadsgracht en bijvoorbeeld de 
Dijkgraaf werd geloosd. Mogelijk werd de afvoer 
achter Veerstraat 110 gebruikt om rioolwater te 
lozen op de al aanwezige sloot. Een kaart van de 

Boven: Kadastraal plan van de gemeente Wageningen sectie E, Bovendijkgraafse landen, 

8e polder, weergevende de bebouwing tussen de Grebbedijk en de Veerstraat ten oosten van de

Stadsgracht, ca. 1925. Gelders Archief. Inzet: fragment kaart Elshoff (1722). 

Foto p. 6 links: De ‘muurtjes’ die werden aan getroffen na graafwerkzaamheden bij Veerstraat 110. 

Ertussen is alweer grond gestort. Foto Twan de Vos  

Foto p. 6 rechts: Hier is de grond nog niet zo ver uitgegraven als op de eerste foto. De afvoer is net blootgelegd 

en je kijkt als het ware bovenop de afdekplaat. De muurtjes liggen hier nog onder het zand. Ook krijg je een goed 

beeld van de afmetingen van de aangetroffen afvoer. Foto ingenieursbureau Buroboot.

Dijkstoel uit ca. 1925 toont in het blok ‘Rustenburg’ 
meerdere, met elkaar in verbinding staande sloten, 
die uiteindelijk uitmondden in de stadgracht, naast 
de zogenaamde ‘leerlooiershuisjes’. 

Redactielid Bob Kernkamp, tevens de Wageningse 
gemeentearchivaris, verdiepte zich in ‘de 
muurtjes’ achter Veerstraat 110, raadpleegde het 
bouwdossier en overlegde met collega’s. 
Hierdoor ontstond nog wat extra context bij dit 
verhaal. 
De bouwaanvraag voor de betreffende huizen 
dateert van 2 oktober 1933 en de bouwvergunning 
werd al op 10 oktober afgegeven. Het ontwerp 
was van de jonge Wageningse architect 
D.H. Berger (geboren in 1912), opdrachtgever was 
J. van Brakel. 
Dit bouwdossier biedt helaas geen gegevens over 
de muurtjes. Mogelijk zijn ze dus al eerder 
aangelegd, op zijn vroegst aan het eind van de 
negentiende eeuw. Misschien zijn ze bedoeld 
geweest voor de waterafvoer vanaf de Veerstraat. 
Schuin tegenover Veerstraat 110 ligt de Wilhelmina 

- weg, met nogal een steile helling. Een (extra) 
hemelwaterafvoer lijkt daar handig. De bege-
leider van de recente saneringswerkzaam heden 
heeft vastgesteld dat het een afvoer betrof met 
een cementen afdekplaat. De bak van de graaf-
machine heeft de bovenkant eraf geschraapt, 
waarna de rode bakstenen ‘muurtjes’ zichtbaar 
werden. De afvoer is niet verwijderd en uiteinde-
lijk weer afgedekt met grond.
Op de situatieschets zijn zowel de nieuwe 
woningen als de gebouwen van De Vette Hen 
ingetekend, waarbij opvalt dat de wanden van de 
woningen exact dezelfde oriëntatie hebben als De 
Vette Hen. De ‘muurtjes’ lopen parallel aan de 
erfgrens tussen Veerstraat 108 en 110. Ook is goed 
te zien dat de rooilijn van de nieuwe woningen 
verder zuidwaarts is gelegd om de Veerstraat 
breder te kunnen maken.
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De WAW heeft door middel van georeferentie in 
het programma QGIS oude kaarten exact geprojec-
teerd op de huidige kadastrale percelen. Hieruit 
blijkt dat tot ongeveer 1934 op de huidige
locatie van huizenblok Veerstraat 110-118 de (voor-
malige) herberg ‘De Vette Hen’ was gevestigd. Dat 
deze herberg al in 1526 bestond, blijkt uit archief-
stukken over de aanleg van de noordelijke kasteel-
muur. Deze moest worden aangelegd vanuit de 
reeds voltooide poorttoren langs de wal in de 
richting van ‘De Vette Hen’: ‘ langes den wall bis 
anden hoick toe nae der Vette Henne dair die nije 
toirn liggen sall’. 

Aan de andere kant van de Grebbedijk lag 
trouwens Herberg ‘Het Roode Hert’. Beide 
herbergen staan fraai aangegeven op een kaart 
van B. Elshoff uit 1722. Een detail van een kaart uit 
ca. 1820, honderd jaar later, vermeldt naast deze 
herbergen ook nog herberg ‘De Molen’, aan de 
andere kant van de Veerstraat, tegenover de twee 
voornoemde etablissementen. Eeuwenlang heeft 
men dus geen dorst hoeven lijden op deze locatie. 
Oorspronkelijk liep de Grebbedijk tussen De Vette 
Hen en Het Roode Hert door, totdat deze rond 1860 
naar aanleiding van de grote dijkdoorbraak in 1855 
werd omgelegd ten oosten van het Roode Hert en 
dus zijn huidige tracé kreeg. 
Het is ook goed mogelijk dat de aangetroffen 
afvoer dateert van vóór de bouw van het huizen-
blok Veerstraat 110-118 in 1934 en bijvoorbeeld 
verband houdt met De Vette Hen. Een restant van 
een eerder opgaand bouwwerk van voor de reali-
satie van het huidige huizenblok in 1934 kan het in 
ieder geval niet zijn.

Bronnen
Project Bodemsanering Veerstraat 110 t/m 118 en Veerstraat 

130 t/m 140a, via https://www.wageningen.nl/inwo-

ners/Projecten/Bodemsanering_Veerstraat

Gelders Archief, Kadastraal Archief, Raadsverslagen en 

De Wageningsche Courant

Een uitgebreide lijst met referenties is te vinden op 

www.oudwageningen.nl. Daar staan ook de projecties van 

kaartwerk d.m.v. georeferentie in QGIS (WAW - E. van Dor-

land 2018). Een en ander is ook opgenomen in de bibliotheek 

van het Gemeentearchief.

De Vette Hen en omgeving 
in 1925. Beeldbank Wage-
ningen, collectie Gemeen-
tearchief.

Situatieschets van Veer-
straat 110-118 in 1933. Col-
lectie Gemeentearchief.

https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Bodemsanering_Veerstraat
https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Bodemsanering_Veerstraat
http://www.oudwageningen.nl
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Science for impact

In 1895 werd er aan de Arnhemse Straatweg een nieuw gebouw geopend: 
de Rijkstuinbouwschool vestigde zich een eindje buiten de stad op de hellingen van de 
Wageningse Berg. Het prachtige gebouw met de klok, zoals het nu vaak wordt genoemd, 
ademt voor mij nog de sfeer van de vroege historie van onze universiteit.

Ik stel mij voor hoe jonge boerenzonen door de gangen schuifelden en hoe statige docenten 
– bebaard of besnord, gilet en een zakhorloge aan een zilveren ketting – de jongelingen de 
beste kennis van die tijd probeerden bij te brengen. Rondom het gebouw lagen in die jaren 
nog proefvelden, waar aanschouwelijk onderwijs werd gegeven. Het waren de beginjaren 
van de landbouwwetenschap. De tijd waarin wat we nu kinderen op de basisschool leren, 
nog behoorde tot unieke ontdekkingen: waar halen planten hun voeding vandaan, waardoor 
worden planten ziek en hoe kun je meer opbrengst krijgen.

Het was het gebouw waar prof. dr. Jan Ritzema Bos de scepter zwaaide. Hij was zowel 
zoöloog als botanicus; dat kon nog in die tijd. Ritzema Bos was in 1891 – samen met de 
vermaarde Hugo de Vries – een van de oprichters van de Nederlandse Phytopathologische 
Vereeniging.

Het werk aan plantenziektes was cruciaal. Met enige regelmaat immers werd Europa tot ver 
in de twintigste eeuw getroffen door misoogsten en voedseltekorten. Stedelingen – dankzij 
de industriële revolutie een sterk groeiende bevolkingsgroep – en plattelanders leden 
honger en hadden in de winter nauwelijks keuze buiten aardappel en kool. En dat werk aan 
plantenziekten is nog steeds van groot belang om de toekomstige wereldbevolking te 
voorzien van voedsel en biologische grondstoffen. 

Hier op de Wageningse Berg legden Ritzema Bos en zijn medewerkers de basis voor het 
begrijpen en voorkomen of bestrijden van talloze gevreesde ziektes. Kennis die van meet af 
aan heeft bijgedragen aan het succes van de Nederlandse landbouw, want de leerlingen van 
die tijd namen de kennis mee naar hun ouderlijk bedrijf om die in de praktijk van alledag toe 
te passen.

De stad heeft de ruimte rondom het gebouw opgeslokt en de universiteit is opnieuw naar
de rand van de stad verhuisd. De siertuin, het Dreijenarboretum, is nog een fraaie 
herinnering aan vroeger tijden, al ging het toen om landbouwgewassen. Minder oogstrelend 
was de moderne nieuwbouw die tegen het gebouw werd geplakt om ruimte te bieden aan 
het nationaal herbarium. Inmiddels is die in gebruik als studentenhuisvesting. Dat heeft 
natuurlijk ook wel weer iets. 

Maar als ik soms even stil sta bij het gebouw en naar de ingang kijk, stel ik me voor hoe
Jan Ritzema Bos in zijn kamer ijsbeerde op zoek naar oplossingen voor de landbouw. 
Zijn werk is nog steeds relevant voor Nederland en voor de wereld. ‘Science for impact’ 
zouden we nu zeggen, wetenschap met maatschappelijke betekenis. We zijn hem en zijn
vele opvolgers veel verschuldigd. En dankzij zijn mooie laboratorium denken we nog steeds 
aan hem.  

Door Louise O. Fresco 

Louise O. Fresco is 
voorzitter van de 
Raad van Bestuur van 
Wageningen University 
& Research.
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Ton van Rhoon is een geboren en getogen 
Wageninger met een veelzijdige carrière in journa-
listiek en media. Hij was verantwoordelijk voor het 
opleidingsbeleid van de Landbouwuniversiteit en 
is alweer vele jaren eigenaar van Quintrix, een 
consultancy voor communicatie, strategie en 
leiderschap.

Tons jeugdjaren lagen aan de Veerweg. Hij ging 
naar Lagere School 1 en vervolgens naar de ULO. 
Daar werd een beroepskeuzetest afgenomen, 
waaruit hij als ‘jeugdig maar verstandig’ naar voren 
kwam. Daarom ging hij eerst naar de Vakschool 
voor de Detailhandel in Arnhem en vervolgens 
naar de HBS in Wageningen. Hij wilde journalist 
worden. Omdat er destijds nog geen school voor 
de journalistiek was, werd hij leerling-journalist bij 
de Veluwepost. George Fiege, een gevierd sport-
journalist die in Wageningen woonde, pushte hem 
echter richting Arnhemse Courant, omdat hij daar 
alle kanten van het journalistieke vak kon leren, 
ook opmaak en correctie. ‘Iedere zaterdag zat ik in 
de klas bij hoofdredacteur Gleichman voor tekst- 
en stijlbehandeling en… voor een pak op je donder 
als je artikel niet deugde.’ Tevens verwierf hij het 
correspondentschap van het ANP voor 
Wageningen e.o. en schnabbelde bij de regionale 
omroep. ‘Samen met fotograaf Cord Otting 
versloeg ik in 1969 de roemruchte blootactie van 
LH-studenten die van de senaat democratische 
besluitvorming eisten.’

IN  GESPREK MET TON VAN RHOON 

‘Het was de tijd van actie en verandering.’ Henk 
van den Hoofdakker, hoofd Studium Generale van 
de Landbouwhogeschool, vroeg Ton om lezingen 
te organiseren en het plaatselijke vormingswerk 
op te zetten. Hij ging studeren aan de toen links-
radicale Sociale Academie De Horst in Driebergen. 
‘Van de roemruchte Piet Reckman leerde ik wat 
actievoeren betekent en hoe je bijeenkomsten 
naar je hand kunt zetten. Ik heb daar later nog 
weleens profijt van gehad, vooral als emoties 
tussen voor- en tegenstanders hoog opliepen.’

Een anekdote uit die tijd. ‘Tweede Kamerlid Joop 
Wolff (CPN) sprak bij Studium Generale in de capi-
tulatiezaal. Een paar dagen later stelde hij 
Kamervragen over de bouwvallige staat van het 
nationale monument Hotel de Wereld. Met als 
gevolg dat staatssecretaris Henk Vonhoff plotse-
ling voor onze neus stond toen we in De Wereld 
zaten te vergaderen. Er kwam geld op tafel en  
De Wereld kon worden gerestaureerd. De perscon-
ferentie daarover werd in het gemeentehuis 
gehouden. Cafébaas Frits Onderstal verzorgde de 
koffie, zoals altijd compleet met een klontje suiker 
en een wolkje melk. Toen de staatssecretaris om 
zwarte koffie vroeg, repliceerde Frits voor het front 
van het journaille in plat Wagenings: Als jij de 
koffie zwart wil, dan moet je het licht uitdoen!’

Na Studium Generale werd Van den Hoofdakker 
hoofd Personeelszaken. Hij vroeg Ton de sectie 

Door Toon Jansen
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Opleiding en Training op te zetten. Hij werkte 
inmiddels ook in deeltijd als programmamaker en 
presentator in Hilversum. ‘Voor Teleac maakte ik, 
samen met de Wageningers Klaas de Vries en Chris 
Sonnemans onderwijs-leerprogramma’s over 
managementthema’s’. In 1988 kreeg hij de kans om 
de sectie Opleiding en Training te privatiseren en zo 
ontstond Quintrix.

Eerst was de universiteit de grootste opdracht-
gever. Dat veranderde toen Quintrix actief werd in 
veel meer sectoren in ons land. Van Microsoft, een 
zorgverzekeraar en de overheid, tot aan de wereld 
van de topsport. ‘Achter de schermen begeleid ik 
nog steeds een aantal bekende coaches. Namen 
noem ik niet; als je coach en sparringpartner bent, 
geldt discretie. Dat geldt natuurlijk ook voor 
bestuurders, directeuren en wetenschappers, die ik 
coach op hun strategische en communicatieve vaar-
digheden.’

Een bijzondere klant was de KNVB. Het begon met 
een instructievideo voor het jeugdvoetbal onder 

coaches van de KNVB had ik al eens met de burge-
meester en de wethouder Sport besproken om van 
het stadion een voetbalexpertisecentrum te maken 
met aandacht voor o.a. voeding. Dat plan werd in 
2003 uit de kast gehaald en omarmd door vrijwilli-
gers die het stadion wilden behouden door het een 
nieuwe bestemming te geven.’ De negatieve 
reacties van de Wageningse milieulobby en de vele 
procedures die volgden, doofden Tons enthousi-
asme en inzet. Hij haakte af. Het plan voor het 
Future Center Wageningen is nog steeds niet rond, 
maar er vinden op een inmiddels nieuwe grasmat 
van tijd tot tijd trainingskampen plaats, waarbij de 
clubteams overnachten in hotel De Wageningsche 
Berg.

Sinds 1 januari 2017 is Ton van Rhoon voorzitter van 
de Wageningse lokale omroep RTV Rijnstreek.  
‘Een mooie uitdaging. Waar gaat Wageningen als 
‘wereldstad’ met 135 verschillende nationaliteiten 
naar toe? Er wordt veel informatie gegeven, maar 
communicatie is een ontbrekende schakel.’ 
De omroep brengt programma’s vanuit een lokaal 
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‘Ik hou er niet van als er over Waogeningers wordt gesproken’
supervisie van Rinus Michels. Toevallig startte in die 
tijd een cursus Coach Betaald Voetbal. 
Ex-topspelers, zoals Willem van Haneghem, Arie 
Haan en Ronald Spelbos kregen de kans gediplo-
meerd topcoach te worden. Ton werd gevraagd 
een les in communicatie te geven. Die viel in goede 
aarde. ‘Ik sprak de voetbaltaal’. De rest is geschie-
denis. ‘Ik ben er zeventien jaar stafdocent 
Communicatie en Leiderschap geweest. Van Marco 
van Basten, Ruud Gullit, Ronald Koeman, Phillip 
Cocu tot aan Fred Rutten en Frank Rijkaard: ze 
hebben allemaal bij mij in de klas gezeten en, wat 
bijna niemand weet, regelmatig les gehad in mijn 
kantoor in het witte gebouw op de Berg, het 
vroegere Landmeetkunde. Het was een leuke tijd 
bij de KNVB, ook omdat er regelmatig een klus was 
voor een buitenlandse bond. Ik heb onder meer in 
Japan, Rusland, Engeland en Estland gewerkt’. 

Ton had ook een groen-witte verbinding met 
Wageningen. Zijn vader was jarenlang secretaris 
van de roemruchte profclub FC Wageningen. 
Hoewel hij zelf niet voetbalde, was hij nauw 
betrokken bij het clubleven. Toen de FC de tweede 
keer promoveerde naar de eredivisie nam Ton het 
voortouw voor een clublied. Klaas de Vries schreef 
de tekst, Aad van den Berg de muziek en autohan-
delaar Jagersma betaalde in contanten de rekening 
van de productie. Veel later nam Ton het initiatief 
om het stadion – dat leeg stond na het faillisse-
ment van de FC in 1992 – te redden. ‘Samen met 

perspectief. Ton doet dit zelf in zijn wekelijkse 
cultuurprogramma ‘Je weet niet wat je hoort’ op de 
radio (elke woensdagavond om 20.00 uur met 
herhaling op vrijdagochtend om 10.00 uur).

RTV Rijnstreek heeft een officiële zendmachtiging 
en krijgt van het Rijk een bekostiging van € 1,25 per 
huishouden conform de Mediawet. ‘Wil je dat de 
lokale omroep haar toebedeelde rol als ‘waakhond 
van de lokale democratie’ waarmaakt, dan is die 
bekostiging bij lange na niet voldoende. De 
gemeente Ede ondersteunt haar lokale omroep 
met extra middelen en geld. Zover zijn we in 
Wageningen nog niet. De gemeente heeft, toen we 
plotseling moesten vertrekken uit het WICC – waar 
RTV Rijnstreek vanuit de kelder opereerde – er wel 
voor gezorgd dat we konden verhuizen naar een 
pand aan de Stationsstraat. Dat antikraakpand is 
met hulp van vele vrijwilligers geheel gerenoveerd. 
De lokale omroep heeft hierdoor in ieder geval een 
‘gezicht’ in de stad gekregen.’

Volgens sommigen was Tons carrière niet die van 
een doorsnee Waogeninger. ‘Misschien, ik kan dat 
niet beoordelen. Ik hou er niet van als er over 
Waogeningers wordt gesproken. Het is een prima 
geuzennaam, maar ik vind de term nogal denigre-
rend klinken als het over verschillen in de stad gaat. 
Misschien ben ik wat overgevoelig op dit punt.
We zijn en blijven allemaal gewoon Wageningers 
ondanks onze verschillen.’



De roededrager
De Wageningse roededrager of gerichtsbode was 
verbonden aan de schepenbank. Henrick van 
Huijnen is in archieven te vinden als de Wageningse 
‘stads roededrager’. De roededrager was niet 
dezelfde als de stadsbode, want ten tijde van Van 
Huijnen was Antonie Jordens Speijers dat. Het jaar-
salaris van de roededrager bedroeg twaalf gulden. 
Geen kapitaal bedrag zo op het eerste oog, maar 
voor de gulden van toen kon je heel wat meer 
kopen dan voor de euro van nu. Ter vergelijking: 
toen in november en december 1610 de jaarsala-
rissen van stadsdienaren werden uitbetaald, 
kregen de ‘poirtiers’ Antonie Jordens en Goirt 
Brantsz, verantwoordelijk voor openen en sluiten 
van Bergpoort en Nudepoort, tien gulden. 
Stadsbode Johan Tonisz ontving elf gulden. Uit de 
rekening van 1597/1598 blijkt dat de gerichtsbode 
en de stadssecretaris allebei twaalf gulden salaris 
ontvingen. Daaruit kun je concluderen dat roede-
drager een niet onaanzienlijk ambt zal zijn 

Door wie de staf is gemaakt, is niet bekend: er zijn 
geen zilvermerken op de staf gevonden. Na enig 
onderzoek is wel duidelijk geworden voor wie hij is 
gemaakt. Het wapen toont namelijk een zogeheten 
ankerkruis. Verschillende families uit de omgeving 
van Barneveld voerden een dergelijk wapen. 
Boven het wapen op de roede is een helm 
afgebeeld, met daarop als helmteken een romp – 
een bovenlichaam zonder armen, maar met een 
hoofd. Ik denk dat het een moor voorstelt: links 
van de kop is een golfje te zien, dat de (wappe-
rende) haarband van de moor kan zijn; een typisch 
attribuut van moren in afbeeldingen uit die tijd. 
Naast het helmteken staan de letters hvh. Om het 
wapen heen staat anno 1623. Die combinatie van 
jaartal, initialen en wapen, én de onmisbare hulp 
van Anton Zeven, leidt naar Henrick van Huijnen, 
die begin zeventiende eeuw roededrager van de 
stad Wageningen was.

Door Bob Kernkamp 

De roede der gerechtigheid, die tot de collectie van De Casteelse Poort behoort, in zijn geheel. Foto Carleen van den Anker. 
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De roede der gerechtigheid 
In de Historiezaal van museum De Casteelse Poort is een 
kleine maar fraaie staf met zilverbeslag te bezichtigen. 

Boven op de staf is een Wagenings wiel van zilver gemonteerd 
en onderaan bevindt zich, in de huidige opstelling helaas niet 
zichtbaar, een familiewapen. Langs de bovenkant zijn drie rijen 
van vier zilveren dwarsstaafjes gemonteerd. Het geheel is 
58,8 cm. lang. Een intrigerend voorwerp, waar niet eens 
zoveel over bekend is.
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geweest. Overigens werden soms meerdere 
functies tegelijk bekleed door één persoon, wat 
meer salaris betekende. De oplettende lezer zal al 
gezien hebben dat stadsbode Antonie Jordens 
tevens poortier was. 

Van Wageningen is niet bekend wie de opeenvol-
gende roededragers geweest zijn, maar van 
bijvoorbeeld Zutphen wel. Daar blijken zij, zeker in 
de vijftiende en zestiende eeuw, tot de maatschap-
pelijke bovenlaag te behoren. Het was toen in ieder 
geval in Zutphen dus een aanzienlijk ambt. Het feit 
dat Van Huijnen een wapen voerde, wijst erop dat 
hij ook niet ‘van de straat’ was.

Wat waren de taken van de roededrager? Hij was 
onder meer deurwaarder. Hij bezocht inwoners van 
de stad en het bijbehorend gebied om beslag te 
leggen of hen voor het gerecht te dagen. 
Oorspronkelijk legde hij letterlijk de roede op 
datgene waarop beslag werd gelegd. Hij verzegelde 
voorwerpen of woningen als dat door de stedelijke 
schepenbank was bevolen. Waarschijnlijk opende 
de roededrager hun zittingen. Van Henrick van 
Huijnen is bekend dat hij met grote regelmaat 
namens mensen optrad in rechtszaken, zelfs 
namens de richter van Wageningen. Hij was dus 
ook procureur. Bij plechtige bijeenkomsten liep de 
roededrager waarschijnlijk voor het stadsbestuur 
uit. In Zutphen en Arnhem ging de roededrager 
voor bij begrafenissen van belangrijke personen.

De roede
Oorspronkelijk, ver voor Van Huijnens tijd, werd de 
roede gebruikt om veroordeelden te geselen. Dat 
verklaart de uitsteeksels: de roede is een gesti-
leerde doornentak en de uitsteeksels staan 
symbool voor de doornen. De ambtelijke roeden 
waren doorgaans van een bijzondere houtsoort 
gemaakt, zoals notenhout of ebbenhout. De 
Wageningse roede lijkt notenhout of vruchtbomen-
hout te zijn. De gehele bovenkant van het 
exemplaar in De Casteelse Poort is beslagen met 
zilver dat is versierd met een gearceerde band die 
zich over het zilver slingert, en met acanthusbla-
deren. Behalve met zilveren doornen is de roede 
bovenaan getooid met een zilveren wiel, dat 
natuurlijk het wiel uit het Wageningse stadswapen 
voorstelt. Ook het onderste gedeelte van de roede, 
het heft, is verzilverd en versierd met een gear-
ceerde band en acanthusbladeren. En, zoals 
gezegd, helemaal onderaan is op fraaie wijze het 
wapen van Henrick van Huijnen weergegeven.

Op de roede blijkt het wapen trouwens in spiegel-
beeld te staan: de helm boven het wapen ‘kijkt’ 
naar rechts, terwijl die normaal naar links kijkt.
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Details van de roede der gerechtigheid: het Wageningse wiel, de uitstekende 
dwarsstaafjes of doornen daaronder en het wapen van Henrick van Huijnen helemaal 
onderaan de roede. Foto’s Carleen van den Anker. 



14

gebeurde: stadsbodes deden dat natuurlijk niet. 
Huissen heeft een bodestaf die vergelijkbaar is met 
de Wageningse roede; daar is de staf van 
ebbenhout en vierkant in plaats van rond, maar 
ook met zilverbeslag, en met een zilveren zwaan 
(uit het stadswapen) bovenop. Tiel heeft boven op 
de bodestaf uit 1631 een zilveren soldaatje dat het 
wapen van Tiel vasthoudt. In Zutphen zijn twee 
bijzonder fraaie roeden bewaard, uit 1573 en 1574; 
daar hadden ze dan ook twee roededragers tegelij-
kertijd. Die stokken zijn van notenhout en rijkelijk 
met zilver beslagen, maar ze missen wel de 
doornen.

De Wageningse roede is gemeentelijk eigendom. 
In 1877 is hij door de stad in bruikleen gegeven aan 
het ‘Nederlandsch Museum’, de voorganger van 
het Rijksmuseum. In 1950 gaf het Rijksmuseum de 
staf weer terug, voor het dat jaar geopende 
Wageningse Gemeentelijk Historisch Museum. Eind 
1950/begin 1951 is de roede gerestaureerd. De 
kosten bedroegen f 9,75, maar wat er voor dat 
bedrag is gedaan, is onbekend. Mogelijk is toen 
een van de zilveren doornen opnieuw aangebracht, 
want in 1877 ontbrak er een. In 1965 werd het 
museum weer gesloten en in 1969 kwam de roede 
bij het Gemeentearchief terecht en vervolgens is hij 
aan De Casteelse Poort in bruikleen gegeven.

Henrick van Huijnen
De familie Van Huijnen is vermoedelijk afkomstig 
uit Huinen, een buurtschap ten zuiden van Putten – 
dus inderdaad niet ver van Barneveld. De naam 
(ook gespeld als Van Huinen of Van Huenen) kwam 
al in de vijftiende eeuw voor in Gelderland. De 
oudste vermelding te Wageningen vond ik in het 
Hof van Gelre: op 22 januari 1566 stuurde het hof 
een brief aan schepenen van Wageningen dat zij 
rechtvaardig moesten handelen in het proces 
tussen de moeder van Willem van Huenen en een 
niet met name genoemde tegenpartij. Als de 
schepenen dat niet zouden doen, zou het proces in 
Zutphen worden voortgezet.

Henrick van Huijnen was getrouwd met Bertgen 
Brandtsdochter: op 18 januari 1619 kochten zij van 
Henrick Janssen en Marij van Wildenburgh een 
‘hooffken’, een tuin, aan de Bennekomseweg. 
Henrick zou omstreeks 1580 geboren kunnen zijn. 
Hij was in ieder geval in 1605 al stadsroededrager. 
Zijn voorganger was Jan Sweren, die in 1600 nog 
roededrager was. Van Huijnen komt voor het eerst 
als zodanig voor in de stadsrekening van 1605, en 
de laatste vermelding is op de gerichtsdag van 22 
juni 1636, als hij namens iemand voor de 
Wageningse schepenbank optreedt. Op de eerst-
volgende gerichtsdag werd het ‘affsterven beijde 
der boden op gisteren den 5e julij’ vermeld (de 

Roededragerssteeg

In akten uit 1582, 1596 en 1623 kwam ik de naam Roeijdragerssteegh 
tegen. Die steeg lag waarschijnlijk in de Oorden, tussen de Rijnsteeg 
en de Slagsteeg, en in het Slag, tussen de Slagsteeg en de Veensteeg. 
De exacte locatie heb ik niet kunnen vinden, noch waarom die steeg 
zo heette. Hij werd als noordelijke c.q. zuidelijke belending genoemd, 
dus hij liep oost-west.

Het wapen van 
Henrick van Huijnen 
is in spiegelbeeld 
aangebracht. Links het 
zegel zoals het op de 
roede is aangebracht, 
rechts zoals het op een 
zegelafdruk te zien 
zou zijn. Foto’s Bob 
Kernkamp.

De initialen h.v.h. staan ook anders dan je zou 
verwachten. Er staat eerst h.v. (Henrick van) en dan 
staat aan de andere kant van de romp een h. 
(Huijnen), terwijl je eerst de h. en dan v.h. zou 
verwachten. Dat wijst erop dat we met een zegel-
stempel te maken hebben. De gerichtsbode moest 
immers voorwerpen en huizen verzegelen, en dat 
ging toen nog letterlijk. Op het af te sluiten 
voorwerp, of op bijvoorbeeld het slot van een deur, 
werd een zegel aangebracht, waar de roededrager 
dan zijn zegelstempel in drukte. Dan is het wel zo 
handig als het zegel is aangebracht op de roede die 
je toch al bij je hebt.   
Het jaartal 1623 dat rond het zegel is ingegraveerd, 
zal verwijzen naar het jaar waarin dat wapen op de 
roede bevestigd is. De stok zelf zou ouder kunnen 
zijn, maar daar is niets over bekend. Uit het jaar 
1623 zijn helaas geen stadsrekeningen of resoluties 
bewaard gebleven. Misschien was Van Huijnen in 
dat jaar 20 jaar roededrager en was de roede, of de 
zilveren versiering met het wapen, een jubileum-
geschenk. De stad kan ervoor betaald hebben, 
maar het kan ook dat Van Huijnen het zelf heeft 
laten doen, als cadeau aan de stad en omdat het 
best handig was.

Er zijn in Gelderland meer van dit soort roedes 
bewaard gebleven. In Culemborg hebben ze zelfs 
een echte tak met doornen van een meter lang die 
ooit als staf van de gerechtsbode is gebruikt. Er is 
een theorie dat de roeden van gerechtsbodes 
doornen hadden en de staven van stadsbodes niet. 
Dat klopt met het geselen dat met de roede 



is door de oorlog helaas niets meer over en er zijn 
geen afbeeldingen van bekend. Ook deze twee 
dames waren betrokken bij de herberg: Gerritken 
Kosten leverde in 1597 vijf kannen bier aan de stad, 
en Nijes Kosten leverde tussen 1633 en 1642 regel-
matig bier en er waren namens de stad mensen bij 
haar gelogeerd. 

In de zeventiende eeuw werden herbergen alleen 
gedreven door mensen met vermogen. Herbergen 
waren vaak grote gebouwen en dus kostbaar, 
terwijl aan wijn en bier veel te verdienen was, zeker 
als je gasten van de stad kreeg of drank aan het 
stadhuis mocht leveren. Bij de verpachting van de 
nieuwe accijns op de bieren in 1619 was Henrick van 
Huijnen een van de bieders. Hij kreeg de pacht niet, 
maar het is interessant om te zien dat hij er ruim 
500 gulden voor overhad. Arm was de familie dus 
vermoedelijk niet. Over het jaar 1607/1608 betaalde 
Henrick 66 gulden en 3 stuivers aan schoorsteen-
geld, een soort stedelijke belasting. Dat kan gezien 
het hoge bedrag nooit voor alleen hemzelf zijn 
geweest, dus ik vermoed dat hij die belasting toen 
had gepacht en dat het de totale opbrengst voor 
Wageningen was. 

De familie Van Huijnen moet dus aanzien hebben 
gehad, maar er zijn geen burgemeesters van 
Wageningen met die naam bekend. Ik denk dat het 
aanzien van het roededragerschap mettertijd 
minder werd. Dat blijkt in Zutphen zo te zijn 
geweest en ook in Wageningen lijkt het daarop: in 
1563 was Johan van der Moelen ‘geswoeren roede-
dreger’ en die was later (tussen 1573 en 1582) burge-
meester van Wageningen. 

andere bode was de al eerder genoemde 
stadsbode Ant(h)onie Jordens Speijers). We mogen 
dus aannemen dat Henrick op 5 juli 1636 is 
overleden. Hij werd als roededrager opgevolgd 
door zijn schoonzoon Jan Stevensen, die op 10 juli 
1636 de eed als gerichtsbode aflegde.

Uit sommige posten in de stadsrekeningen blijkt 
dat de familie Van Huijnen waarschijnlijk een 
herberg had. Op 1 augustus 1609 werd tijdens het 
verpachten van de stadsrenten voor twee gulden 
aan wittebrood verorberd bij Henrick van Huijnen. 
Een jaar later kreeg hij betaald voor haring en witte-
brood. Kennelijk werd dat traditioneel gegeten op 
de dag dat accijnzen werden verpacht. In 1618 dronk 
de Wageningse magistraat op ‘fastelawent’ (vasten-
avond) bij Henderik van Huinnen voor zeven gulden 
een ton molbier leeg. Molbier was een sterk 
schuimend oranje tot wit bier. In 1619 ontving de 
stad een rekening van Van Huijnen van 55 gulden 
en 8 stuivers, onder meer voor bier dat arbeiders 
op stadskosten hadden gedronken.

Pachter van accijns
In de periode rond het jaar 1600 kocht de stad bier 
en dergelijke bij Jan Costen van Huijnen en in 1598 
was Jan Kosten van Huijnen pachter van de accijns. 
In één tekst noemt Henrick zich ‘Henrick Cousten 
van Huijnen’, wat wel moet betekenen dat Jan en 
hij broers waren. De naam Co(u)sten betekent dat 
hun vader Cost heette. Henrick staat op de leden-
lijst van de Sint Joris Schutterij van ca. 1602, terwijl 
op die lijst tevens ‘Koost van Huijnen’ wordt 
vermeld, met achter zijn naam de toevoeging 
‘doot’. Vader Cost van Huijnen zal dus niet lang na 
1602 zijn overleden. Er waren ook twee zussen: 
vóór de Tweede Wereldoorlog bevonden zich in de 
Grote Kerk nog hun grafzerken: in de noordelijke 
zijbeuk de zerk van Nies Kosten van Huijnen, en in 
het portaal van de westelijke toegangsdeur lag de 
zerk van Gerritje Kosten van Huijnen. Van de zerken 
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De handtekening van 
Henrick van Huijnen op 
een officieel stuk uit 
1622. Gemeentearchief, 
ORA inv. nr. 42.
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Toch heeft Nederland, en daarmee dus ook onze 
stad, de gevolgen van de oorlog zeker aan den lijve 
ondervonden. Want oorlog in de ons omringende 
landen betekent hoe dan ook een aanslag op de 
economie en is ook hier ontwrichtend voor het 
sociale en maatschappelijke leven gebleken, met 
bijvoorbeeld voedsel op de bon onder strakke regie 
van bestuur en politie. De zeven dikke banden in 
het archief van de gemeente vol circulaires van 
rijkswege over voedseldistributie en het aan 
banden leggen van prijzen, spreken wat dat betreft 
boekdelen.

Mobilisatie
De neutraliteitspolitiek van Nederland betekent 
overigens niet dat het zijn grondgebied niet met 
hand en tand zal verdedigen. Begin augustus 1914 
worden dan ook 200.000 militairen gemobiliseerd 
in onze kust- en grensstreken en langs belangrijke 
verdedigingswerken zoals de Waterlinie. Ook in 
Wageningen worden op gezette tijden militairen 
ingekwartierd. Volgens het gemeenteverslag van 
1914 is er in dat jaar een lijst opgemaakt waarin ‘682 
percelen in aanmerking komen voor inkwartiering 

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Wageningen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog

‘ Een gewillig oor en een geopende 
beurs’ voor vluchtelingen

Het is inmiddels honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd beëindigd, 

om precies te zijn op 11 november 1918. De sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog 

tastbaar in onze vestingstad: kijk alleen al naar de vele wederopbouwpanden in het centrum. 

Heeft de Eerste Wereldoorlog ook zijn stempel gedrukt op Wageningen? Nederland behield 

zijn neutraliteit maar was omringd door landen die verstrikt waren in een bloedige oorlog. Wat 

heeft dat met ons land en in het bijzonder met onze stad gedaan? Op zoek naar (on)tastbare 

sporen uit een wereld in ontreddering.

Een moordpartij met grote gevolgen
De Wageningsche Courant is in die lange oorlogs-
jaren overwegend gevuld met sombere verhalen 
over de vele (buur)landen in chaos. Hoe de moord-
partij door een Servische nationalist op de 
Oostenrijks-Hongaarse aartshertog Franz Ferdinand 
en zijn echtgenote in de zomer van 1914 het begin-
signaal is voor het uiteindelijk sneuvelen van 
miljoenen soldaten in de loopgraven, is haast niet 
te bevatten. Centraal Europa blijkt begin vorige 
eeuw één groot kruitvat. Wat volgt op de oorlogs-
verklaring van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije 
aan Servië is een kettingreactie aan oorlogsverkla-
ringen en vorming van velerlei bondgenoot-
schappen. Eerst binnen Europa, later breidt de 
oorlog zich uit naar andere continenten. De oorlogs-
berichten buitelen die jaren de Wageningsche 
Courant haast uit, in een schreeuw om aandacht, in 
een roep om duiding. Het is dan ook wonderlijk te 
noemen dat Nederland al die jaren onpartijdig heeft 
kunnen blijven en vrij ongeschonden de oorlog 
door kon komen. Ons land had vanwege de 
overzeese handel en de koloniën uiteraard alle 
belang bij rust en overleg. 

16

Door Petra Leenknegt

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

In Wageningen gelegerde pontonniers steken de 
dichtgevroren Rijn over. Vermoedelijk 1917. 
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Een vijftal soldaten poseert ten tijde van WO I aan de 
Plassteeg bij de ‘witte brug’ over de Dijkgraaf.
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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welke huisvesting bieden voor 2031 manschappen 
waaronder 222 officieren, terwijl des zomers 294 en 
des winters 130 paarden kunnen worden gestald.’ 
Een jaar later meldt het gemeenteverslag dat er op 
24 tot en met 26 maart bij enkele grote lokalen een 
bataljon landweerinfanterie en op 12 en 13 juli 838 
manschappen, 38 paarden en 10 honden zijn inge-
kwartierd. Verder is er vanaf maart een compagnie 
pontonniers in onze stad neergestreken, een 
onderdeel verantwoordelijk voor het bouwen van 
tijdelijke bruggen. Behalve in grote lokalen, welke 
dat zijn wordt niet nader gespecificeerd, zijn vele  
militairen ondergebracht bij particulieren. 
Op 9 augustus 1916 meldt de Wageningsche Courant 
dat er 850 man grenadiers worden verwacht, op 
doortocht, komende van Doorn. ‘De menage wordt 
hun na de aankomst uit de eigen veldkeukens op 
Bowlespark verstrekt, waarna zij hunne kwartieren 
betrekken’. De krant vervolgt optimistisch ‘dat het 
ook nu niet ontbreken zal de manschappen een  
aangenaam en welwillend onderdak te bezorgen’. 

Belgen steken massaal de grens over
Behalve met militaire gasten, krijgt Wageningen, 
evenals vele andere steden, te maken met vluchte-
lingen. België is namelijk minder fortuinlijk dan 
Nederland en raakt wel in de oorlog betrokken. 
Het verbiedt Duitsland om via Belgisch grondgebied 
Frankrijk aan te vallen. Daarop valt Duitsland het 
land ongevraagd binnen. Wat volgt is een massale 
uittocht van Belgische vluchtelingen. In totaal een 
miljoen Belgen, zowel burgers als militairen, trekken 
met achterlating van huis en haard de Nederlandse 
grens over. Halverwege oktober 1914 komen in 
Wageningen zo’n 250 vluchtelingen aan. Ze vinden 
gelukkig een veilig onderkomen in diverse 
gebouwen en bij particulieren. De Wageningsche 
Courant meldt op 14 oktober 1914: ‘’t Moet er bij  
de distributie in St. Jozef hartroerend zijn geweest. 
Zoveel mogelijk werden de families bij elkaar  
ondergebracht en waar dat niet mogelijk was naar 
de mate van burgerlijke staat gehuisvest. In het 
gebouw Ons Huis werden de meeste vluchtelingen 
van spijs en drank voorzien.’ Om hun opvang in 
goede banen te leiden is kort daarvoor een 
Commissie voor de huisvesting van Belgische vluch-
telingen in het leven geroepen. Middels oproepen in 
de Courant vraagt deze de inwoners om toch vooral 
ruimhartig te zijn en blijven. Dit steuncomité 
ontvangt van diverse kanten belangeloos vruchten, 
groenten, kleding, matrassen en dekens. De Courant 
meldt verder dat Melkfabriek Concordia de 
Belgische vluchtelingen van melk voorziet en firma 
Opstelten de broodnodige rookwaar aandraagt.  
Of nicotine de gezondheid van de toch al verzwakte 
vluchtelingen veel goed zal hebben gedaan valt  
te betwijfelen. Het zijn zeg maar gerust andere  
tijden. 

Voor deze serie maakt 

Petra Leenknegt vooral 

gebruik van de Beeldbank 

Wageningen, een 

samenwerkings project 

van Gemeente archief, 
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Poort en Oud 

Wageningen.  

De beeldbank omvat vele 

duizenden foto’s en de 

vrijwel complete 
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van 1855 tot 1947. Zie 
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Mensen zijn op de 
vlucht na de inval door 
de Duitsers in België. 
Oorlogsprent van 
cartoonist Louis 
Raemaekers, die van 1896 
tot 1912 in Wageningen 
woonde. Collectie Museum 
de Casteelse Poort.  

‘Een gewillig oor en een geopende beurs’
Toch is niet iedereen even gecharmeerd van een 
lang(er) verblijf van de zuiderburen. Raadslid De 
Ridder wijst tijdens de raadsvergadering in februari 
1915 op het pas geopende vluchtelingenkamp in Ede 
op de Ginkelse Heide. Hij vreest dat de vluchtelingen 
zwaar gaan drukken op de gemeentelijke kas en 
adviseert om de Belgen in dat kamp onder te 
brengen. De voorzitter, burgemeester Hesselink van 
Suchtelen, benadrukt dat het Rijk de kosten voor 
zijn rekening neemt. Bovendien zou hij de mensen 
die ‘zich hier allen zeer fatsoenlijk gedragen’, toch 
niet met geweld naar het kamp kunnen en willen 
sturen. ‘Maar ook al zou het Rijk niet doorfour-
neeren, dan nog zou wellicht een beroep op de 
ingezetenen een gewillig oor en een geopende 
beurs vinden’. Hoe het ook zij, het aantal vluchte-
lingen slinkt zienderogen. Het gemeenteverslag van 
1915 meldt dat er nog maar 60 vluchtelingen in 
Wageningen verblijven. En dat aantal vermindert 
met de jaren nog meer. In 1916 telt Wageningen nog 
50 en in 1917 nog maar 38 Belgische voormalige 
vluchtelingen. Het merendeel van hen is in het 
begin van de oorlog weer naar huis teruggekeerd. 
Als de oorlog ten einde loopt, wordt opnieuw een 
beroep gedaan op de ruimhartigheid van de 
Wageninger. Op 19 oktober 1918 verzoekt burge-
meester Hesselink van Suchtelen via een annonce in 
de Courant om ‘deze ongelukkigen’ wederom warm 
te onthalen middels het ‘beschikbaar stellen van 
ledigstaande lokaliteiten als woonhuizen,- 
vertrekken, goed door weer en wind afgesloten en 
wel doortimmerde pakhuizen, schuren enz.’ Dit keer 
betreft het 196 Franse vluchtelingen die aan het  
oorlogsgeweld in hun thuisland zijn ontsnapt. 
Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel want 
op 11 november 1918 wordt de wapenstilstand afge-
kondigd en komt daarmee een eind aan vele jaren 
van bloedvergieten en kunnen ook deze vluchte-
lingen veilig huiswaarts keren.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt in de 
ons omringende landen inmiddels al een eeuw lang 
ieder jaar groots herdacht.

http://beeldbankwageningen.nl
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Het boek beperkt zich tot één aspect van de joodse 
samenleving: het begraven van overleden 
personen op de historische joodse begraafplaats 
langs het Kerkhofpad. Maar doordat van elk graf 
veel informatie is afgedrukt over de grafsteen en 
de begraven persoon, wordt en passant een grote 
hoeveelheid gegevens over de joodse geschie-
denis van Wageningen en omgeving verschaft. 

‘Hier ligt begraven’ is fraai uitgegeven, gebonden, 
136 pagina’s in groot formaat (21,30 hoog en 30,30 
cm. breed) en met vele afbeeldingen, alles in full 
colour. De inhoud bestaat uit een inleidend 
hoofdstuk over de joodse begraafplaats door Ton 
Steenbergen en Jan van den Burg, gevolgd door 
een transcriptie van het achttiende-eeuwse 
register van te Wageningen begraven joden door 
dezelfde auteurs en Francine Püttmann. Daarna 
schrijft laatstgenoemde over joodse grafstenen in 
het algemeen. Het belangrijkste en verreweg 
grootste deel van het boek wordt in beslag 
genomen door een bijna 100 pagina’s lange 
beschrijving, met foto’s en vertalingen van 
Hebreeuwse teksten, van alle grafstenen op de 
joodse begraafplaats. Aan de binnenzijde van het 
omslag is een plattegrond van de begraafplaats 
afgedrukt.

Het inleidende hoofdstuk is niet het sterkste deel 
van het boek. Dat de helft vrijwel letterlijk is over-
genomen uit ‘Een eerlijcke plaets’ is te billijken, 
maar het was verstandig geweest om er nog eens 
kritisch naar te kijken. Zo wordt in beide boeken de 
begrafenis in 1610 genoemd van het kind van ene 
Adolph die de zwager was van een kwartier-

Over de joodse geschiedenis van Wageningen is bij 
mijn weten nooit een academische studie 
verschenen. Er is een universitaire scriptie over de 
jodenvervolging in Wageningen uit 2010, maar die 
behandelt slechts een korte periode. De enige 
monografie over de joodse bevolking van onze 
stad is het boek ‘Een eerlijcke plaets’ door Ton 
Steenbergen dat in 2002 door de Stichting Joods 
Gedenkteken Wageningen e.o. werd uitgegeven. 
Het is dus een belangrijke aanvulling van de 
Wageningse geschiedschrijving dat opnieuw een 
publicatie verschijnt met betrekking tot het joodse 
verleden.

Door Bob Kernkamp

Francine Püttmann (red.). Hier ligt begraven. De oude joodse begraafplaats van 
Wageningen. Walburg Pers, 2018. ISBN 978-94-6249-316-2. € 29,95.

Hier ligt begraven - waardevolle aanwinst 
voor de Wageningse geschiedschrijving

Op 1 november ontving burgemeester Geert van Rumund het eerste 
exemplaar van het boek ‘Hier ligt begraven. De oude joodse begraafplaats 
van Wageningen’. Het boek is samengesteld onder redactie van Francine 
Püttmann en uitgegeven door Walburg Pers te Zutphen. Mevrouw Püttmann, 
die meerdere publicaties over joodse geschiedenis op haar naam heeft 
staan, is ook verantwoordelijk voor de uitgebreide beschrijving inclusief 
vertaling van alle grafstenen op de joodse begraafplaats waardoor deze 
uitgave bijzonder waardevol is. Het kloeke en ruim geïllustreerde boek is ook 
nog eens fraai uitgevoerd.
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meester, en er wordt zonder enige toelichting 
gesuggereerd dat dat een jood zou zijn geweest. Er 
bestaat mijns inziens geen enkele grond voor die 
aanname. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze 
Adolph een jood was. 
In dit nieuwe boek wordt gezegd dat joden zich 
begin zeventiende eeuw in Wageningen gingen 
vestigen, waarmee impliciet de suggestie wordt 
gewekt dat er vóór die tijd geen joden in 
Wageningen woonden. Die waren er wel: nota 
bene in ‘Een eerlijcke plaets’ worden joodse 
inwoners uit de zestiende eeuw genoemd. Op 
pagina 9 wordt gesproken over ‘de president van 
de rentmeesters’, wat een niet bestaande functie is, 
en over ‘één van de secretarissen’, terwijl de stad 
altijd maar één secretaris en één rentmeester 
tegelijk in dienst had. Dit hoofdstuk had kunnen 
winnen met een strengere redactie. 

Het tweede hoofdstuk gaat over het begraafre-
gister uit de periode 1727-1759. Naast afbeeldingen 
van alle pagina’s van het originele register is de 
volledige tekst afgedrukt. Een groot deel van de 82 
vermelde bijzettingen betreft joden uit de 
omgeving, wat het register ook interessant maakt 
voor de (joodse) geschiedenis van plaatsen rond 
Wageningen – vooral van Veenendaal. 

Pièce de résistance 
Het volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van 
joodse begrafenisgebruiken en grafstenen, en een 
verantwoording van de vertaling van de 
Hebreeuwse teksten. Het dient als inleiding op het 
pièce de résistance van deze uitgave: een inventari-
satie van alle 227 grafstenen (of fragmenten 
daarvan) op de begraafplaats. Van de oudste 
grafsteen (1689) tot de meest recente (1925) zijn de 
Hebreeuwse en Nederlandse teksten afgedrukt en 
de Hebreeuwse ook vertaald. Juist die vertaling 
maakt dit boek tot een belangwekkende uitgave. 
Opmerkelijk is dat bij de vertalingen delen van de 
beschrijving van de overledene blauw zijn 
afgedrukt. Bij navraag blijkt de reden daarvoor te 
zijn dat de vormgever het leuk vond. Van mij had 
het achterwege mogen blijven: het werkt verwar-
rend, temeer daar het nergens wordt uitgelegd. De 
biografische gegevens van de stenen zijn zoveel 
mogelijk aangevuld met geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensdata uit andere bronnen, vooral boeken 
en websites. Bij veel personen is nog aanvullende 
informatie vermeld. De betrouwbaarheid van 
sommige gebruikte bronnen (vooral online) lijkt 
niet te zijn gecontroleerd, maar die bronnen zijn 
wel keurig aangegeven. De vele fraaie foto’s van 
Arie de Koning, Dick Vlastuin en Philip Menco 
completeren de inventarisatie.
Er zijn hier en daar wel correcties en aanvullingen 
te geven op de data. Zo ontbreekt de geboorte-

datum van Marcus Rosenik, de enige zoon van 
Jacob Marcus Rosenik (19 april 1803) en is Jacobs 
derde vrouw Caroline Calisch niet geboren in 1765, 
maar op 14 augustus 1784. Over de familie Rosenik 
ontbreken meer gegevens, die wel te achterhalen 
waren geweest. 
Anderzijds worden allerlei interessante gegevens 
wel vermeld. Zo ligt de dichteres Estella Hijmans-
Hertzveld (Den Haag 1837 – Arnhem 1881) in 
Wageningen begraven. Zij was een nicht van 
Hermina Wertheim-Hertzveld (Zwolle 1850 – Den 
Haag 1919) die in Villa Veluvia woonde (zie Oud 
Wageningen van juni dit jaar) en ook op deze 
begraafplaats ligt. Ook de in zijn tijd vermaarde 
advocaat Philippus Alexander Haas (Amsterdam 
1823 – Amsterdam 1891) heeft in Wageningen zijn 
laatste rustplaats gevonden. De steen op zijn graf is 
een fraai voorbeeld van de uitgebreide 
Hebreeuwse beschrijving van de overledene zoals 
die op joodse begraafplaatsen vaker te zien zijn. De 
grote verdienste van dit boek is dat die beschrij-
vingen nu ook in het Nederlands beschikbaar zijn. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een index op 
de graven. Daarbij is niet het achttiende-eeuwse 
register uit het tweede hoofdstuk meegenomen, 
maar dat is geen groot probleem.

Aanwinst
Het tijdrovende werk van de vertaling van de 
Hebreeuwse teksten en het verzamelen van 
aanvullende informatie over de begraven personen 
dwingt zonder meer respect af. De conclusie kan 
dan ook alleen maar zijn dat dit boek een waarde-
volle en zeer welkome aanwinst is voor de 
Wageningse en joodse geschiedschrijving.

Portret van Estella 
Hijmans-Hertzveld door 
Jozef Israëls. Collectie 
Haags Gemeentemuseum.

Luchtfoto van de joodse begraafplaats aan het 
Kerkhofpad, 2014.



Ons blijft natuur als wonder boeien

‘Ons blijft natuur als wonder boeien’
Dat tegelde men aan de muur
Men regelde lucht, licht, temperatuur
En schonk een huis aan het mirakel.

Wie er door glas van de Noordkas
Of door wybertjesramen keek
Zag al dat wonder op de kweek
Met een professor aan het roer.

De banken kromden om hem heen
Om zijn verslagen van natuur
En eensgezind, als om een vuur
Kromden studenten mee.

Een bolwerk voor verwondering
Wat ondanks alle apparatuur
Het wonder op de lange duur
Ons nooit te vatten leek.

Ze groeide groots en veel te groot
En had nog groter voor de boeg
Eén monument was niet genoeg
Het huis was veel te klein. 

Nu wortelt de herinnering
Er groeide wijsheid langs de muur: 
Zij blijft ons boeien, de natuur
En huist op vele plekken.

Ivanka de Ruijter, stadsdichter van Wageningen
t.g.v. Open Monumentendag Wageningen 2018, ‘100 jaar WUR’ 
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Zag al dat wonder op de kweek
Met een professor aan het roer.

De banken kromden om hem heen
Om zijn verslagen van natuur
En eensgezind, als om een vuur
Kromden studenten mee.

Een bolwerk voor verwondering
Wat ondanks alle apparatuur
Het wonder op de lange duur
Ons nooit te vatten leek.

Ze groeide groots en veel te groot
En had nog groter voor de boeg
Eén monument was niet genoeg
Het huis was veel te klein. 

Nu wortelt de herinnering
Er groeide wijsheid langs de muur: 
Zij blijft ons boeien, de natuur
En huist op vele plekken.

Ivanka de Ruijter, stadsdichter van Wageningen
t.g.v. Open Monumentendag Wageningen 2018, ‘100 jaar WUR’ 

de Aula was een succes. Stadsdichter Ivanka de 

Ruijter droeg haar door het Schip van Blaauw 

geïnspireerde gedicht voor en Klaas de Vries 

sprak een column uit over zijn persoonlijke 

monumenten. Stedenbouwkundige Paul Kurs-

tjens hield een voordracht over campussen.

De uitgave Van clusters tot campus; ruim hon-

derd jaar bouwen voor de Wageningse univer-

siteit werd aangeboden aan burgemeester Van 

Rumund en WUR-bestuurder Rens Buchwaldt. 

De publicatie is te koop bij o.a. boekhandel 

Kniphorst en De Casteelse Poort. CvdA 

Grote Kerk al gauw in de steigers
De Grote Kerk op de Markt zal begin 2019 in de 

steigers staan, maar eerst moeten de inge-

brachte bezwaren uit de weg worden 

geruimd. Volgens de Stichting Oude Gelderse 

Kerken, eigenaar van de kerk, zijn gesprekken 

daarover veelbelovend. De gemeente heeft 

afgelopen zomer een omgevingsvergunning 

afgegeven voor restauratie en herinrichting 

van de kerk. Daartegen is bezwaar gemaakt 

door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE), het Cuypersgenootschap en Wagenin-

gen Monumentaal. De drie zien graag dat de 

kerk weer een centrale functie krijgt in de 

samenleving, maar vinden de aanpassings-

plannen te ver gaan. Met name zou meer reke-

ning gehouden moeten worden met weder-

opbouwelementen van vlak na de oorlog. Zo 

zou het zuiderportaal behouden moeten wor-

den, dat volgens de plannen moet verdwijnen 

voor een vlotte passage van grote aantallen 

bezoekers. Ook het plan om het noorderbal-

kon uit het interieur te verwijderen stuit op 

weerstand. 

Het complete project – restauratie en herin-

richting – is begroot op 3,4 miljoen euro. Het 

wordt in twee fasen uitgevoerd. Voor de eer-

ste fase heeft de provincie Gelderland 1 mil-

joen euro beschikbaar gesteld, te besteden in 

2019. Voor de tweede fase wordt een nieuwe 

subsidieaanvraag in gang gezet. De kerkge-

meente zelf, de Protestantse Gemeente in 

Wageningen, levert een bijdrage van 7 ton aan 

het complete project. Al met al zoekt de stich-

ting voor de eerste fase nog een dekking van 

1,3 ton. PA
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Monumentenweekend succesvol 
Het Comité Open Monumentendag Wagenin-

gen kijkt terug op een geslaagd Monumenten-

weekend met naar schatting 1300 bezoekers. 

Het programma begon op donderdag met een 

nieuw initiatief: de Klassendag voor scholieren 

van groep zeven en acht, met een verrassend 

college door kunstenaars Robbert Kamphuis 

en Martijn Adelmund in het Schip van Blaauw. 

Ook de goed bezochte OMD-openingsavond in 

Nieuwe monumentenschildjes
De eigenaren van rijks- en gemeentelijke 

monumenten kunnen hun historisch waarde-

volle pand sieren met een nieuw schildje, af te 

halen op het stadhuis. Schildjes voor rijksmo-

numenten bestaan pas kort. De gemeente 

heeft er veertig afgenomen van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed voor de Wagening-

se rijksmonumenten. Tegelijk heeft Wagenin-

gen nieuwe schildjes laten maken voor de 

gemeentelijke monumenten. Dat was zo’n 

dertig jaar geleden voor het laatst gebeurd. 

Enkele eigenaren hadden ernaar gevraagd 

omdat dat van hen was verdwenen of in het 

ongerede geraakt. PA

Op de fiets langs de Limes 
Wageningen lag net buiten het Romeinse Rijk; 

de Betuwe was Romeins, Wageningen Ger-

maans, de Rijn vormde de grens (latijn: limes). 

Nu ligt de stad, ietwat ten onrechte, aan de 

Limes Fietsroute. Deze werd afgelopen voor-

jaar in gebruik gesteld door initiatiefnemers 

ANWB, Wandelnet en de RCE. De route door-

kruist Nederland van Millingen aan de Rijn tot 

Katwijk, waar de Rijn oorspronkelijk in zee uit-

stroomt. De laatste jaren is de Limes op een 

aantal plaatsen zichtbaar gemaakt door wacht-

torens te herbouwen, de plekken van forten te 

markeren en musea in te richten met Romein-

se vondsten. In Wageningen werden in 2006 

drie lezingavonden georganiseerd door Oud 

Wageningen en museum De Casteelse Poort. 

Geologen, archeologen en historici gaven hun 

mening over de vraag in hoeverre de Romei-

nen vanuit de Betuwe bij Wageningen de Rijn 

zijn overgestoken naar (min of meer) vijandig 

Germaans gebied. Onomstotelijk bewijs kon 

niet geleverd worden, maar Romeinse vond-

sten alhier wijzen er wel op. PA
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In deze rubriek verschijnt 
steeds een kort verhaal 
over een bijzonder graf 
op begraafplaats  De 
Leeuwerenk. Of eigenlijk 
over degene die in dat 
graf begraven ligt. 
De bedoeling is relatief 
onbekende mensen voor 
het voetlicht te halen over 
wie een boeiend en voor 
Wageningen betekenis vol 
verhaal te vertellen valt. 

Maria Debora Geertruida (Mies) Duyvis wordt 
geboren op 4 december 1882 in Koog aan de Zaan. 
Haar ouders zijn Ericus Duyvis, directeur van N.V. 
Oliefabrieken T. Duyvis Jzn, en Guurtje van de Stadt. 
Mies is het tweede van uiteindelijk vijf kinderen. Het 
Zaanse ondernemersgeslacht Duyvis is al bekend in 
de zestiende eeuw, maar vooral actief in de negen-
tiende en twintigste eeuw. In de familiestamboom 
komen verbindingen voor met telgen uit de Zaanse 
families Honig en Verkade. 
Op 29 december 1915 trouwt Mies op 33-jarige 
leeftijd in Koog aan de Zaan met Marie Johan van 
Uven uit Gouda, dan 37. Haar aanstaande is cum 
laude afgestudeerd in zowel wiskunde als sterren-
kunde, gepromoveerd tot doctor in de wis- en 
natuurkunde, ook cum laude, en een begaafd 
musicus en componist. Streng opgevoed door een 
al oudere vader – zijn moeder stierf toen hij een 
baby was – is hij behalve een briljant geleerde ook 
een wat eenzame figuur. 

Even daarvoor, in 1913, heeft Van Uven de keus 
tussen een hoogleraarschap in Delft of een functie 
als leraar aan de ‘Rijks Hoogere Land-, Tuin- en 
Boschbouwschool’ in Wageningen. Ondanks dat 
deze laatste geen universitaire status heeft, kiest 
het dan nog verloofde stel voor Wageningen. 
Op 29 april 1913 houdt Van Uven zijn inaugurele rede, 
want hij heeft bedongen dat hij ook in Wageningen 
een hoogleraarstitel mag voeren. Het echtpaar 
vestigt zich op Rijksstraatweg 26, waar ze hun hele 
leven blijven wonen.       

In bronnen als de Wageningse Courant is weinig 
over Mies van Uven te vinden, in tegenstelling tot 
de vele informatie over haar man, die naast zijn 
hoogleraarschap aan de weg timmert op muziekge-
bied. Slechts een enkele advertentie, waarin 
mevrouw zoekt naar een dienstbode, ‘goed 
kunnende koken en werken’ of dagmeisje. Uit niets 
blijkt dat zij een beroep of andere bezigheden 
buitenshuis heeft. Op zich is het in die tijd zeker in 

gegoede kringen voor vrouwen vrij gebruikelijk om 
niet te werken en vooral ‘de vrouw van’ te zijn, maar 
het echtpaar heeft geen kinderen en wel huishoude-
lijk personeel. Ook trouwt Mies op vrij late leeftijd, 
je vraagt je af wat ze daarvoor deed. Wel is er sprake 
van haar poëtische gaven en kennis van de 
Skandinavische talen. 

Haar drie zussen lijken ondernemend en reislustig 
geweest te zijn: haar oudere zus Lide emigreert naar 
Marokko, jongere zus Gré is huisarts en jongste zus 
Guda woont een tijd in Berlijn. Zij houdt in februari 
1932, wellicht op voorspraak van Mies, voor 
Kunstvereeniging Wageningen een voordracht over 
oude beschaving in Mexico en Guatemala. Guda 
trouwt op latere leeftijd met Albert Egges van 
Giffen, grondlegger van de archeologie in 
Nederland. Het lijkt erop, dat Mies daarentegen 
vooral de activiteiten van haar man ondersteunt. 
Zo verzorgt zij regelmatig een souper met wijn voor 
het in 1919 opgerichte Wagenings Studenten Orkest, 
dat aanvankelijk bij de Van Uvens thuis oefent. 

In 1924 wordt een comité opgericht dat zich ten doel 
stelt steun te verlenen aan uitgeweken Russen. Een 
aantal Russische studenten wordt in staat gesteld 
hun studie te voltooien aan de 
Landbouwhogeschool. Het comité bestaat uit maar 
liefst 23 vertegenwoordigers van de Wageningse 
gemeenschap, waaronder de burgemeester, een 
wethouder, enkele hoogleraren van de  
Landbouwhogeschool, een dominee en een 
pastoor. Er zitten drie dames in, waaronder 
mevrouw Van Uven. Een aanwijzing dat ze toch ook 
actief was in het sociale leven.

De laatste levensjaren van Mies zijn zwaar voor 
haarzelf en haar omgeving. Een langdurig ziekbed 
na een attaque wordt een lijdensweg. Op
1 decem ber 1936 overlijdt ze op 54-jarige leeftijd. 
Haar grafsteen is getooid met het motto: ‘Haar 
vriendschap bezielde, haar liefde stuwde omhoog’. 

Door  
Carleen van den Anker

Opgedolven
Mies van Uven-Duyvis 1882-1936
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ner en ik ons de gelukkige eigenaren noemen.
Gezien de leeftijd van het pand heeft het relatief 
weinig verschillende bewoners gehad, waardoor 
het interieur in vrij originele staat is. Er hebben 
geen ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden. 
Een makelaar zou zeggen ‘in authentieke staat’, 
wat zoveel betekent als ‘veel oude sporen, maar 
vrijwel alles (erg) versleten’. Voor ons was het  
een uitdaging om de schoonheid van weleer te 
herstellen. 

Kenmerken en wijzigingen
Villa Sunnyside is het eerste pand dat gebouwd is 
in het te ontwikkelen villapark. Vermoedelijk van-
wege de mooie ligging op de bergrand had Jacob 
Duiven interesse in deze plek en kocht hij 814 centi-

F.F. Bruijning was directeur van het station voor 
Maalderij en Bakkerij aan de Binnenhaven. Hij had 
twee echtgenotes verloren in het kraambed en 
met zijn derde vrouw kocht hij de villa en bracht er 
drie zonen groot. In 1923 verkocht zijn weduwe het 
pand en het intussen iets uitgebreide perceel aan 
Jonkheer Willem Laman Trip (administrateur van  
de Landbouwhogeschool en zeer actief in het 
Wageningse sociale leven). Deze wilde ook het 
naastgelegen perceel kopen, maar de gemeente 
verkocht dat liever aan de bouwer van een houten 
huis.
In 1959 ging het pand over naar Laman Trips jongste 
dochter, die er tot op hoge leeftijd heeft gewoond. 
Na haar vertrek naar een verzorgingshuis heeft het 
drie jaar leeggestaan. Sinds 2015 mogen mijn part-

Een uitdaging en een flinke klus – de 
restauratie van Villa Sunnyside
Op 29 mei 1905 legde uitgever Claas van Gorcum uit Assen de allereerste steen op het 
nieuw te ontwikkelen villapark op de Wageningse berg. Zijn dochter was getrouwd met 
de rijke Utrechtse kassier Jacob Duiven. Die had van de Haagse ontwikkelingsmaatschappij 
‘Nationaal Grondbezit’ voor f 4.070,- een aardig perceel gekocht met uitzicht over de 
uiterwaarden. Na een jaar stond er een ‘solied gebouwde villa’ met de naam Sunnyside. 
Na amper vijf jaar verkocht Duiven de villa voor f 11.500,- aan Felix François Bruijning en 
vertrok naar Canada.

Door Edwin Luijks 

Edwin Luijks en zijn 
partner zijn sinds 2015 
eigenaar en bewoner van 
Villa Sunnyside.

Beeld van Villa Sunnyside vanuit zuidwestelijke richting, circa 1905-1910. Het is goed voor te stellen hoe vrij men destijds vanuit de villa uitkeek 
over de uiterwaarden. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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are van genoemde Haagse projectontwikkelaar, die 
van de gemeente Wageningen opdracht had gekre-
gen om een villawijk te realiseren. 
Uit het verslag van de Vergadering van den Raad 
der Gemeente Wageningen op 2 september 1902:  
… de Naamloze Vennootschap ‘Nationaal Grond-
bezit’ te ‘sGravenhage, betreffende den aanleg  
van een villapark op het door haar aangekochte 
bouwterrein op den Wageningschen Berg … dat  
de op het terrein te stichten gebouwen sierlijk en 
welingericht zullen zijn…
Voordat deze NV de kenmerkende villa’s van het 
villapark ging bouwen was perceel E 2472 dus al 
verkocht. Omdat het huis particulier is gebouwd, als 
eerste van alle bebouwing, wijkt de architectuur af 
van de blokken met twee en drie huizen die door 
de Haagse architecten zijn ontworpen. De bouwstijl 
wordt gekenmerkt door sober eclectisch neorenais-
sance in combinatie met chaletstijl. Het interieur is 
versierd met jugendstilmotieven in schouwen en 
plafonds. De architect is onbekend, maar gedacht 
wordt aan Rijk de Vries, een veel gevraagd Wage-
nings architect. 
Sommige kleinere wijzigingen in het pand zijn bijna 
allemaal gedaan bij wisselingen van eigenaar. Zo 
liet Bruijning in 1913 een houten serre op het balkon 
aan de zuidgevel bouwen, die er vermoedelijk in 

de oorlog weer is afgehaald of afgeschoten. Laman 
Trip liet in 1923 naast de van oorsprong aanwezige 
dienstbodekamer een zolderkamertje aftimmeren, 
waarbij het kozijn iets vergroot werd. Rond 1959 zijn 
nog drie andere zolderkamers gemaakt, inclusief 
een donkere kamer en een kleine badkamer. Daar-
naast zijn er rond 1959 drie stalen kozijnen gemaakt 
en is de houten berging vervangen door een stenen 
garage. Ook is de indeling van de bijkeuken veran-
derd en het diensttoilet verwijderd. Vanaf 1928 staat 
er een dakkapel op het huis. Reeds eerder (vermoe-
delijk ook in de jaren 20) is op de zuid-oostkant 
een stuclaag aan gebracht, waarschijnlijk vanwege 
vochtdoorslag.

Historisch verantwoord en prettig leefbaar
Tijdens de restauratie was ons uitgangspunt om 
op een historisch verantwoorde manier een pret-
tig leefbaar huis te maken. We hebben naar de 
vroegste sporen gezocht, om deze in oude glorie 
te herstellen. Toen we voor het eerst huis en tuin 
betraden, viel ons op dat er gedurende 110 jaar 
weinig materiaal van het erf is afgevoerd. Zo zijn 
de beverstaartdakpannen van het serredak als bor-
derafscheiding gebruikt en is van drie paneeldeuren 
een tuinschuurtje gebouwd. Het originele smeed-
ijzeren tuinpoortje van de voorzijde van het erf is 
met prikkeldraad als erfafscheiding aan het Bergpad 
gezet en zelfs het gietijzeren naambord van de villa 
hebben we verroest en wel uit de tuin opgegraven. 
Dozen met originele tegels en koperen trap- en 
gordijnroedes bleken keurig gesorteerd op zolder 
te staan.
Binnen waren veel muren bedekt met vliesbehang 
om scheuren in het stucwerk te maskeren en wa-
ren enkele paneeldeuren beplaat met hardboard, 
typisch voor een bepaalde periode. Verder was 
er geen centrale verwarming en weinig isolatie, 
slechts enkele voorzetramen. Ook de elektriciteit 
was gedateerd.

Het gezin Duiven en 
(schoon)familie Van 
Gorcum in 1902. Geheel 
links zit Jacob Duiven; 
de vierde van rechts is 
zijn schoonvader, die de 
eerste steen legde voor 
de villa. Collectie J.A. 
van Gorcum, Capelle a.d. 
IJssel.

Vanaf 12 september 2000 staat Villa Sunnyside 
op de gemeentelijke monumentenlijst. In de 
reden gevende omschrijving wordt genoemd 
dat het interieur grotendeels in oorspronke-
lijke toestand bewaard is gebleven. 
‘Noemenswaardig zijn de woonkamer en-suite 
met zwart marmeren schouwen en stuc-
plafonds met florale Jugend stilmotieven, de 
met marmeren tegels uitgelegde hal, de 
paneeldeuren, de gesneden trappaal 
(mahonie), de betegelde badkamer met een 
bad op pootjes en het toilet met mahonie-
houten zitting.’ 

‘Het woonhuis is van algemeen belang 
vanwege de cultuur- en architectuurhistorische 
waarde als kenmerkend typologisch voor-
beeld van een woonhuis uit het begin van de 
twintigste eeuw, gebouwd in een voor de 
bouwtijd kenmerkende sobere eclectische 
bouwstijl. Het pand is gaaf in hoofdvorm, 
materiaalgebruik en detaillering wat betreft 
het exterieur en interieur. Het pand heeft 
ensemblewaarde als beeldbepalend onder-
deel van de villa wijk die hoofdzakelijk in het 
eerste kwart van de twintigste eeuw tot stand 
is gekomen.‘
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nieuw dicht te maken. De latex op waterbasis  
was dun opgebracht. Dat heeft het voordeel dat  
de detaillering in relief bewaard is gebleven en  
de met olie-basis-lijnolie aangebrachte kleuren op 
een aantal plaatsen volledig blootgelegd konden 
worden door voorzichtig de slecht hechtende latex  
eraf te krabben.
In de meterkast en onder de hardboard platen trof-
fen we de originele kleur van het houtwerk aan 
en middels de monumentenkleurenwaaier van 
Boonstoppel konden we de kleuren eenvoudig 
identificeren. De originele kleuren en sjablonen van 
de wanden waren nog aanwezig onder het vliesbe-
hang en in de voorkamer zaten zelfs nog restanten 
rood/goud behang. De kroonluchter in de hal, een 
aantal andere lampen en het trapornament – de 
godin Ceres – zijn authentiek en weer bruikbaar 
gemaakt. 
De vloeren zijn divers: granito in de keuken, mar-
mer in de hal en linoleum in de diverse kamers en 
op de overloop. De originele vloeren hebben we 
waar mogelijk gerestaureerd. Onder het linoleum 
kwamen we meteen op de constructievloer, ver-
moedelijk heeft hier vroeger parket gelegen. We 
kochten een antieke hardhouten visgraat, die we 
handmatig van ‘pek‘ hebben ontdaan en gelegd 
in woonkamer en serre. Dit was een ‘hell-of-a-job’. 
Geen enkele parketteur bleek bereid te helpen, om-
dat zij waarschijnlijk al wisten dat een parketvloer 
opnieuw leggen met oude plankjes erg tijdrovend 
is. Na vele avonden zwoegen ligt er een unieke, 
prachtige, oerdegelijke vloer, die tegenwoordig 
(om het regenwoud te sparen) niet meer gemaakt 
zou kunnen worden. Bovendien oogt de vloer met 
af en toe een spleetje alsof hij er altijd gelegen 
heeft.

De buitenmuren zijn geïsoleerd met een raamwerk 
van raggels en negentienlaags isolatiefolie, met 
daaroverheen een gipsplaat die behangen is. Om-
dat we de kenmerkende, brede raamsierlijsten en 
de aansluiting met het gestucte plafond wilden be-
houden, was er beperkt ruimte om goede isolatie 
aan te brengen. We hebben niet gekozen voor het 
verwijderen en opnieuw vastzetten van de sierlijs-
ten, omdat we uit ervaring weten dat zij er vrijwel 
nooit gaaf afkomen. 
De authentieke schuiframen/kozijnen (inclusief 
raamgrepen, raampennen en contragewichten) zijn 
behouden, maar wel afgekit tegen tocht. De ramen 
kunnen niet allemaal open, maar zijn eenvoudig 
weer gangbaar te maken. Verder is gekozen voor 
een dunne dubbelglasvariant:  monumentenglas 
met argon in een ‘getrokken’ vorm. Voordeel was 
dat de lelijke voorzetramen weg konden, er geen 
opdeklatten nodig zijn aan de buitenzijde en in 
zonlicht het glas een authentiek uiterlijk heeft en 
niet ‘te strak’ is, maar iets geribbeld. Bij dubbelglas 

Bij de restauratie, waarbij we onze eigen aannemer 
waren, zijn we op de benedenverdieping begon-
nen. Meestal is het handiger om van boven naar 
beneden te werken, maar dan zou het erg lang 
duren voor we in de woonkamer konden zitten. 
Daarnaast werkten we aan een slaapkamer op de 
eerste verdieping. Dit betekende dat je met afval 
e.d. door het opgeknapte trappenhuis moet lopen, 
maar met een stucloper en veel schoonmaken zijn 
intussen ook boven veel kamers opgeknapt.
Grote klussen zoals electra en loodgieterswerk zijn 
door specialisten gedaan, terwijl we zelf authen-
tieke gietijzeren radiatoren en radiatorknoppen 
hebben gezocht. Het was belangrijk om de juiste 
vakmensen te vinden en vooraf duidelijk te maken 
dat je met ‘oude’ materialen wilt werken, omdat 
dat niet vanzelfsprekend is en vaak improvisatie 
vereist. Tegenwoordig wordt ook veel ‘naar oud 
voorbeeld’ of ‘klassiek’ bouwmateriaal verkocht, 
maar wij zijn voor het echte oude gegaan. Hierbij 
liepen we tegen radiatoren aan die toch lek bleken, 
maar met de slijptol hebben we het lekkende lid 
ertussenuit geslepen en ze mooi laten zandstralen 
en spuiten in authentieke kleuren.
Bij het verwijderen van het vliesbehang troffen we 
zoveel scheuren en los stucwerk aan, dat opnieuw 
stucen nodig bleek. Toen onder het behang de in 
lijnolie opgebrachte sjablonen uit 1905 zichtbaar 
werden, hebben we afdrukken en fotos gemaakt, 
om ze later opnieuw aan te kunnen brengen. 
In de logeerkamer werden bijzondere plafond-
schilderingen aangetroffen; het reeds gekochte 
behang bleek hier totaal niet bij te passen. Omdat 
de schilderingen natuurlijk leidend waren, kwam er 
ander behang.
In de hele villa waren vrijwel alle originele riet-met-
gips-stucplafonds aanwezig; gelukkig zijn nooit 
verlaagde plafonds aangebracht, wat vaak bescha-
diging oplevert. Het restaureren van scheuren in  
het plafond bestaat uit het ‘spanningsvrij’ maken, 
door de scheuren open te breken en daarna op-

De originele sjabloon-
schilderingen komen te 
voorschijn door voor-
zichtig de opgebrachte 
lagen weg te krabben. 
Foto Edwin Luijks.
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in monumenten kan gekozen worden voor een 
zwarte binnenzijde tussen de glasplaten, dit oogt 
vaak mooier dan aluminiumkleurig. 
In de kruipruimte is gebruik gemaakt van het zelfde 
isolatiefolie als bij de buitenmuren. Dit is vanaf de 
onderzijde tegen de constructievloer geniet, zodat 
het altijd weer verwijderbaar is. Daarnaast hebben 
we velours gordijnen gekozen, die deels achter de 
radiatoren kunnen worden gehangen en deels op 
de vloer liggen, om tocht te voorkomen. Verder 
hebben we in de opengaande delen tochtstrips 
gezet, die in gesloten toestand niet zichtbaar zijn. 
Voor de verwarming van de ruimtes is zoals ver-
meld gekozen voor authentieke gietijzeren radiato-
ren met een hoogrendements cv-ketel. Deze ketel 
is in de voorraadkast weggewerkt (afmetingen 
van de kast waren leidend) en de leidingen lopen 
voornamelijk onzichtbaar door de kruipruimte. In 
de woonkamer is een houtgestookte cv-haard aan-
gesloten. In dit type kachel zit een waterreservoir 
dat opwarmt bij het stoken van het hout. Wanneer 
het water heet genoeg is, stroomt het in de ver-
warmingsleidingen, waardoor ook de radiatoren in 
andere vertrekken opwarmen. Dit systeem bespaart 
veel gas. Een ander voordeel is, is dat het tempera-
tuurverschil tussen woonkamer en hal niet te groot 
is. 

Geheimen
Het vele klussen heeft gemaakt dat het helemaal 
ons eigen huis is geworden, waarvan we ongeveer 
elke spijker kennen. De geheimen van een eeuw 
openbaarden zich soms op een wonderlijke ma-
nier. Littekens van de tijd worden waar mogelijk 

Links: Het trapornament 
met godin Ceres, 
fungerend als lampvoet, 
siert de leuning van 
de trap naar de eerste 
verdieping. Foto Carleen 
van den Anker.

Rechts: Ook op plafonds 
werden sjablonen uit 
1905 aangetroffen. Foto 
Edwin Luijks.

-  Gooi geen originele materialen 
weg, voordat je hebt bekeken of ze 
nog ooit bruikbaar zijn, soms alleen 
maar voor bijvoorbeeld een 
oorspronkelijke kleur.

-  Begin van boven naar beneden (op 
niveau van je hele huis zolder naar 
kelder/en per kamer van plafond 
naar vloer).

-  Betaalbare oude bouwmaterialen 
zijn gelukkig nog voorhanden via 
internet, maar kijk goed voor je 
koopt en overleg eventueel met je 
aannemer.

-  Laat moeilijke/belangrijke klussen 

over aan anderen, maar doe wat je 
kan zelf om kosten te besparen. Op 
internet zijn van alle klussen 
instructievideo’s beschikbaar; heb 
vertrouwen in je eigen kunnen.

-  Neem de tijd en doe kamer voor 
kamer, om overzicht te houden en 
om een andere kamer te kunnen 
gebruiken voor opslag van je klus-
materialen. 

-  Bekijk andere monumenten om tot 
een beeld te komen wat je mooi 
vindt en wilt met je eigen huis.

-  Neem contact op met de monu-
mentencommissie voor advies.

gekoesterd. Zo zijn onverwachte muurschilderingen 
tevoorschijn gekomen, werd een granaatinslag in 
de en-suite ontdekt en een kogelgat in het glas 
van het toogportaal in de vestibule. Maar ook een 
ruimte van zes kubieke meter die via de vloer van 
de inbouwkast van de dienstbodekamer bereikbaar 
bleek. 
Tijdens Open Monumentendag spraken we een 
oud-studente van ruim 60 jaar, die in dit huis op 
kamers heeft gewoond. Ze mocht nu voor het eerst 
op zolder kijken. Behalve haar kamer mocht ze 
destijds alleen de woonkamer betreden om de huur 
te betalen of als de koningin op televisie kwam. 

Tips
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familie Van Ekeris. Bij het doorkij-

ken van de vele dia’s heeft de 

familie Van Ekeris een paar series 

van Wageningen e.o. er uitgehaald 

en in hun winkel aan de 

Churchillweg te koop aangeboden. 

Oud Wageningen werd hierover 

getipt. Na overleg met de familie 

Van Ekeris mochten wij alle dia’s 

om niet meenemen.  Dank 

hiervoor!  Zo’n 660 dia’s, te veel om 

ze hier allemaal te duiden maar er 

zitten ‘juweeltjes’ bij. Zoals het gat 

na de sloop van de Meubelfabriek 

aan de Heerenstraat. Waarbij we nu 

een afbeelding in ons bezit hebben 

met het ‘foutje’ totaal in beeld. Op 

het exemplaar dat al in onze 

collectie zat, staat maar een deel 

van het woord ‘foutje’. 

Het lijkt misschien stil rond de 

ambitie van het bestuur voor  de 

‘Canon van Wageningen’, maar dat 

is zeker niet het geval. Er is volop 

gezocht naar vrijwilligers. Er zijn 

vier leden gevonden die eraan 

willen beginnen. Hoe ze het gaan 

doen, wie ze er allemaal bij 

betrekken en wat het eindresultaat 

moet zijn, daar gaan zij in januari 

2019 mee aan de slag. We zijn 

razend benieuwd. Wordt vervolgd.

De vorige keer heb ik de verruiming 

van het aantal zittingstermijnen van 

bestuursleden al aangestipt. Reden 

is de huidige bestuursvacature – 

mogelijk hebben we een kandidaat 

– en het in 2019 aftreden van drie 

bestuursleden waarvan er een niet 

herkiesbaar is. Het vinden van 

nieuwe bestuursleden vergt veel 

personeel  bij de opening in 1935) 

aan de gevel van de oude 

Ambachtsschool.  

Er is vruchtbaar overlegd met de 

ontwikkelaar en de gemeente. 

Gezamenlijk wordt gekeken naar 

mogelijkheden om beide objecten 

een plaats te geven in 

Mouterijnoort. Hans van der Beek, 

René Siemens en Laurens van der 

Zee spannen vanuit Oud 

Wageningen en Wageningen 

Monumentaal zich hiervoor in. 

Ik wil nogmaals benadrukken hoe 

gelukkig we ons prijzen met de 

kleine en grote archieven, collecties 

of bijzondere foto’s en andere 

stukken die wij als historische 

vereniging ontvangen. Recent 

waren dat de dia’s over 

Wageningen van Dick Vlastuin, lid 

van onze vereniging. Wegens 

persoonlijke omstandigheden 

moest de inboedel, waaronder de 

hele dia-collectie van Dick en zijn 

overleden vrouw Willy, worden 

opgeruimd. Dit is gedaan door 

Kringloop Wageningen van de 

Van de voorzitter 
We zijn drie maanden verder, maar 

helaas is er weinig voortgang rond 

het ‘eerherstel’ van de Theekoepel. 

Gelukkig heeft de open brief van 

Wageningen Monumentaal en Oud 

Wageningen van juli j.l. over de 

openbare aanbesteding gezorgd 

voor vragen van de Stadspartij, 

ChristenUnie en De Gelderlander. 

Reactie hierop van B&W: ‘Wij 

nemen hierover eind september/

begin oktober een besluit’. Onze 

open brief bracht een aantal 

betrokken Wageningers op nieuwe 

creatieve oplossingen die zeker de 

moeite waard zijn om te  

onderzoeken. Deze worden door 

wethouder Gudden warm onder-

steund. ‘Een mooie kans richting de 

verkoop straks’, aldus de 

wethouder, alleen weer geen 

duidelijkheid over het hoe van de 

verkoop. Hierop hebben 

Wageningen Monumentaal en Oud 

Wageningen alle raadsfracties een 

brief gestuurd. Daarin maken we 

duidelijk waarom verkoop via een 

openbare aanbesteding een zeer 

slecht idee is en waarom wij niet 

mee zullen bieden. In het kort: de 

onzekerheden zijn nog dermate 

groot, dat bij verkoop via openbare 

aanbesteding eventuele aankoop 

door onze op te richten Stichting 

Monumentenfonds Wageningen te 

grote risico’s met zich meebrengt. 

Wij zien alleen kans van slagen in 

samenwerking met gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en inzet – 

niet alleen van de koper maar ook 

van de gemeente en derden – om 

tot voor alle partijen goede voor-

waarden van verkoop te komen, en 

wel vooraf. Om dit te realiseren is 

(onderhandse) ‘verkoop in overleg’ 

de enige weg en de eigendoms-

overdracht het sluitstuk. Of en 

wanneer we een volgende stap 

kunnen gaan zetten is nog ondui-

delijk. 

Er zijn wel stappen gezet voor het 

behoud van het ‘kunstwerk’ (ca. 

1970) van Toon Heijmans bij de 

oude Ambachtsschool (later LTS en 

VMBO Pantarijn) en het ‘torenuur-

werk’ (aangeboden door het 
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tijd, die we graag aan andere zaken 

besteden. In de afgelopen 

bestuursvergaderingen hebben wij 

uitgebreid gesproken over de vraag 

of drie termijnen van drie jaar 

mogelijke kandidaten zouden 

afschrikken. Als drie termijnen 

verplicht zouden zijn, dan zeker. 

Maar een verplichting is het niet. 

Het zijn termijnen van drie jaar 

waarna telkens gevraagd wordt, of 

men herbenoemd wil worden. 

Vandaar dat we tot de conclusie zijn 

gekomen dat het verruimen van 

het aantal termijnen van twee naar 

drie niet averechts zal werken. In de 

Alv van april 2019 komen wij met 

een voorstel om het huishoudelijk 

reglement op dit punt aan te 

passen. Daar het geen statutaire 

aanpassing is, is deze bij instem-

ming van de Alv meteen van kracht. 

De twee herkiesbare bestuursleden 

hebben aangegeven voor een 

tweede termijn te willen gaan. Het 

niet herkiesbare bestuurslid denkt 

over een eventuele derde termijn 

nog na.

Ledenadministratie
Ledenaantal

Per 31-10-2018:  671 (643 betalende 

leden en 28 niet-betalende leden). 

Nieuwe leden

Dhr. A. van der Donk

Mevr. I.A.G. Saveur

Dhr. H.C.R. de Snoo

Dhr. C.A. Beurmanjer

Dhr. P. Rozeboom

Mevr. J.E. Frek-van Baaren

Mevr. A.A. Aukema

Dhr.  B. van de Weerd

Dhr. G.H. Tolman

Dhr. P. Alberti

Dhr. E.A. Jansen

Mevr. A.C. Mulder

Mevr. A. van Keulen

Dhr. J. ter Hofstede

Mevr. S. Varga

Mevr. A. Knaap

Dhr. P. van Pluuren

Opzeggingen

Dhr. H.W.J. Diemers

Mw. K. Mulder

Mw. N. Poelma

Fam. F.A. van Zuilen

Terugblik: excursie 
Speciale Collecties WUR
Onze derde ledenactiviteit in het 

kader van honderd jaar Wageningen 

UR stond in het teken van het 

academisch erfgoed van de univer-

siteit en vond plaats op 9 oktober jl 

in het Forumgebouw op de 

Campus. Veertig leden hebben deel-

genomen aan een ‘dubbel 

programma’: een rondleiding door 

het depot Speciale Collecties en een 

bezoek aan de tentoonstelling 

‘Drawn by Wageningen’. 

Na de ontvangst met koffie/thee 

en koek werden de deelnemers 

opgedeeld in twee groepen, die 

een bezoek brachten aan het depot, 

dat normaal gesproken niet is 

opengesteld voor publiek, en aan 

de tentoonstelling. Vooral de 

indrukwekkende speciale collectie 

sprak tot de verbeelding. Meer dan 

twee kilometer materiaal, variërend 

van prachtige tuinontwerpen vanaf 

1600 tot peren en appels in olieverf. 

Van een keur aan atlassen tot een 

levensgroot paard en tientallen 

gebitten van papier-maché. Dankzij 

de deskundige toelichting van de 

WUR-medewerkers hebben we veel 

opgestoken deze avond. Fijn dat dit 

alles wordt bewaard. Wilt u meer 

weten over de tentoonstelling, kijk 

dan op www.wur.nl/en/newsarti-

cle/Drawn-by-Wageningen.htm De 

expositie zelf is inmiddels ten einde. 

Lezing ‘Kraats en Binnen-
veld, geschiedenis van 
een bijzonder gebied’ 
door Kees van Grootheest

In november 2018 verscheen het 

boek ‘Kraats en Binnenveld, 

geschiedenis van een bijzonder 

gebied’, van de hand van Kees van 

Grootheest. Kraats en Binnenveld 

vormden lang een tamelijk geïso-

leerd gebied tussen Wageningen, 

Bennekom, Ede-Veenendaal en 

Rhenen, waarvan de bevolking ook 

een aantal bijzondere karakteristie-

ken vertoont. 

De Kraats is het groene gebied ten 

westen van Bennekom. De oudste 

boerderijen stammen uit de late 

middeleeuwen en zijn op zandrug-

gen gebouwd. Ten noorden en ten 

zuiden daarvan liggen polders met 

rechte wegen. DIt oude agrarische 

gebied was lang in het bezit van 

kloosters en adel. Eind negen-

tiende eeuw werden de gronden 

geveild en ontstonden kleinere 

boerderijen. Traditionele landbouw 

en veeteelt werden er tot eind twin-

tigste eeuw beoefend. Nog steeds 

is het gebied in hoofdzaak 

agrarisch.

Het Binnenveld is het vlakke gebied 

ten westen van de Kraats en kent 

geen bebouwing. Eeuwenlang 

stond het elk voorjaar onder water. 

In het noordelijk deel werd turf 

gewonnen; de rest werd voor 

extensieve veeteelt gebruikt, 

bijvoorbeeld om schapen te 

hoeden. Pas na de aanleg van het 

Valleikanaal/Grift en de ruilverkave-

ling medio twintigste eeuw is het 

gebied intensiever in gebruik. De 

laatste jaren staat het Binnenveld in 

de belangstelling vanwege haar 

natuurwaarden en de plannen om 

deze te versterken.

In zijn lezing zal Kees van 

Grootheest ingaan op de geschie-

denis van dit gebied en op de 

veranderingen die zich de 

afgelopen eeuwen hebben voorge-

daan. Met name die van de laatste 

vijftig jaar, toen het traditionele 

boerenbedrijf verdween. 

De lezing vindt plaats op woensdag 

27 februari a.s. in De Vredehorst, 

aanvang 20.00 uur.

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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Jits Bakker
Tentoonstelling over leven en werk van kunstenaar Jits Bakker. 
Bakker, geboren Renkummer, was binnen en buiten onze regio een 
zeer bekend beeldhouwer. In later jaren vestigde hij zich o.a. in 
Wageningen, waar hij in 2014 stierf. Zijn beelden van brons en 
marmer zijn in alle delen van Nederland, en ver daarbuiten, te 
vinden.

Iconen om bij stil te staan
Iconen zijn afbeeldingen van Bijbelse figuren, heiligen of met andere 
religieuze kenmerken, volgens vaste regels en met speciale materi-
alen geschilderd op een houten paneel. Henk Roersma vervaardigde 
deze iconen volgens de oude tradities. Dit is de laatste keer dat zijn 
werk wordt geëxposeerd. 
 

Kerstopenstelling, korenfestival, kaarsjestocht 
Tijdens de Kerstkoopavond kunt u genieten van een bijzondere 
avondopenstelling van museum De Casteelse Poort met kaarslicht 
en sfeerversiering. De toegang is gratis; bovendien schenken mede-
werkers elke bezoeker een glas Glühwein. Het museum is deze 
avond tussenstop in de route van diverse kerstkoren.
 

Midwinterhoornblazen
De Veluwse Midwienterhoornbloazers uit Epe demonstreren een 
prachtige traditie. De midwinterhoorn is een traditioneel houten 
blaasinstrument dat voornamelijk in het oosten van Nederland 
wordt gebruikt. De midwinterhoorn is een boodschap/signaal gerei 
en geen muziekinstrument. Volgens aloud gebruik blazen midwin-
terhoornblazers alleen vanaf de eerste adventszondag (vier 
zondagen voor kerst) tot en met Driekoningen (6 januari), om het 
donker te verdrijven en het licht op te roepen.

Kleinkinderen gratis
Neem uw kleinkinderen mee naar Kasteel Doorwerth om aan de 
hand van een speurtocht het kasteel te verkennen. De toegang is 
gratis voor kleinkinderen die met hun grootouders het kasteel 
bezoeken. Op andere dagen in de kerstvakantie worden ook diverse 
leuke kinderactiviteiten aangeboden. Informatie: doorwerth.glk.nl

Lezing HV Oud Wageningen
Kees van Grootheest spreekt over ‘Kraats en Binnenveld, geschie-
denis van een bijzonder gebied’. Zijn gelijknamige boek verscheen 
in november 2018. Meer informatie op pag. 27 van dit nummer.

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 24 maart 2019
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

t/m 23 februari 2019
Kijk & Luistermuseum

Kerkstraat 1
Bennekom

21 december 2018
De Casteelse Poort

19.00 uur

31 december 2018
Park De Hoge Veluwe 

Marchantplein
12.00 tot 13.30 uur

31 december 2018
Kasteel Doorwerth

Fonteinallee 2B
Doorwerth

11.00 tot 17.00 uur

27 februari 2019
Vredehorst
Tarthorst 1
20.00 uur

28

http://doorwerth.glk.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

