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TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Het jaar 2018 ligt achter ons en daarmee ook het eeuwfeest van de Universiteit. In jaargang 46 hebben we 
daar volop aandacht aan besteed. De WUR is zo verbonden met Wageningen dat dit ook zonder jubileum 
vast nog vaak zal gebeuren. Het voor u liggende nummer  lijkt een standaardvoorbeeld van de inhoud die 
het blad van een lokale historische vereniging pleegt te bieden. Het hoofdaccent ligt op terugblikken naar 
het verleden, in dit nummer van de achtste (Harten), via de zestiende (Beeldenstorm) naar de twintigste 
eeuw (‘korfbal’, Van Tongeren en WDT). Ook via interviews, overpeinzingen bij een graf of in een column 
maakt u kennis met het verleden van uw woonplaats. In al die verhalen komen vaak terloopse passages 
voor die de nieuwsgierigheid van de lezer kunnen prikkelen. Als voorbeeld verwijs ik naar de ‘rondgang’ 
van het 111 jaar oude WDT van het ‘oude’ Junushoff (waar een brand woedde), via de BB-kelder aan het 
Salverdaplein (is die er nog?) naar de Wilde Wereld (waar komt die naam vandaan?). Er kunnen vragen 
opkomen als: ‘hoe zat dat?’, ‘waarom is dat gebouw of die vereniging er niet meer?’ enz. Voor een ant-
woord kunt u vaak terecht in oude nummers of in een van de vele andere publicaties van Oud Wageningen 
(via het documentatiecentrum of de website). Ook de openbare bibliotheek (in een aparte stand op de eer-
ste verdieping) en het gemeentearchief bieden een keur aan publicaties over Wageningen. 

Toon Jansen

Rectificatie nummer 46-4, pag.4: In het artikel over historisch belangrijke graven staat  
vermeld dat Luitje en Cornelis Broekema broers waren, zij waren echter vader en zoon.
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Niet onopgemerkt
De jonge korfbalclub Victoria doet het meteen 
behoorlijk goed en dat blijft niet onopgemerkt: 
korfbal-oervader Nico Broekhuysen verzoekt ze om 
een demonstratiewedstrijd tussen Gelderland en 
Utrecht te organiseren. Victoria neemt de uitdaging 
aan, de wedstrijd vindt plaats op 13 mei 1912 op  
het sportterrein van hotel De Wageningsche Berg. 
Gelderland wint met 4-1. Daags erna meldt het 
Nieuws van de Dag hoe honderden bezoekers  
hebben genoten van de nieuwe sport. Broekhuysen 
sluit het evenement af met een enthousiaste toe-
spraak. ‘Een mooie propagandadag is ‘t geweest, 
deze korfbaldag in Wageningen’. Victoria schiet 
daarna omhoog in de oostelijke competitie, in 1914 
wordt de club eersteklasser. Maar drie succesrijke 
jaren later is het plotseling gedaan met de pret. Wat 
is er gebeurd? Als studenten het leeuwenaandeel 
hebben gehad in Victoria, dan laat de oorzaak zich 
raden – studenten komen en gaan, je kunt er geen 
continuïteit op bouwen. 
Maar het korfbalenthousiasme blijkt niet gestorven. 
In 1920 duikt onder de naam Swift een nieuwe club 
op. Volgens de Wageningsche Courant werd Swift 
opgericht op 31 maart 1920; het wordt direct lid van 
de Gelderse Korfbalbond en wordt ‘na hard werken’ 
ook meteen kampioen in de zomercompetitie van 
de 2e klasse. De grote Broekhuysen heeft het weer 
in de gaten. In de Revue der Sporten schrijft hij ‘dat 
in Wageningen, waar eertijds het bekende Victoria 
zetelde een jonge club bezig is zich baan te breken’. 
Ook in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant en zelfs in het Amsterdamse Algemeen 

Het begon allemaal met een bondige aankondiging 
in de Wageningsche Courant van 5 oktober 1910: 
‘Een Korfbal-club is opgericht, met nu reeds 23 leden. 
Inlichtingen bij mej. Nuijs en den hr. E. van Zetten, 
bestuursleden.’ De krant vergat de naam van de 
nieuwe club te noemen: Victoria. Daarmee sloeg 
Wageningen vrij vroeg aan het korfballen. Het spel 
was in 1902 bedacht door de Amsterdamse onder-
wijzer Nico Broekhuysen. De eerste jaren kwam de 
nieuwe sport niet veel verder dan de hoofdstad. 
Het waren studenten van de Landbouwschool die 
ervoor zorgden dat Wageningen mee vooropliep. 
Zo was het eerder ook met de introductie van het 
voetbal gegaan, ook toen onder de naam Victoria.

Na meer dan een eeuw 

Heel korfballend Wageningen bijeen
in ‘de mooiste hal van het land’

Sinds kort heeft Wageningen één korfbalclub en één spiksplinternieuwe korfbalaccommodatie. 

Daarmee staat het Wageningse korfbal sterker dan ooit op de kaart. Dat is heel lang wel heel 

anders geweest. Het korfbal begon hier ruim een eeuw geleden met clubjes die na een paar jaar 

ook weer van het toneel verdwenen. Pas sinds de jaren dertig staat het korfbal stevig in zijn 

schoenen. Als Vada in 1935 zijn tienjarig bestaan viert noteert de Wageningsche Courant: ‘Het is 

voor Wageningen een verrassend resultaat om tien jaar een korfbalclub op de been te houden, 

niet één vereeniging in Wageningen is daarin nog geslaagd’. 

Door Piet Aben
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De nieuwe korfbalhal (artist impression).
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Handelsblad wordt Swift geroemd als een van de 
sterkste ploegen in de Gelderse competitie. In het 
seizoen 1922/23 wordt Swift ongeslagen afdelings-
kampioen en promoveert naar de 1e klasse! Op dat 
niveau speelt nog een Swift, met oudere rechten, 
en daarom moeten de Wageningers hun naam  
veranderen. Het wordt Rapid (what’s in a name, 
als-ie maar snel betekent). In 1924 mag dit Rapid  
op de Wageningsche Berg de inmiddels achtste 
editie organiseren van de interprovinciale Utrecht-
Gelderland. En – de geschiedenis herhaalt zich 
helaas – nog in datzelfde jaar is de triomftocht van 
Rapid ineens afgelopen. De Wage ningsche Courant 
constateert nuchter: studentenkorfbal opgeheven 
als gevolg van een tekort aan leden (nog 16).

Nieuwe fase
Met het verval van Rapid in zicht ontstaan direct 
weer plannen voor een herstart. De jongelui die 
opnieuw beginnen, grijpen voor de naam van hun 

club terug op Swift (kennelijk niet bang die naam 
ooit weer te moeten veranderen...). Met dit nieuwe 
Swift bereiken we een nieuw fase van de Wageningse 
korfbalgeschiedenis: te beginnen met Swift zijn er 
verslagen van vergaderingen en andere documenten 
bewaard gebleven. Henk Timmer en Ed van Brakel 
beheren de archieven van korfballend Wageningen.
Volgens Ed van Brakel zinde het de plaatselijke  
jongelui in 1924 niet dat het vertrek van een stel 
studenten het einde zou betekenen van het korf-
bal. ‘Zij waren altijd trouwe supporters geweest 
van eerst Swift en toen Rapid, maar ze wilden het 
echt anders doen dan hun voorgangers: ze wilden 
per se geen studentenclub meer worden. Dat weten 
we uit de eerste hand van de oprichter, Simon 
Maasland – sommigen van ons hebben hem nog 
gekend.’ Het eerste schriftelijke stuk dat Van Brakel 
bezit dateert van augustus 1927, dan zijn op een 
vergadering 36 leden aanwezig.
In dat zelfde jaar 1927 wordt Sport Staalt Spieren 
opgericht, SSS. ‘Het zijn jongens en meisjes van de 
gereformeerde jongelingenvereniging’, aldus Henk 
Timmer. ‘Ze pasten niet in het neutrale Swift, maar 
ze wilden wel sporten.’ De oprichter, de onderwijzer 
Henk Gijsberts, zei het in de allereerste vergadering 
zo: ‘Vrienden en vriendinnen, zoals u weet wordt er 
in deze tijd zóveel gedaan aan de opvoeding van de 
geest. Ik denk alleen al aan de meisjesvereniging en 
de jongelingenvereniging, studie, enz. Daar moet 
wat aan gedaan worden en daarom zijn wij hier, 
om te komen tot de oprichting van een christelijke 
sportvereniging.’ 
De maatschappelijke verzuiling weerspiegelde zich 
in de sport, aldus Henk Timmer. De christelijke jeugd 
mocht niet op zondag sporten, de neutralen wel. 
Dus moesten ze wel een eigen club oprichten. Ze 
mochten als christenen ook niet focussen op spor-
tieve prestaties, vandaar dat SSS jarenlang niet aan 
competitiewedstrijden heeft meegedaan en zich 
beperkte tot vriendschappelijke wedstrijden in de 
omgeving. En de katholieken? ‘Die mogen alles’, 
aldus Van Brakel, ‘dus die korfbalden lustig op  
zondag mee met de neutralen van Swift.’

Geen uitwassen
Korfbal of voetbal, dat was grofweg de keuze voor 
jongelui die in de jaren twintig wilden sporten. Voor 
meisjes was de keuze nog smaller, alleen korfbal 
bood hun de kans om mee te doen. ‘Korfballers  
zijn geen voetballers’, aldus Timmer, ‘bij korfbal 
spelen mannen en vrouwen samen. Dat betekende 
in de begintijd echt een forse emancipatie, en tot 
op vandaag zorgt het ervoor dat zich bij korfbal-
wedstrijden geen uitwassen voordoen.’ Korfbal  
is ook veel meer een gezinssport. Er ontstaan 
vriendschappen die regelmatig tot huwelijken  
leiden, ouders zijn lid en hun kinderen ook weer. 
Volgens Van Brakel lijken korfballers naar buiten 

Een opname uit het VADA-archief. Waarschijnlijk wordt hier gespeeld op het 
VADA-terrein aan de Dolderstraat. Datum en maker zijn onbekend.
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toe misschien wat softer en behoudender, ‘maar de 
jongelui die aan het begin staan van onze vereni-
gingen waren juist vooruitstrevend’. Het waren de 
wilde jaren twintig, die zich ook in een stadje  
als het onze deden voelen. ‘Zij wilden zich op hun 
eigen manier in hun weinige vrije tijd kunnen ver-
maken. Sport bood hun die kans, sport was niet 
meer alleen voor studenten weggelegd.’
Eind jaren twintig wordt de Gelderse competitie 
onderdeel van de landelijke. Net als het eerste komt 
ook het tweede Swift een naamgenoot tegen 
waarvoor het een pas opzij moet doen. Vanaf 1930 
heet de club Vada. Ook in 1930 wordt SSS lid van  
de Nederlandse Christelijke Korfbalbond, zodat de 
gereformeerde sporters nu net als die van Vada 
verder van huis in het veld treden, niet alleen meer 
in Veenendaal, Rhenen, maar nu ook in Arnhem, 
Nijmegen, Doetinchem. 
In 1934 ontstaat er nóg een korfbalvereniging. Dat 
zat zo. In 1930 had de hervormde jongelingsvereni-
ging Immanuel een eigen sportclub opgericht 
‘Sport Kweekt Vriendschap’, een jongensclub dus. 
Vier jaar later mochten ook de meisjes van de her-
vormde vereniging ‘Liefde en Vrede’ er lid van  
worden. Nu kon dus ook gekorfbald worden. 
Uiteraard werd SKV lid van de christelijke bond, 
waar ook SSS in speelde. Van die begintijd van SKV 
is nauwelijks meer bekend, het archief van SKV is 
bij een brand verloren gegaan.

Op de kaart
Zo staan halverwege de jaren dertig de drie clubs 
op de kaart – Vada, SSS en SKV – die het lokale 
korfbal langdurig en op hoog niveau hebben vorm-
gegeven. Uiteindelijk zijn zij in 2012 samengegaan 

in de Korfbal Vereniging Wageningen. Hun op en 
neer gaande sportieve geschiedenis, hun zoektoch-
ten naar geschikte speelvelden, hun eigenhandig 
zwoegen aan kleedhokken en clublokalen – het 
moet hier allemaal onvermeld blijven. Men kan het 
zich indenken. Voor dit moment telt wat eruit is 
geworden. ‘Je mag onze club een modelvereniging 
noemen. We hebben nu de mooiste korfbalhal van 
Nederland. We laten prima sportieve prestaties zien. 
Met bijna zeshonderd leden horen we bij de groot-
ste korfbalclubs van het land.’ Dat zegt Henk Timmer. 
En Ed van Brakel vult aan: ‘Waar ik het meest trots 
op ben dat is op onze jeugdafdeling, dertig jeugd-
teams hebben we, meer dan welke andere vereniging 
ook. De start van het Wageningse korfbal was moei-
zaam, maar de toekomst is verzekerd.’ 

Sportcomplex Het Binnenveld

Korfbalvereniging Wageningen is de hoofdbespeler van de 
nieuwe sporthal Het Binnenveld, gelegen naast de brand-
weerkazerne aan de Marijkeweg. In de hal bevinden zich een 
speelveld, tribunes voor zo’n duizend bezoekers en een 
riante kantine, buiten zijn nog eens vier (grasloze) speel-
velden aangelegd. KV Wageningen telt 600 leden. De club 
heeft zelf door velerlei acties en meewerken in de bouw 
ongeveer 1 miljoen euro bijgedragen in de bouwkosten, de 
gemeente heeft 4 miljoen gesubsidiëerd. Naast de korf-
ballers maken ook scholen gebruik van de accommodatie. 
De hal is de eerste in het land die volledig circulair is 
gebouwd en KV Wageningen werd recent uitgeroepen 
tot de meest duurzame sportclub van Nederland. 

Ook deze nog oudere opname toont veel spelplezier. Het is niet bekend waar,  
wanneer en door wie deze foto genomen is. 

De nieuwe korfbalhal na de voltooiing van de bouw. Foto: auteur.
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Utrecht op Korte Rozendaal 17, een straatje dat er 
nog steeds is. Als jongvolwassene woonde Bart 
ruim een jaar op de Overtoom in Amsterdam (van 
28 mei 1915 tot 15 november 1916, op kamers bij ene 
Meijer) en daarna kort in Zaandam, Stationsstraat 82. 
In Amsterdam werkte hij bij de Hortus Botanicus, 
waar hij per 1 februari 1911 benoemd was tot tijdelijk 
amanuensis. Na het behalen van de akte lager 
onderwijs handtekenen in augustus 1913 werkte  
hij als ‘teekenaar aan het laboratorium aan den  
hortus’, aldus het Nieuws van den dag op 17 juli 
1914. In het ‘Verslag van den toestand der gemeente 
Amster dam’ over dat jaar staat hij nog vermeld als 
leerjongen.

Barend Johan trouwde op 8 mei 1919 in Utrecht  
met Johanna Maria (Annie) Innikel, zonder beroep, 
geboren in Utrecht op 2 september 1890. Nadat hij 
per 1 mei 1920 was benoemd als ‘opzichter techn. 
Ambt. 1e kl. aan de Landbouwhoogeschool’ – hij 
was daar al een jaar tijdelijk werkzaam – vestigde 
het echtpaar zich op Julianastraat 1A, en later op 
Delpad 12, in Wageningen. Ze kregen twee kinderen; 
dochter Vera werd geboren op 16 januari 1924 en 
zoon Alfred op 27 februari 1927. Alfred is de vader 
van Robert van Tongeren, de man die rond het 
Schip ‘dwaalde’.
Van Tongeren werkte in het Schip in ‘de teekenkamer’ 
aan de noordzijde, gelegen bij de chemicaliënkamer 
en een kamer voor preparaten. Hij maakte daar 
wetenschappelijke tekeningen voor verschillende 
laboratoria van de Landbouwhogeschool. ‘Typische 
ontwikkelingsstadia werden onder het binoculaire 
microscoop bekeken en door B.J. van Tongeren in 
teekeningen vastgelegd. Ter duidelijker nuanceering 
van kleine bobbels, plooien of eerste aanlegsels 
werd jodium gebruikt’, aldus de Mededelin gen van 

Op een mooie voorjaarsdag loopt er een man rond 
het Schip van Blaauw. Hij blijkt een kleinzoon te 
zijn van de man die hier jarenlang werkte als bota-
nisch tekenaar en lithograaf en met zijn gezin in de 
hoogleraarswoning woonde. Met deze kleinzoon, 
Robert, ontstaat een mooi contact, waarin steeds 
meer materiaal uit leven en werk van ‘opa’ wordt 
gedeeld. Wie was hij?

Barend Johannes (Bart) van Tongeren werd geboren 
op 12 april 1892 in Utrecht. Zijn vader Herman  
was kleermaker, zijn moeder heette Margaretha 
Bongenaar. Het gezin woonde in het centrum van 

Door 
Carleen van den Anker

Jaarlijks bezoeken honderden mensen het Schip van Blaauw. Het Amsterdamse School gebouw 
van Cornelis Jouke Blaauw huisvestte aanvankelijk het Laboratorium voor Plantenphysiologie en 
het woonhuis voor de hoogleraar, naamgenoot Anton Hendrik Blaauw. Tot zover weinig nieuws.  
De huidige eigenaren, die het pand rond 2004 kochten en opknapten, doen hun uiterste best om 
de geschiedenis ervan te achterhalen en te koesteren. Zij zijn gespinsd op nieuwe feiten, 
verhalen, foto’s en tekeningen die ze kunnen gebruiken. Enkele jaren geleden kwam B.J. van 
Tongeren op hun pad en via diens nazaten komen ze steeds meer over zijn tijd op het Schip te 
weten. De komende periode gaan zij die kennis breder uitdragen. Alvast een voorproefje. 

Barend Johannes van Tongeren, botanisch tekenaar in het Schip van Blaauw

Op het snijvlak van kunst en wetenschap

Barend Johannes van Tongeren aan het werk in zijn tekenkamer in het Schip van Blaauw.  
Collectie Grafisch Atelier Wageningen. 
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de Landbouwhogeschool in 1942. Tevens gebruikte 
hij fotografie in zijn werk. Al vroeg bezat hij een 
stereo-camera. Op het Schip zijn ze bezig met het 
digitaliseren van dozen vol met glasnegatieven van 
door hem gemaakt fotowerk.
Eind 1927 ging Van Tongeren met zijn gezin op het 
Schip wonen, in de speciaal voor hoogleraar Blaauw 
gebouwde hoogleraarswoning die in de praktijk 
echter nauwelijks door hem werd bewoond. Op  
4 mei 1940 verhuisden de Van Tongerens naar Ede. 

Waardering
Van Tongerens tekentalent werd vroeg herkend  
en gewaardeerd. Hij tekende al rond 1910 voor de 
nog jonge (K)NNV (Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging, opgericht in 1901, Koninklijk vanaf 1951) 
bijvoorbeeld de Handleiding bij de Biologische 
Tentoonstelling 1910 ter gelegenheid van de alge-
mene vergadering in Groningen. ‘Alle waarnemingen 
en preparaten van belang worden voor onze afdee-
ling geteekend, gelithografeerd, gefotografeerd en 
eventueel vergroot door den heer B.J. van Tongeren. 
Alle plaatwerk hier vertoond is volkomen natuur-
getrouw door hem vervaardigd.’

In juli 1914 nam Dr. J.C. Costerus, bekend botanist, 
afscheid als directeur van de HBS met vijfjarige  
cursus aan de Keizersgracht te Amsterdam. Tijdens 
de receptie in de Koningszaal van Artis kreeg hij als 
huldeblijk, behalve geld voor een botanische studie-
reis, een prachtig album waarvan het titelblad was 
getekend door B.J. van Tongeren. Het toonde 
afbeeldingen in kleur van de scholen waar Costerus 
gewerkt had. Verspreid over het album stonden 
prachtige platen van teratologische planten –  
planten met afwijkingen. Of deze eveneens van 
Van Tongeren zijn is niet duidelijk. 
En toen J.K. Budde in september 1917 zijn 25-jarig 
jubileum vierde als hortulanus aan de Rijks Univer-
siteit Utrecht, kreeg hij een door Van Tongeren 
‘keurig en sierlijk geïllustreerd album met water-
verfteekeningen van de Utrechtse Hortus in  
vroeger en later tijd’.

Leermeesters 
In diverse kunstlexicons wordt vermeld dat Van 
Tongeren autodidact was. Dat zal wellicht formeel 
het geval zijn, maar hij heeft in ieder geval de akte 
behaald om tekenles te mogen geven in het lager 
onderwijs. Verder was hij lid van een aantal kunst-
kringen, waar hij les kreeg van tekenleraren en 
kunstenaars als Jan Hendrik Boot (tekenleraar in het 
middelbaar onderwijs in Utrecht), Johan Gabriëlse, 
Anthony Grolman, Jozef Hoevenaar en Hendrik 
Adriaan van der Wal. Volgens het RKD-Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis (voorheen het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 
gaat het hierbij om leermeesters die een relevante 

rol speelden in zijn vorming, dus niet om ‘zomaar’ 
academieleraren van wie hij ooit les had.

In Utrecht was Van Tongeren lid van de vereniging 
Kunstliefde. Dit genootschap kent een lange 
geschiedenis die teruggrijpt op het Zadelaarsgilde 
(midden veertiende eeuw), het zeventiende-eeuwse 
Lucasgilde voor schilders en beeldsnijders en het 
achttiende-eeuwse Schilderscollege met zijn Stads-
tekenacademie. Als opvolger van het noodlijdende 
Schilderscollege werd in 1807 een nieuw ‘modern 
tekengezelschap naar het geklede model’ opge-
richt, in 1814 herdoopt tot Schilder- en Tekenkundig 
Genootschap Kunstliefde. Van Tongeren stond er 
ingeschreven als ‘leerling’, mogelijk had Kunstliefde 
nog steeds een gilde-achtige structuur. Of volgde 
hij er gewoon een cursus? 
Tijdens zijn verblijf in Amsterdam was hij lid van 
Vereeniging Van Beeldende Kunstenaars De 
Onafhankelijken, die in 1912 was opgericht om 
zogenaamde juryvrije exposities te organiseren 
naar analogie van de Salon des Independants in 
Parijs. Medeleden in deze periode zijn bekende 
schilders als Jan Sluijters en Theo van Doesburg. 
Van Tongeren was van vele markten thuis. Hij 
wordt door het RKD gekwalificeerd als tekenaar, 
schilder, illustrator en grafisch vormgever. De 
‘Documentatie van Beeldende Kunst in Noord-
Holland’ voegt daar aquarellist en specialist pen-
tekenen aan toe en noemt materialen als olieverf 
en pastel. Hij hield zich bezig met botanische 
onderwerpen, landschap, portret en stilleven, maar 
produceerde ook oorkondes, gelegenheidsalbums, 
o.a. voor het Koninklijk Huis, en grafische ontwerpen. 
Wat betreft zijn functie aan de Landbouwhogeschool 
staat hij vermeld als tekenaar en lithograaf. In die 

Botanische tekening uit 
juni 1911, gesigneerd 
middenonder. Rechts-
onder staat vermeld: 
Ziekte van Oen. Nanella. 
Oenothera nanella is  
de latijnse naam voor 
dwergteunisbloem. Van 
Tongeren tekende deze 
plaat voor prof. Hugo de 
Vries, van 1881 tot 1918 
hoogleraar plantenkunde 
aan de UvA, die voor zijn 
evolutietheorie veel 
onderzoek deed aan 
teunisbloemen. Diens 
laboratorium, ook een 
monument van de 
Amsterdamse School,  
lag in het Hortuscomplex, 
waar Van Tongeren 
destijds werkte. Collectie 

UvA, opgenomen in de 

collectie ‘Kennis als kunst: 

botanische onderwijsplaten 

1870-1960’.



functie maakte hij tientallen, zo geen honderden 
botanische onderwijsplaten. 
Het zelf maken van platen was nodig, omdat er 
weinig platen in de handel waren. De meeste 
hoogleraren hadden speciale onderzoeksterreinen 
waarop zij nieuwe feiten ontdekten en nieuwe 
inzichten ontwikkelden. De onderwijsplaten die er 
waren bevatten doorgaans algemene, breed geac-
cepteerde kennis. Zij werden voornamelijk ingezet 
bij colleges in de eerste studiejaren. De handge-
maakte platen waren nodig voor verder gevorder-
de studenten.

Kunstenaar of beroepstekenaar
Bovenstaande lijkt erop te wijzen dat Van Tongeren 
in eerste instantie tot de kunstenaars gerekend 
moet worden. Op een gegeven moment zal hij ech-
ter besloten hebben dat een vaste betrekking hem 
en zijn gezin meer zekerheid bood dan een 
bestaan als vrije kunstenaar. Dat hij zich de belan-
gen van kunstenaars bleef aantrekken, blijkt uit 
een polemiek in de Wageningsche Courant waarin 
hij in 1923 betrokken raakte. Eind 1922 meldde de 
krant de oprichting van een lokaal comité dat voor-
nemens was een expositie te organiseren van 
‘beeldende en toegepaste kunst’. De opbrengsten 
moesten ten bate komen van twee goede doelen, 
de Stichting Ziekenzorg en de Vereeniging tot 
bestrijding van de Tuberkulose. Van Tongeren 
schreef een boos ingezonden stuk over deftige 
hoge heren die schaamteloos misbruik maken van 
armlastige kunstenaars ter meerdere eer en glorie 
van zichzelf. Hij benadrukte dat de inkomsten van 
kunstverkopen voor de kunstenaars zelf moesten 
zijn, hoe sympathiek genoemde doelen hem ook 
voorkwamen.

Tekenen van leven
In 1984 gaf het Wageningse Centrum voor Landbouw-
publicaties en Landbouwdocumentatie, Pudoc, een 
map uit met zestien losse tekeningen, aquarellen 
en kaarten die waren ‘gemaakt ten behoeve van  
de Landbouwwetenschappen’. Hierin is ook een 
bijdrage van Van Tongeren opgenomen, namelijk 
Blad 3. Zaaddozen van acht papaverrassen, 1955-1958, 
pentekening in Oostindische inkt, 40 cm x 55 cm. 
Samensteller Rob Aalpol wilde met deze uitgave 
ter gelegenheid van het vertrek van Pudoc-directeur 
Rutgers, duidelijk maken met hoeveel toewijding, 
kennis en artistiek talent de kunst van het weten-
schappelijk illustreren ten behoeve van landbouw-
kundig onderzoek en onderwijs werd beoefend. 
De toelichting bij de tekening van Van Tongeren 
vermeldt de acht rassen, waarvan op tweemaal de 
ware grootte steeds het bovenaanzicht wordt 
getoond met daaronder het zijaanzicht. Het gaat 
om verschillen in grootte en vorm, kleur was in dit 
geval niet belangrijk. De tekeningen zijn gemaakt 
naar levend materiaal uit het arboretum. Ze dien-
den voor het op naam brengen van het papaver-
assortiment, voor onderzoekers en ten behoeve 
van de kwekers, die voor de juiste naamgeving 
vaak het Laboratorium voor Plantensystematiek 
raadpleegden.

Meer bewaard gebleven werk
Binnen de Nederlandse universiteiten worden naar 
schatting zo’n 10.000 onderwijsplaten bewaard, 
waarvan bijna de helft betrekking heeft op het 
botanisch onderwijs. De Stichting Academisch 
Erfgoed stelde in 2005 de collectie ‘Kennis als 
kunst: botanische onderwijsplaten 1870-1960’ 
samen, die online bekeken kan worden. De 
getoonde platencollectie geeft een goed overzicht 
van het enorme arsenaal aan botanische onderwijs-
platen dat door de Nederlandse universiteiten 
beheerd wordt. Van Tongeren is in deze collectie 
vertegenwoordigd met 25 platen; de meeste daar-
van dateren uit zijn periode bij de Hortus 
(Universiteit van Amsterdam) en slechts enkele 
komen uit de collectie van de WUR. Eén UvA-plaat 
is gedateerd op 1905, maar dat kan bijna niet klop-
pen, want toen was Van Tongeren pas dertien jaar.
De WUR bewaart in de afdeling Special Collections 
129 tekeningen van Van Tongeren, de meeste in 
zwart-wit. Veelal zijn ze, al is het maar ergens in 
een klein hoekje of met slechts een initiaal en een 
jaartal, door hem gesigneerd. Ook is er een steen 
bewaard gebleven, die gebruikt is voor het druk-
ken van een van de lithografische prenten. Van 
Tongeren is nog lang niet vergeten. 

Barend Johannes van Tongeren overleed op 4 juni 
1970 in Bennekom, waar hij begraven werd bij zijn 
vrouw, die hem reeds in 1959 was voorgegaan.

8

Onderwijsplaat uit 1923 met een serie opeenvolgende afbeeldingen van uitvergro-
tingen, waarin de ontwikkeling van bloesem aan de takken van een perenboom 
getoond wordt. De afbeeldingen zijn een weergave van het groeiproces, gevolgd 
gedurende een periode van ruim tien maanden. Wandplaat van 117,5 x 146,5 cm. 

Wageningen U&R-Library, Special Collections.
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Een echte Wageninger? 
Eind december 1975 en dan woon je plotseling in Wageningen. Zo, dat is na acht jaar Rotterdam 
en achttien jaar Amsterdam wel even wennen. Medio januari 1976 fietste ik ’s avonds kort  
na zevenen over de Markt; op dat moment bekroop me de angstige gedachte: waar ben ik 
vredesnaam terecht gekomen! Doodse stilte, geen mens te zien, en dat lag niet aan het weer 
– zo was het elke avond; als de winkels dicht gingen, hield het leven op. Een paar café’s, een 
Chinees in de Hoogstraat, geen bioscoop, wel een theater waar afgezien van af en toe vrolijk 
wapperende ‘Tíroler slipjes’ weinig te beleven was.

Kortom: ik miste de stad met alle geroezemoes, drukte en vertier. Die eerste maanden had ik 
elke twee weken wel een reden om een dag naar Amsterdam te gaan. En een ijzersterke reden 
was er: we waren verslaafd aan Hartogs volkorenbrood uit de Ruyschstraat en natuurlijk kon 
geen van de veertien warme bakkers in Wageningen – waar zijn die gebleven – zulk heerlijk 
brood bakken. Een drogreden? Ja natuurlijk, maar het werkte. Trouwens, nog regelmatig 
neem ik wat Hartogbrood, nu uit de Wibautstraat, mee als ik uit Amsterdam kom.

Toch veranderde mijn kijk op Wageningen snel, vooral door mijn werk. Als studentenpredikant 
was je een soort randfiguur, die wat lastig te plaatsen is. Voor deze of gene waarschijnlijk 
een hopeloze randfiguur, maar ik heb het ervaren als een bevoorrechte randfiguur. Ik kreeg 
te maken met – toen – de Landbouwhogeschool, d.w.z. met studenten, docenten en vele 
anderen die daar werken. Maar ook met de kerk – in mijn geval de hervormde gemeente – 
dus met collega’s, leden van die gemeente, geboren Wageningers en import. Bovendien 
besloten de studentenpastores Evert-Jan de Jongh (ger.), Piet van Middelaar (r.k.) en ik,  
het studentenwerk oecumenisch op te zetten, later met ook de doopsgezinde predikant. 
Bovendien ontstond er intensief contact met de humanistisch studentenraadsvrouw. En niet 
te vergeten: het studentenpastoraat kreeg ruimte in De Wereld, waar ook Studentenwelzijn 
kwam: decanen, arts, psycholoog, plus Studium Generale en Vormingswerk. Nee, gelukkig 
kwam ik niet in een cocon terecht; Wageningen-breed was het werkterrein en zelfs daarbuiten, 
door regelmatige contacten met collega’s en studentenpastoraten in andere Nederlandse 
universiteitssteden en in Erfurt (toen nog DDR) en Neurenberg (BRD).

Niet alleen door het werk veranderde mijn kijk op Wageningen; zeker kwam dat ook doordat 
Wageningen zelf veranderde. Een metropool is het niet geworden en dat is maar goed ook. 
Juist de kleinschaligheid, gecombineerd met de diversiteit aan (tijdelijke) inwoners maakt 
Wageningen tot een mijns inziens unieke woonplaats, centraal gelegen in Nederland, temid-
den van totaal verschillende gebieden als Veluwe, Betuwe en Gelders-Utrechtse Vallei – waar 
vind je dat! Waar vind je een stad met een vergelijkbaar aantal inwoners, die zoveel culturele 
mogelijkheden biedt; met een actieve bibliotheek, een theater als Junushoff, een Kniphorst, 
een prima filmtheater, een Vereniging voor Kamermuziek; met zoveel amateurkoren en 
muziekgezelschappen. En daarbij inmiddels ook nog voor ieders smaak een café, koffiehuis, 
restaurant en terras op de Markt.

Pas in Wageningen ontdekte ik, dat de mensen hier door de bank genomen aardiger zijn dan 
in Amsterdam, al moet ik bekennen, dat ik vooral in het begin bij de studenten het lekkere 
Amsterdamse venijn miste. Maar dat is goed gekomen, zowel met de studenten als met mij. 
Ook ontdekte ik pas hier dat Amsterdammers de ergste provincialen zijn, voor wie de afstand 
Amsterdam-Wageningen minstens 10 keer groter is dan de afstand Wageningen-Amsterdam; 
ze reizen naar Thailand, Canada en Peru, maar helemaal naar Wageningen?

Jarenlang waren we ervan overtuigd, dat we naar Amsterdam zouden terugkeren als het 
werk erop zat. We zijn nog steeds hier!

CO LU M N

Door Johannes 
Diepersloot 

Johannes Diepersloot was 

van 1975 tot en met 2001 

in Wageningen werkzaam 

als studentenpredikant.

Oud Wageningen    1 - 2019
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Joris Visschers, van Emmaus, is geboren in Heerlen 
en opgegroeid in Meerssen. Van daaruit bezocht 
hij de middelbare school in Maastricht en was hij 
supporter van ‘us MVV-ke’. Ik spreek met hem in de 
Wolfswaard met uitzicht op een grijze Rijn. 
Na de middelbare school ging Joris in 1976 naar de 
TH in Eindhoven, maar switchte in 1978 naar 
Sociologie in Wageningen. Hier nam hij tijdens de 
introductietijd deel aan een werkgroep geweldloze 
weerbaarheid, wat een eerste stap bleek naar deel-
name aan acties vanuit de ‘basisgroepenbewe-
ging’, zoals ‘Dodewaard gaat dicht’, blokkades van 
transporten van radioactief afval, tegen atoomwa-
pens en kruisraketten. ‘Zo verschaften wij ons een 
keer toegang tot de vliegbasis Volkel waar wij ons 
verscholen in een loods en niet ontdekt werden tot 
wij ons zelf per telefoon bij de wachtcommandant 
meldden. Dat bericht haalde de pers!’

Joris besteedde ook aandacht aan de ‘theorie’  
achter dit activisme. Bij het studentenpastoraat 
organiseerde hij met anderen een werkgroep die 
zich over ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ boog. 
Bij Studium Generale was hij betrokken bij de orga-
nisatie van debatavonden over internationale vredes-
vraagstukken en nieuwe sociale bewegingen. 
Intussen was hij actief bij de organisatie van een 
handtekeningenactie ‘Wageningen Kernwapenvrij’ 
(10.000 handtekeningen van Wageningse inwoners!), 
en van deelname aan de grote vredesdemonstraties 
in Amsterdam (1981) en Den Haag (1983; 54 bussen 
met betogers uit Wageningen!).

IN  GESPREK MET JORIS  VISSCHERS

Al in 1978 was Joris tijdens een zomerkamp in  
contact gekomen met de Emmausbeweging. Deze 
kwam voort uit het project dat begin jaren 50 gestart 
was door een Franse parlementariër, Abbé Pierre, 
die over een groot huis beschikte waarin hij dak-
lozen opving. Met een aantal van hen nam hij het 
initiatief om bij de vuilstort opgehaalde spullen  
te gelde te maken en hiermee ten dele kost en 
inwoning voor de groep daklozen te dekken. 
Momenteel heeft de Emmausbeweging wereldwijd 
zo’n driehonderd groepen in zevenentwintig  
landen. In Nederland zijn er twintig, die jaarlijks 
samenkomen.

In Wageningen ontstond Emmaus-Regenboog in 
1981 en Joris was er van de aanvang af als vrijwilliger 
bij betrokken. Emmaus startte in een gekraakte 
voormalige drukkerij aan het Delpad. ‘Door met 
bakfietsen op dinsdagavond en woensdagochtend 
langs het grof vuil te rijden (dat toen nog langs de 
straat werd gezet) konden we het pand al snel met 
nog bruikbare spullen vullen. Klanten wisten de 
winkel te vinden en drie medewerkers konden zo op 
een eenvoudige manier van de opbrengsten leven. 
Er werd zelfs geld overgehouden waarmee actie-
groepen en kleinschalige ontwikkelingsprojecten 
gesteund werden; dit laatste gebeurt nog steeds’.

Na anderhalf jaar verhuisde Emmaus naar het huidige 
pand aan de Herenstraat. De daar gevestigde RK 
kleuterschool was kort daarvoor gesloten en ver-
volgens gekraakt (Wageningen telde in die jaren 

Door Toon Jansen



niet meer ‘die jongens 
met een bakfiets’
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zo’n vijfentwintig ‘kraakpanden’). Emmaus ruilde 
met de krakers, voor wie de grote schoollokalen 
toch wat ongemakkelijk waren. Van het kerkbe-
stuur, dat wel sympathie had voor hun activiteiten, 
mocht Emmaus tegen een symbolische huur aan 
de slag met een winkel in ‘welvaartsresten’. Toen 
het kerkbestuur in 1986 geld nodig had voor repara-
tie van het dak van de Johannes de Doperkerk, kon 
Emmaus het pand voor f 135.000 kopen. ‘Voor die 
tijd een heel bedrag, maar als je bedenkt dat we 
vorig jaar € 52.000 naar diverse projecten  
konden overmaken, valt dat ook wel weer mee. 
Ook al hadden we wat gespaard, we kwamen toch 
nog altijd 100.000 gulden tekort, die van familie  
en vrienden geleend werden en later in tien jaar 
terugbetaald. Vanaf dat moment werden wij ook 
door de gemeente meer serieus genomen – we 
waren niet meer ‘die jongens met een bakfiets’ 
– en ze ondersteunt ons o.a. door het gratis 
beschikbaar stellen van faciliteiten op het afval-
brengstation.’

De vaste medewerkers sliepen op zolder en hadden 
kost en inwoning en een zakcentje. Later gingen  
zij elders slapen en betaalde Emmaus de huur. Zo 
woonde Joris enkele jaren in een woongroep in 
Achterberg en sinds januari 1990 met vrouw en 
later ook dochter in de Wolfswaard. Sinds 2008 zijn 
de betaalde medewerkers in loondienst op basis 
van het wettelijk minimumloon voor achtentwintig 
uur, ‘wat zo’n drieënhalve werkdag is, maar het 
wordt wel eens wat meer. Ik heb een veelheid aan 
functies maar het gebruik van hoofd én handen 
maakt het voor mij juist zo aantrekkelijk. Het werk 
is zeer afwisselend, maar ik heb wel een hoofdtaak 
in dat ik de boekhouding doe. Emmaus ging mij 
steeds meer in beslag nemen en dat bleek niet  
langer te combineren met een universitaire studie; 
in 1984 zette ik er daarom een punt achter. Daar 
kwam bij dat afstuderen waarschijnlijk zou uitmon-
den in een bureaubaan en dat zag ik toch niet zo 
zitten. Nu heb ik verschillende beroepen in één!’

Emmaus is door de jaren heen gestaag gegroeid in 
omzet en aantal medewerkers; de zeven betaalde 
krachten worden ondersteund door ruim twintig 
vrijwilligers die wekelijks een halve dag of meer 
inspringen. De winkel heeft veel aanloop, maar op 
geluiden uit de gemeenteraad of er geen ruimere 
openingstijden konden komen, is men wijselijk niet 
ingegaan. ‘Wij kunnen het werk – behalve verkopen 
omvat dat natuurlijk ook het ophalen, sorteren, 
schoonmaken, repareren en administreren van 

spullen – goed met zijn allen aan en bij langere 
openingstijden zouden we veel extra mensen nodig 
hebben. Zoals gezegd gaan de zaken goed; het is wel 
wat ongerijmd dat, terwijl wij tegen de consumptie-
maatschappij zijn, de kringloopzaken floreren  
wanneer de conjunctuur omhoog gaat en de huizen-
markt goed draait!’ Er ontstond wel behoefte aan 
meer ruimte en vorig jaar werd na veel interne  
discussies besloten tot uitbreiding. Er werd een vijf-
jarig huurcontract voor een pand in de Vijzelstraat 
getekend en daar werden de boeken – tweeënhalf 
keer zoveel schapruimte – en kleding ondergebracht. 
De omzet is sindsdien wel gestegen! ‘Het feit dat  
er de laatste jaren nog twee kringloopwinkels in 
Wageningen zijn bijgekomen heeft nog geen merk-
bare invloed op onze activiteiten.’

De werkgemeenschap Emmaus is een onafhanke-
lijke stichting; ‘het bestuur vormt met goede raad 
onze achtervang. Wij hebben een zo plat mogelijke 
organisatie’. In het wekelijkse werkoverleg wordt 
ernaar gestreefd besluiten te nemen met een zo 
groot mogelijk draagvlak. Binnen de Federatie 
Emmaus Nederland voert elke groep zijn eigen beleid, 
waarbij de principes van het Emmaus Manifest  
worden aangehouden. Hoewel er momenteel nog 
geen probleem is, vraagt de leeftijdsopbouw wel 
om verjonging, wat niet zo makkelijk te realiseren 
blijkt. ‘In vergelijking met de jaren 70-80 spreken 
grootse visioenen en een eenvoudige levensstijl 
minder mensen aan.’

Nog even over de Wolfswaard, het voormalige 
veerhuis annex boerderij aan de Rijn. ‘Wij trokken 
hier in 1990 in. Onze inwijding zal ik niet gauw ver-
geten, want bij een storm viel een zware tak uit een 
voor het huis staande es dwars door ons raam.’  
De Wolfswaard werd eind jaren 60 voor het zoge-
naamde Uiterwaardenplan onteigend, kwam leeg 
te staan en werd gekraakt. In 1987 werd het pand 
gekocht door de Woningbouwvereniging Gelder land 
(WBVG), een kleine corporatie die vooral ‘moeilijke’ 
panden zoals vrijkomende scholen en kloosters 
beheert (behalve de Wolfswaard in Wageningen 
ook de Wilde Wereld in de Burgtstraat en Vreemde 
Streken in de Bevrijdingsstraat). De WBVG heeft de 
Wolfswaard samen met de bewoners gerenoveerd 
en zeven wooneenheden gebouwd; momenteel 
wonen hier zo’n zestien volwassenen en vijf kinderen 
plus nog wat huisdieren. Ze zijn geen woongroep 
maar hebben wel maandelijks ‘pandoverleg’ en 
een ‘klusdag’.

‘We wonen op een bijzondere plek: het zijn fascine-
rende tijden wanneer de Rijn over de zomerdijk 
loopt en het water de Wolfswaard van alle kanten 
nadert; afgesloten van de rest van de wereld woon 
je dan op je eigen eilandje.’
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Verdwenen dorpen spreken tot de verbeelding. In 
1991 verscheen het themanummer ‘Ontvolkt Europa’ 
van het wandeltijdschrift ‘Op Lemen Voeten’ over 
verdwenen dorpen en verlaten streken. Behalve 
Corsica en Extremadura kwam ook de Veluwe  
aan bod en Harten was een voorbeeld dat werd 
aangehaald.

In die tijd verrichtte ik afstudeeronderzoek naar 
deze buurschap bij prof. Jelle Vervloet (WUR). 
Daarnaast was er begeleiding van G.H. Maassen, 
archivaris van de gemeente Renkum en J. Tersteeg, 
universitair docent Middelnederlandse letterkunde 
aan de RU Groningen. Ik onderzocht de vraag of 
we werkelijk kunnen spreken van een Wüstung, 
door aan de hand van oude kaarten, archieven en 
archeologische vondsten de ontwikkeling van 
bewoning en landschap te reconstrueren. Dat lever-
de een aantal verklarende factoren op voor het van 
de kaart verdwijnen van de buurschap.

Harten nu: een gelaagd landschap
Het gebied waar Harten ooit lag staat tegenwoor-
dig bekend als het Renkums Beekdal. Het dal is in 
het landschap en op kaarten duidelijk te herkennen 
als een strook laaggelegen graslanden omgeven 
door bos. Verspreid langs de beekdalbodem liggen 
vier boerderijen. Op de hogere gronden ter weers-
zijden liggen enkele grote akkers. In het oog sprin-
gend zijn de sprengenbeken die vanaf de zeven-
tiende eeuw een reeks van watermolens hebben 
aangedreven. Het gebied maakt deel uit van twee 
historische landgoederen met bijbehorende huizen 
op de flanken van het dal: Quadenoord en de 
Keyenberg. Ten zuiden van Harten wordt het beek-
dal ingenomen door het landgoed Oranje-Nassau’s 
Oord. De periode van de watermolens (zeventiende 
tot twintigste eeuw) en die van de landgoederen 
(zeventiende eeuw tot heden) zijn twee tijdlagen 
waaruit zeer fraaie landschappelijke resten in het 
beekdal zijn voortgekomen, maar ik zal daar 

Op historische kaarten is vanaf de zestiende eeuw tussen Wageningen en Renkum de aanduiding 
te zien van een dorp of buurschap met de naam Harten. Het ligt aan een beek die als Hartense 
Beek wordt aangeduid, en beschikt over een kerk of kapel. Tegenwoordig bestaat de naam nog 
als veldnaam van een groepje huizen, maar van een dorp of zelfs een gehucht is geen sprake 
meer. Ook een kerk of kapel is niet meer te bekennen. Het gebied staat nu bekend als het 
Renkums Beekdal. Wat is hier gebeurd? Is er sprake van een verdwenen dorp, een zogenaamde 
Wüstung? In een tweedelige serie onderzoekt Jan Neefjes de historie van Harten. Zijn artikel 
verscheen (in iets andere vorm) eerder in het Tijdschrift voor Historische Geografie.

Harten, een ‘verdwenen’ buurschap (1)

Door  
Jan Neefjes

Jan Neefjes studeerde 

bodemkunde in 

Wageningen. Hij werkt 

als historisch geograaf 

en is mede-eigenaar van 

Bureau Overland, dat 
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water.

Uitsnede van de kaart 
van Christiaan ‘sGrooten 
uit 1588, met Harten 
links boven Renkum. 
Kasteel Grunsfoort lag  
in werkelijkheid veel 
zuidelijker. Kaartblad De 

Veluwe uit Atlas ‘s Grooten 

in Biblioteca Nacional de 

España, Madrid.
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slechts terloops op ingaan. In dit artikel staat juist 
de oudere tijdlaag centraal, die van de middel-
eeuwse buurschap Harten. Daarbij wil ik ook bekij-
ken in hoeverre Harten past in een bredere Veluwse 
trend van verschuivingen in bewoningsvoorkeuren. 
Om die reden komt ook de prehistorische tijdlaag 
aan bod.

Harten in de achttiende eeuw
Bijzonder bruikbaar bij de reconstructie van de ont-
wikkeling van Harten was een achttiende-eeuwse 
kaart die bij het onderzoek aan het licht kwam. 
Hierop staat de hele buurschap Harten, met de bij-
behorende boerderijen en de grootte van de ver-
schillende percelen, afgebeeld. Op basis van deze 
kaart is een eerste belangrijke conclusie te trekken: 
de landschappelijke situatie van 1712 is verrassend 
intact gebleven. In plaats van de huidige vier waren 
er vijf boerderijen:
1.  Cornelis Hendricx, By den Gaander of Quaeyen 

Oort
2. Harte of Breunis Erve
3. Jan Dibbets Erve
4. Het Langen Broeck, Gijsbert Hendricx
5. Zuyder Enck, Gerrit Roelofs.
Daarnaast hoorden ook enkele huizen in de buur-
schap bij watermolens maar die blijven hier buiten 
beschouwing.

In het begin van de achttiende eeuw werd Harten nog gezien als een zelfstandige buurschap. Dit blijkt uit de 
uiterst gedetailleerde ‘Caerte der Buerschap Harte als mede een gedeelte in Renkom’ uit 1712. De hele buurschap 
was toen in bezit van de broers Willem Joseph en Frederik Hendrik van Ghendt. Het noorden ligt links.  
Collectie Bibliotheek R.U. Leiden.

Het gebied van de buurschap Harten op de huidige topografische kaart. De kleuren 
(AHN, Actueel Hoogtebestand Nederland) geven een indicatie van de ligging van het 
dal. De nummers verwijzen naar de kavels van de boerderijen in de achttiende eeuw 
(zie de tekst).
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De kaart laat zien dat elk van de vijf boerderijen de 
beschikking had over een aaneengesloten kavel van 
ongeveer 40 hectare (50 morgen), met graslanden 
in het beekdal, een paar grote blokken akkerland 
(circa 10 hectare) op de hogere flanken van het dal, 
een eigen stuk heide en akkermaalshout. Opmerke-
lijk is dat bij de drie noordelijke erven verspreide 
bomen of struiken op de heide staan. Ze worden 
geëxploiteerd als hakhout. De omschrijving is Wilt, 
Ackermaal, Heyde en hegge. De omgrenzing van 
elk terrein staat globaal aangegeven op de over-
zichtskaart. Het hakhout lag in een soms smalle, 
soms veel bredere strook tussen de beekdalbodem 
en de hoger gelegen akkers en ook in stroken  
tussen de akkers.
De vroeg-achttiende-eeuwse indeling is nu nog goed 
te herkennen. De natte beekdalbodem met grasland 
bestaat nog, net als de karakteristieke blokken met 
akkerland. Ook de stroken akkermaals hout bestaan 
nog grotendeels, al is het hakhout omgezet in 
opgaande eiken. Twee boerderijen staan nog op 
dezelfde plaats, twee zijn iets verplaatst en een is 
verdwenen. De grootste verandering is dat de heide 
in de loop van de negentiende eeuw is bebost.
Met deze kaart kan ook een vergelijking worden 
gemaakt met de ruimtelijke opbouw van andere 
Veluwse dorpen en buurschappen in die tijd, zoals 
Renkum. Anders dan in Harten was de bewoning  
in Renkum geconcentreerd in kernen. De huizen 
stonden bij elkaar bij de kerk en langs de weg naar 
Arnhem. De akkers maakten deel uit van een aan-
eengesloten bouwlandencomplex, de Renkumse 
Enk. Vele eigenaren hadden relatief kleine percelen 
verspreid over de enk. Gezamenlijk maakten ze 
gebruik van de Renkumse Heide. Renkum telde 
tientallen huizen of boerderijen en was daarmee 
veel groter dan Harten. Op grond van deze kaart 
kunnen we concluderen dat Harten niet is te 
beschouwen als een Wüstung. Er zijn na 1712 geen 
gebieden verlaten en het aantal boerderijen is 
slechts met één afgenomen.

Harten in de zestiende en zeventiende 
eeuw
In de zestiende en zeventiende eeuw is de buur-
schap enkele malen van eigenaar veranderd.  
In de late middeleeuwen was hij eigendom van het 
Renkumse Onze Lieve Vrouweklooster. Tijdens de 
Reformatie werden de kloostergoederen geconfis-
queerd en vervolgens beheerd en verpacht door 
rentmeesters van de Staten van Veluwe, tot ze 
omstreeks 1640 werden verkocht aan particulieren. 
De eerste eigenaar van Harten was Hendrik van 
Essen, waarna de buurschap door vererving in  
handen kwam van de bovengenoemde eigenaren 
van 1712. 
De rekeningen van de rentmeesters van de Veluwe 
zijn een waardevolle bron van informatie. Die van 

1628 noemt de afzonderlijke erven, hun pachters en 
de oppervlakten. Het blijkt dat de toenmalige struc-
tuur van de buurschap overeenkwam met die op de 
kaart van 1712: er lagen vijf boerderijen met verge-
lijkbare oppervlaktes aan akkerland en recht op de 
heide en de lage gronden op de beekdalbodem. 
Maar er zijn ook verschillen. Genoemde lage gron-
den op de beekdalbodem werden ‘Elzengaet’ 
genoemd. Een bepaling uit de voorwaarden bij de 
verpachting van boerderij 2 stelt dat de pachter van 
het Elzengaet ‘zal niet vorder mogen off genieten 
als ’t gene dat is tot sijnen brant en verder niet’. Dat 
is een aanwijzing dat de beekdalbodem nog deels 
begroeid was met elzenbos, waar brandhout van 
werd geoogst. Het areaal heide per erf werd in deze 
periode vergroot. Omstreeks 1600 kregen de 
Hartense boeren er heide en bos bij, dat tot dan toe 
bij het bos de Moft had gehoord en eigendom was 
van de Staten. De kronkelige westgrens van de 
buurschap (nog zichtbaar in de vorm van aarden 
wallen) werd vervangen door een meer westelijk 
gelegen rechte grens (ook met wallen, en nu de 
gemeentegrens tussen Renkum en Wageningen).  
In de rentmeestersrekening werd dit nieuwe 
gebied ‘wtslach’ (uitslag) genoemd.
Hoewel Harten omstreeks 1600 dus even groot was 
als in 1712, moet het relatieve belang van Harten als 
buurschap groter zijn geweest dan in 1712. Het aan-
grenzende Renkum moet in 1600 veel kleiner zijn 
geweest dan in 1712. Bovendien had Harten nog een 
eigen kapel. Deze werd na de Reformatie gesloopt, 
maar de exacte locatie was dankzij een kaart uit 
1656 van Jan van Call nog te bepalen.

Harten in de veertiende en vijftiende eeuw
In 1405 stichtte hertog ReinaId IV van Gelre, naar 
aanleiding van de ‘miraculeuselicke verschijning’ 
van een Mariabeeld, het Renkumse Mariaklooster 
of Onze Lieve Vrouweklooster. Gedurende de vijf-
tiende eeuw breidde het grondgebied van het 
klooster zich uit door schenkingen, aankopen en 
pachtingen. Ook de erven in Harten kwamen aan 
het klooster. De vijftiende-eeuwse overdrachten 
zijn in de zeventiende eeuw overgeschreven en 
bewaard gebleven als het Cartularium van het 
Mariaklooster. Er blijken negen tot elf overdrachten 
betrekking te hebben op Harten. Er waren dus 
meer, en waarschijnlijk kleinere, erven dan in 1712. 
De meeste overgedragen goederen waren voor-
dien in handen van de heren van Doorwerth, bewo-
ners van kasteel Doorwerth ten oosten van 
Renkum. Maar er waren ook andere eigenaren en 
enkele eigenerfde boeren - boeren die zelf eige-
naar waren van hun grond en boerderij. De over-
drachten geven een aanwijzing dat in de vijftiende 
eeuw de aard van de Hartense boerenerven al ver-
schilde van die in Renkum. Bij de beschrijving van 
twee Hartense goederen staat specifiek vermeld: 
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‘boss ende broeck dair van nyet uutgescheyden 
(veertiende brief); en mit bosch, mit broeck, mit 
heijde, mit weijde, mit torve, mit twijge, mit huijs, 
mit holt ende mitten waterganck daer toe hoerende 
(vijftiende brief)’. Deze omschrijvingen wekken de 
suggestie dat al in de vijftiende eeuw sommige 
Hartense boerderijen beschikten over eigen (rech-
ten op) heide, bos en broek, terwijl Renkumse boe-
ren alleen gezamenlijke gebruiksrechten hadden. 
De omschrijving van de Renkumse goederen blijft 
beperkt tot ‘erve mit al sijnen toebehoere of alsul-
cke erve ende guet’.

Enkele kleinere landbezitters hadden de naam van 
de buurschap overgenomen: Gelijs van Harten, 
Grijet en Gerit van Harten, en Gerijt van Hirten. Uit 
deze gegevens kunnen we concluderen dat Harten 
rond 1400 wat groter was dan in de zestiende 
eeuw, terwijl de meeste dorpen en buurschappen 
in die periode juist groeiden. Dat beeld wordt 
bevestigd door veertiende-eeuwse rentmeestersre-
keningen van de Veluwe. Harten of Herten wordt in 
verband met de heffing van novale tienden (tien-
den op nieuwe gewassen of nieuw ontgonnen land) 
of bij schattingen steeds genoemd in lijstjes met 
andere parochia of kerspelen (Renkum, Wolfheze, 
Bennekom, Ede en Otterlo). Volgens de rentmees-
tersrekening van de Veluwe over de periode 1333-
1334 bijvoorbeeld worden in de ‘parochia Wlfhazen, 
Redinchem et Harten’ novaIe tienden geheven door 
de hertog van Gelre. We kunnen hier niet uit conclu-
deren dat Harten werkelijk een parochie was, maar 
wel dat de buurschap enigszins in grootte vergelijk-
baar was met buurschappen die  
in die tijd aan het uitgroeien waren tot echte kerk-
dorpen.

Harten voor de tiende eeuw
Een zeer oude mogelijke vermelding van Harten 
komt uit het jaar 838. Een zekere graaf Rodgar 
schonk toen verschillende goederen aan de  
St. Maartenskerk (de Dom) te Utrecht. In het docu-
ment wordt de plaatsnaam Herodna genoemd:  
‘in Villa Herodna ecclesiam dedicatam et curtem 
dominicatam cum terra salaricia vel quicquid ad 
ipsam curtem pertinet cum hominibus commanenti-
bus’ (In de nederzetting Herodna schenkt hij de 
gewijde kerk, een hof van de heer, met bijbehorende 
horigen en land). Harten is de meest waarschijnlijke 
kandidaat om overeen te komen met Herodna. In dat 
geval zou dus in de negende eeuw al sprake zijn 
geweest van een nederzetting met een kerk en een 
hof. Daar zijn echter geen andere aanwijzingen voor 
bekend en behalve het leenheerschap over bepaalde 
tienden zijn geen bezittingen van de St. Maartens-
kerk in Harten gevonden. Ook Harn, twee kilometer 
ten westen van Benne kom, is als kandidaat 
genoemd. Maar Harn had geen kerk, terwijl Harten 
later een kapel had. Een andere optie is Heerde maar 
dat ligt te ver van de Zuid-West-Veluwe waar de 
opsomming van goederen op dat moment over 
spreekt. Overigens maken verbazend weinig bron-
nen melding van de Hartense kapeI. Enkele dagen 
speurwerk in bisschoppelijke archieven leverde geen 
resultaat. Alleen door enkele kaarten, de rentmees-
tersrekeningen en de vicarieënlijst van de Staten van 
Veluwe uit de zeventiende eeuw weten we van het 
bestaan van de kapel. De in 1632 vermelde aandui-
ding Willebrodvicarie is zeldzaam in dit deel van 
Nederland en duidt op een hoge ouderdom, uit de 
tijd van de kerstening, mogelijk de achtste eeuw. 
Dit is een aanwijzing, maar geen bewijs voor het 
bestaan van een achtste-eeuwse kerk in Harten.

Nagetekend detail van de kaart van het Renkumse Veld van Jan van Call. uit 1656, met de ‘plaets van de Capel’ (het noorden ligt links). Van de 
kapel werd aangenomen dat deze op een heuveltje in het beekdal had gelegen (zie deel 2 van dit artikel in het komende nummer), maar door 
kaartvergelijking was de plek te lokaliseren op een soort kaap tussen de laagte van een droogdal en het dal van de Hartense Beek. Nu staat daar 
de tuinmuur van het huis De Keyenberg. Resten van de kapel konden in het bodemreliëf of met de grondboor niet worden aangetoond. 
Geo-elektrische metingen waren vanwege de vele metaalscherven in de bodem (uit de Tweede Wereldoorlog) niet mogelijk.

Bronnen (deel 1 en 2)

Bij dit artikel is een uitgebrei-

de literatuurlijst beschikbaar. 

Deze kunt u opvragen door 

een mailtje te sturen naar  

redactie@oudwageningen.nl. 
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Het nut en het genoegen
Het nuttige met het aangename verenigen, dat is 
wat menig gezelschap voor ogen staat, maar deze 
werkliedenvereniging deed het met verve. Niet 
alleen onder het motto ‘oefening baart kunst’, 
maar ook door feitelijke ondersteuning van haar 
leden in zware tijden, tijdens ziekte en zelfs bij de 
begrafenis. Want de wekelijks te betalen contributie 
werd grotendeels gestort in een ziekenkas, waar 
de leden bij ziekte een beroep op konden doen. 
Met een wekelijkse bijdrage van zes cent werd het 
zo voor een werkman mogelijk om tien weken ach-
tereen een uitkering van drie gulden te ontvangen. 

Volgens het reglement van de vereniging kon deze 
bij langdurige ziekte oplopen tot een maximum van 
26 weken per boekjaar, met na iedere tien weken 
een onderbreking van de uitkering van vijf weken.
Om dit ziekenfonds mogelijk te maken was naast 
de contributie ook nog een andere inkomstenbron 
onontbeerlijk, en daar komt het genoegen om de 
hoek kijken: de winst van de toneeluitvoeringen. 
Volgens de vele recensies in de Wageningsche 
Courant waren deze haast zonder uitzondering 
uiterst vermakelijk en zeer goed bezocht.

Het prille begin
Om te weten hoe het allemaal begon moeten we 
ruim 130 jaar teruggaan in de tijd. Om precies te zijn 
op 20 februari 1885, in café Berends aan de Markt, 
neemt een handjevol hardwerkende Wageningers 
het besluit tot oprichting van de vereniging. Eén 
van de initiatiefnemers voor de toneelclub is de 
dan 24-jarige schildersknecht Gradus Iprenburg, 
die ook zijn moeder Mechteldje bij de club weet  
te betrekken. De jonge mannen willen zich naast 
hun lichamelijk vaak veeleisende werk graag ont-
spannen, maar bovenal ook ontwikkelen. Door het 
oefenen in ‘welsprekendheid’, het leren voordragen 
van proza en poëzie, hopen zij dat voor elkaar te 
krijgen. Dit klinkt wat stichtelijk, want het zijn toch 
vooral veel kluchten die op de planken zullen worden 
gebracht door de ‘werkende leden’: zij die naast 
het afdragen van lidmaatschapsgeld ook een artis-
tieke bijdrage gaan leveren. Ook dames vanaf  
zestien jaar blijken van harte welkom bij de toneel-
vereniging. Zij hoeven geen contributie te betalen, 
maar kunnen ook geen aanspraak maken op een 
uitkering bij ziekte.

Gezeten in zijn T-Ford poseert eigenaar J. van Brummelen voor zijn Hotel Café 
Restaurant Centraal aan de Nieuwstraat, waar het gros van de uitvoeringen plaatsvond.  
Circa 1929. Beeldbank Wageningen, collectie Oud Wageningen.

‘Nut en Genoegen’ in Café Centraal

Vrolijke voordrachten voor en  
door de Wageningse werkman

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

Een eeuw geleden had Wageningen net als de rest van ons neutrale land nog te kampen met  
de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Tijden van schaarste en armoede waren niet in een 
handomdraai te kenteren, maar het ging van lieverlede weer een betere kant op. Een beetje 
verstrooiing op z’n tijd hielp daarbij, en waar kon dat beter gevonden worden dan bij en  
met elkaar, in het verenigingsleven. Een vereniging die in 1919 bloeide als nooit tevoren was 
Werkliedenvereniging ‘Nut en Genoegen’, met in dat jaar wel 445 contribuerende leden en  
drie succesvolle toneeluitvoeringen op rij. Een korte terugblik op een bijzondere vereniging  
die bijna honderd jaar heeft bestaan.

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN
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Blijspelen bij première
Begin december 1885 is het zo ver: de première in 
het koffiehuis van Reinier Bisschop. De teksten  
zitten er goed in, na maandenlang warmdraaien 
achterin het winkeltje van weduwe Mechteldje 
Iprenburg aan de Molenstraat. Zij zal zich ontpoppen 
als drijvende kracht achter de toneelclub en met 
recht de eretitel moeder van ‘Nut en Genoegen’ 
dragen. Nadat de kersverse voorzitter, boekdrukker 
H. Prinsen, de eerste formele vergadering voor ruim 
dertig leden heeft afgehamerd, kunnen de acteurs 
in spe eindelijk het podium betreden. 
Met ‘Dirk Nergensthuis, of de Gewaande Baron’, 
‘De man met honderd kwalen’ en ‘De dood eens 
Spelers’, toch knap zwaarmoedige titels voor luch-
tige blijspelen, weten zij volgens de Wageningsche 
Courant het publiek te bekoren. Op 3 december 
1885 stelt de courant tenminste tevreden vast:  
‘gaat het eerste optreden van dillettanten altijd met 
bezwaren gepaard: gebrek aan kennis van standen, 
grimeering, toneelschikking etc., de werkende 
leden toonden nu reeds, dat zij van hunne rollen 
studie gemaakt hadden, zoodat hunne eersteling 
als welgelukt beschouwd kan worden.’ Als vader-
lijke tip geeft de courant nog mee: ‘Zij letten vooral 
bij volgende uitvoeringen, op goede grimeering en 
een ongedwongen houding’. 

Café Centraal en Junushoff als podium
Door de jaren heen zal het koffiehuis van Reinier 
Bisschop in de Nieuwstraat – later, onder nieuwe 
eigenaren, ook bekend als Hotel Café Restaurant 
Centraal – steeds een podium blijven bieden aan 
‘Nut en Genoegen’. Een perfecte en centrale locatie, 
want niet alleen beschikt dit etablissement over 
een ruime zaal, maar het heeft ook nog eens grote 
fraaie tuin die in de avonduren bij speciale gelegen-
heden feestelijk verlicht wordt. Zo ook bij toneel-
avonden van ‘Nut en Genoegen’ die altijd vergezeld 
gaan van een vrolijk afsluitend bal. Er wordt dan 
genoeglijk tot in de late uurtjes gedanst en gefeest 
door de leden en hun aanhang. Eens in de zoveel 
tijd verzorgt de vereniging ook benefietavonden  
in Schouwburg Junushoff. Dan gaat de opbrengst 
belangeloos naar de Wageningse armenzorg,  
veelal de kas van ’t Comité van Weldadigheid.

Aan alles komt een eind. Beleeft de vereniging in 
1919 met 445 leden haar hoogtepunt, twintig jaar 
later is dit ledenbestand bijna gehalveerd, om na  
de Tweede Wereldoorlog nog verder te dalen.  
De verbetering van sociale voorzieningen en de 
vergrijzing zonder nieuwe aanwas zijn hier debet 
aan. Zo komt in 1982, na haar leden bijna een eeuw 
trouw bijgestaan te hebben in goede en slechte 
tijden, ook een eind aan het bestaan van 
Werkliedenvereniging ‘Nut en Genoegen’.

Gradus Iprenburg voor zijn latere etablissement aan de 
Stationsstraat, ca. 1906. Lang zou Gradus hier niet 
verblijven, hij overleed in 1908 op 48-jarige leeftijd. 
Zijn moeder Mechteldje was een jaar eerder al 
overleden. Beeldbank Wageningen, collectie 

Gemeentearchief.

Dit vaandel van Nut  
en Genoegen werd in  
1899 aangeschaft voor  
107 gulden. Beeldbank 

Wageningen, collectie  

De Casteelse Poort.
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De gereformeerde beeldenstormers hadden het 
gemunt op de afbeelding van goddelijke personen, 
omdat dit volgens de bijbel – het tweede gebod –  
verboden was. Vermoedelijk werden nog meer 
monumenten vernietigd, namelijk het monument 
van het Heilig Graf en het in 1521 opgerichte doksaal, 
een doorgaans rijk versierde stenen of houten wand, 
die het priesterkoor scheidde van het schip van de 
kerk. Dat genoemd Heilig Graf er is geweest valt 
bijvoorbeeld af te leiden uit het schepenprotocol 
van 18 mei 1619 waarin gewag gemaakt wordt van 
een graf in de kerk ‘bij die plaetse daer ’t Heillige 
Grafft te staan placht’. Ook moet bij de plundering 
een in 1558 aangebracht gebrandschilderd raam zijn 
vernield. Behalve deze monumenten moeten zich 
in de kerk nog diverse altaren hebben bevonden. 
Zo hadden de vier armengilden elk een afzonder-
lijk altaar. Van al deze rijkdom is, met uitzondering 

Beeldenstorm en Reformatie  
in Wageningen

Door  
Kees Gast
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van 1986 tot 2005  

gemeentearchivaris  

van Wageningen.
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In het najaar van 1578 wordt Wageningen opgeschrikt 
door een inbraak met veel geweld in de Grote of 
Johannes de Doperkerk op de Markt. H.L. Driessen 
omschrijft dit incident in zijn artikel Uit de kerkelijke 
geschiedenis van Wageningen weliswaar niet als 
een voorbeeld van de beeldenstorm, maar het  
had er toch alle kenmerken van. In een brief van de 
Gelderse stadhouder Jan van Nassau van 18 decem-
ber 1578 spreekt deze van ‘enighen die sich der 
reformierten religion beruehmen’. Hoewel de stad-
houder het alleen over het openbreken van kisten 
en kasten heeft en geen melding maakt van de 
vernieling van beelden, zijn daar wel bewijzen van. 
Het soort beschadigingen aan het epitaaf van De 
Drievuldigheid, een monument dat destijds met 
zekerheid in de kerk aanwezig was, laat zien dat 
hier een godsdienstig motief speelde. Het gaat  
om de weggeslagen gezichten van het reliëf.  

Het doksaal in de Cunerakerk in Rhenen is een van de weinige bewaard gebleven doksalen in Nederland. Het is versierd met allegorische voorstel-
lingen van de drie hoofddeugden geloof, hoop en liefde. Een deel van het figuratieve beeldhouwwerk is verdwenen. Foto Carleen van den Anker.

Het afgelopen jaar is in de media veel aandacht besteed aan het feit dat 450 jaar geleden, in 1568, 
met de Slag om Heiligerlee de Tachtigjarige Oorlog begon. Voor Wageningen lijkt dit van weinig 
direct belang te zijn geweest aangezien het in deze omgeving, voorzover we weten, rustig bleef. 
Dat zal zeker te maken hebben gehad met de aanwezigheid van Spaanse soldaten in de stad. 
Overigens leek er op de Veluwe tot diep in de jaren zeventig van de zestiende eeuw op 
godsdienstig gebied weinig aan de hand.
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van het bovengenoemde epitaaf van de Drievuldig-
heid, niets over en zelfs geen enkele afbeelding 
bewaard gebleven. De kerkplunderaars vergrepen 
zich ook aan de inhoud van de ‘stadssecreetkist’, 
waardoor onder meer de originele oorkonde van 
de stadsrechten van 1263 voorgoed verloren ging 
en Wageningen het nu moet doen met een afschrift 
uit ongeveer 1450. Daarnaast braken zij diverse kas-
ten open en roofden allerlei kostbare liturgische 
voorwerpen. 

De ‘Wageningse beeldenstorm’ van 1578 toont  
aan dat er in dat jaar en wellicht eerder al een 
gemeenschap van gereformeerden bestond.  
Van een georganiseerde kerkelijke gemeente was 
vermoedelijk nog geen sprake, laat staan van een 
eigen kerkgebouw. Op 14 september van hetzelfde 
jaar trad de eerste calvinistische prediker, Wilhelm 
van Varick, aan. Van Varick is waarschijnlijk rond 
1515 in Wageningen geboren en rond 1540 tot priester 
gewijd. Vervolgens trok hij rond als veldprediker, 
bekeerde zich tot de nieuwe leer en raakte verzeild 
in Duitsland en in het gevolg van Jan van Nassau. 
Of Van Varick al in Wageningen was toen de beel-
denstorm plaatsvond, valt niet te zeggen. Heel 
onwaarschijnlijk is dat niet, want de stadhouder 
meldt in bovengenoemde brief over de kerkplun-
dering dat deze ‘onlangs’ heeft plaatsgevonden.  
In dat geval kan de nieuwe predikant door een 
eventuele opruiende preek de aanstichter van de 
vernielingen in de kerk zijn geweest. Ondanks de 
beeldenstorm kregen de gereformeerden echter 
voorlopig geen voet aan de grond. De kerk bleef  
in handen van de pastoor.

De toenmalige pastoor Jacob van Westendorp was 
in 1577 aangetreden. Zoals in die tijd wel meer met 
katholieke geestelijken het geval was, leefde hij met 
een concubine. Desondanks wist hij bij de burgerij 
en de magistraat, die voor het grootste deel nog 
het oude geloof aanhingen, een zekere populariteit 

te verwerven. Dit zal de reden zijn geweest dat  
de pastoor de kerk kon blijven gebruiken en niet uit 
de pastorie verwijderd kon worden. Ook de Sint-
Nicolaaskapel en het Sint-Nicolaasgasthuis bleven 
waarschijnlijk in katholieke handen. De protestantse 
concurrent Van Varick moest dan ook noodgedwon-
gen zijn intrek nemen in herberg De Sleutel in de 
Hoogstraat. Onder die omstandigheden lukte het 
de gereformeerde prediker niet zijn gemeente 
behoorlijk te organiseren. 

Nieuwe stadhouder Jan van Nassau
De aanstelling van graaf Jan van Nassau, oudste 
broer van Willem van Oranje, tot stadhouder van 
Gelderland in mei 1578 had echter een verandering 
in gang gezet. Een dreigende inval van nabij gelegen 
Spaanse troepen maakte de aanwezigheid van een 
stadhouder die militair kon optreden dringend 
gewenst. Als enige geschikte kandidaat diende Jan 
van Nassau zich aan. Men verwachtte van hem dat 
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Tijdens de beeldenstorm, tussen 10 augustus en oktober 1566, vernielen protestanten in Nederland 
en België op grote schaal heiligenbeelden en andere katholieke religieuze objecten. Vanuit 
Vlaanderen verspreidt het fenomeen zich noordwaarts. In deze periode worden vele kerken 
geschonden en het interieur ervan vernield. De verscherpte tegenstellingen, die mede een 
gevolg zijn van de beeldenstorm, leiden indirect tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog  
en het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tegenwoordig wordt  
de beeldenstorm niet meer louter als een religieuze opstand geduid, maar wordt deze ook  
verklaard vanuit sociale ontevredenheid en de opkomst van een middenklasse.
In Gelderland houdt hertog Karel van Gelre (1492-1538) de Reformatie lang tegen. Hij duldt geen 
ketterij en vaardigt in 1529 een plakkaat uit waarin staat dat iedereen die zich met Lutherse ketterij 
inlaat of op een andere manier afbreuk doet aan de oude kerk, zonder uitstel ter dood gebracht 
moet worden. Als Gelre in 1543 zijn zelfstandige positie verliest komt de Reformatie weer sterker op.

Schilderij Beeldenstorm door Dirck van Delen (1630). Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Jan de Oude (1535-1606) 
Graaf van Nassau. 
Geschilderd in 1620  
door Jan Antonisz  
van Ravesteyn. Collectie 

Rijksmuseum Amsterdam.



hij het gewest zou beschermen en dat hij, ondanks 
het feit dat hij calvinist was, op religiegebied de 
toestand zou laten zoals die was. Daar kwam in de 
praktijk weinig van terecht. De uit Duitsland geko-
men graaf nam behalve troepen ook calvinistische 
predikers mee – waarvan Van Varick er een was – 
en zette deze aan het werk om kleine gereformeer-
de gemeenschappen die zich her en der gevormd  
hadden te versterken door geregelde prediking, 
bevordering van de schoolgang, het opzetten van 
stichtingen van barmhartigheid en verbetering van 
zedelijke toestanden. Dit leidde uiteindelijk overal 
waar deze predikanten optraden tot verdeling van 
kerkgebouwen, al wisten de katholieken soms de 
hoofdkerk nog enige tijd te behouden. De volgen-
de stap was dat zij uit hun kerken en kloosters ver-
dreven werden. 

Zoals we gezien hebben kreeg de nieuwe predi-
kant in Wageningen aanvankelijk nauwelijks greep 
op de situatie. De pastoor bleef in de pastorie en 
Van Varick moest noodgewongen naar de herberg 
uitwijken. De priester kon rekenen op de steun van 
de magistraat die overwegend nog katholiek was. 
Dat bracht de predikant ertoe de stadhouder te 
verzoeken ‘de wet te verzetten’, dat wil zeggen 
andere schepenen en burgemeesters te benoe-
men. Die opzet lukte want in 1579 stuurde de stad-
houder een afgevaardigde die inderdaad verande-
ringen in de samenstelling van het stadsbestuur 
aanbracht, zoals uit het Burgerboek blijkt. De ‘nieu-
we’ magistraat telde drie schepenen die niet eer-
der op het pluche hadden gezeten, terwijl één 
schepen en de twee burgemeesters waren vervan-
gen door personen die enkele jaren eerder al deel 
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Zandstenen epitaaf met 
Heilige Drievuldigheid  
(grafsteen van de familie 
Ros uit de Grote Kerk te 
Wageningen) gemaakt 
door Arnt van Tricht 
(Kalkar, 1548). Het reliëf 
stelt een zogenoemde 
‘genadestoel’ voor: de 
Heilige Drievuldigheid 
waarbij God de vader, 
gehuld in koormantel, 
het lichaam van Christus 
op schoot heeft. Engelen 
ter weerszijden houden 
de slippen van de mantel 
vast en bovenin zweeft 
de Heilige Geest in de 
vorm van een duif. Op de 
voorgrond knielen de 
stichter en zijn familie, 
de Wageningse familie 
Ros. Bruikleen gemeente 

Wageningen aan 

Rijksmuseum Amsterdam, 

momenteel te zien in de 

Canon van Nederland in het 

Openluchtmuseum te 

Arnhem.

hadden uitgemaakt van het bestuur. Van twee 
schepenen worden de namen niet genoemd. Of er 
sprake is van een volledige verzetting van de wet 
lijkt twijfelachtig en we kunnen ons dus afvragen 
in hoeverre het nieuwe gemeentebestuur sinds-
dien gereformeerd, of althans in meerderheid 
gereformeerd was. Het duurde nog tot eind 1580 
voordat de Grote Kerk in handen van de gerefor-
meerden was. Ook de manier waarop de magis-
traat omging met de zogenaamde geestelijke goe-
deren doet die vraag rijzen. Na de overgang van de 
magistraat naar het calvinisme zou men verwach-
ten dat Van Varick van de inkomsten van de pas-
toor onderhouden zou worden, maar dat gebeurde 
niet. In tegendeel, de pastoor bleef, totdat hij zijn 
dienst december 1580 staakte, in het genot van de 
hem van ouds toebehorende vergoeding. Ook na 
de verdwijning van de pastoor kreeg Van Varick 
niets van het gemeente bestuur. Klachten bij het 
gemeentebestuur en bij het Hof van Gelre moch-
ten niet baten. Na jaren zonder tractement zijn 
werk in Wageningen te hebben gedaan, vertrok hij 
in 1587 in bittere armoede naar elders. 

Steun uit Arnhem
Inmiddels waren de moeilijkheden voor de predi-
kant in Wageningen niet onopgemerkt gebleven in 
Arnhem, waar de eerste provinciale synode in 
augustus 1579 besloot een kerkdienaar naar Wage-
ningen te sturen om de organisatie van de 
gemeente daar op poten te zetten. ‘Diewiell tho 
Waegenungh noch geen ordenunge der kercken is 
angericht, soo werdt eenen diener der kercken tho 
Aernhem van den sijnode opgelecht, dat hij den 
predicant toe Waegeningen om ordenunghe te 
stellen behulpelick sall sijn.’

Die ‘diener’ (dienaar) was Johannes Fontanus, die 
later bekend stond als ‘de hervormer van Gelderland’. 
Hij wist kennelijk wel genoeg gewicht in de schaal 
te leggen, want spoedig na zijn aankomst hielden 
de Wageningse gereformeerden een kerkenraads-
vergadering en in december 1580 blijkt de Grote 
Kerk in handen van de gereformeerden te zijn. 
Vanaf dat moment konden de calvinisten aan de 
opbouw van hun gemeente beginnen, al vormden 
ze nog maar een klein clubje in een traditioneel 
katholieke omgeving. Onder de onzekere oorlogs-
omstandigheden – de militaire situatie in Gelder land 
was door de aanwezigheid van Spaanse troepen in 
de Graafschap verre van stabiel – liep iedere katho-
liek echter de kans te worden beticht van Spaanse 
sympathieën of erger nog van landverraad. In 1582 
mondde de antikatholieke stemming  zelfs uit in 
het verbod op de openbare uitoefening van alle 
godsdiensten anders dan de gereformeerde. 
Katholieken die hun godsdienst wilden belijden 
stonden sindsdien bloot aan vervolging. 

Bronnen
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Jan Westerman 1868-1934
Eind negentiende eeuw begint op de arme zand-
gronden de melkproductie te stijgen dankzij het 
gebruik van kunstmest. Ook schakelen veel boeren 
om naar veeteelt, omdat de graanprijs daalt ten 
gevolge van invoer uit Amerika. Om de grotere 
hoeveelheden melk te verwerken, worden alom 
zuivelfabrieken opgericht. In Ede bouwt J.P. Knuttel 
al in 1890 een boter- en kaasfabriek; wegens ziekte 
draagt hij die in 1901 voor een billijke prijs over aan de 
boeren. Zo ontstaat de Coöperatieve Stoom zuivel-
fabriek Ede. In Wageningen wordt in 1898 Stoom-
zuivelfabriek De Hoop gesticht. Al sinds 1885 streef-
de men daarnaar, onder invloed van de afdeling 
Neder-Veluwe van de Geldersche Maatschappij  
van Landbouw.

Om onderlinge concurrentie te voorkomen fuseren 
genoemde twee fabrieken in 1903 tot de Coöperatieve 
Vereniging Stoomzuivelfabriek ‘Concordia’. De 
Wageningse vestiging staat aan de Grintweg (de 
huidige Churchillweg). Directeur wordt Jan Wester-
man, een pionier voor de coöperatiegedachte. In 
het aanvangsjaar kan hij slechts 196 leden noteren, 
maar dit aantal stijgt geleidelijk tot 810 in 1922 en  
in 1928 zijn reeds 1642 boeren lid. Het werkgebied 
strekt zich uit van de Waal tot aan Barneveld. In dat 
zelfde jaar heeft Concordia 60 personeelsleden, 
gelijk verdeeld over beide vestigingen. In 1920 heeft 
Wageningen één vakbond voor werknemers in  
de agrarische en aanverwante bedrijfstakken: de 
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw- 
Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. De afdeling telt 19 leden. 
Zij werken allen bij Concordia.

Jan Westerman wordt geboren op 10 mei 1868 in 
Amsterdam. Van 1884 tot 1887 volgt hij de Lagere 
Landbouwschool in Wageningen, waarna hij naar 
Indië vertrekt om te werken in de cultures. In 1892 
komt hij om gezondheidsredenen terug naar Neder- 
land. Van 1892 tot 1894 is Westerman werkzaam aan 
de boterfabriek te Elst. Hij volgt een cursus aan de 
Zuivelschool in Bolsward. Eind 1894 wordt hij direc-
teur van Stoomzuivelfabriek Altena in Doornspijk. 

In oktober 1898 wordt hij directeur bij De Hoop, een 
paar jaar later als gezegd opgaand in Concordia. 
Onder Westermans leiding groeit deze fabriek uit 
tot een van de grootste zuivelfabrieken in Nederland.

Jan Westerman trouwt op 22 augustus 1895 met 
Cornelia Klein; het echtpaar woont op Otto van 
Gelreweg 8 en heeft geen kinderen. Westerman  
is maatschappelijk actief: hij is o.a. voorzitter van 
de Evangelisch-Luthersche gemeente en van de 
afdeling Wageningen van de Nederlandse 
Protestantenbond. In 1907 wordt hij verkozen tot  
lid van de Kamer van Koophandel. In deze functie 
verricht hij veel werk voor de kanalisatie van de 
Gelderse Vallei. In 1933 wordt hij lid van de plaatse-
lijke Crisis-Melkcommissie die toeziet op de naleving 
van de Crisis-Zuivelwet, een van de Crisiswetten die 
de overheid verregaande bevoegdheden geven tot 
regeling van productie, prijzen, kwaliteit, handel en 
verwerking van landbouwproducten. De commissie 
stelt de straatprijs voor Wageningen vast op 9 cent 
per liter. De melkbranche moet hier semi-vrijwillig 
aan meedoen en mag geen lagere prijzen hanteren.  

Op 1 mei 1934 wordt in Ons Huis te Ede massaal 
afscheid genomen van Jan Westerman als zeer ge - 
waardeerde directeur van de Stoomzuivel fabrieken 
Concordia te Wageningen en Ede. Diverse sprekers 
roemen zijn eerlijkheid en correctheid, zijn onver-
woestbare optimisme en schier onuitputtelijke 
werkkracht. Gememoreerd wordt hoe hij door ijver, 
kennis en nauwgezetheid de fabriek tot grote bloei 
heeft gebracht. Westerman krijgt twee grote portret-
ten (van zichzelf) alsmede een eiken boekenkast en 
wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje 
Nassau. Zijn opvolger is  assistent-directeur  
ir. A.A. Schrooder. 
Jan Westerman overlijdt – nog geen twee maanden 
na zijn afscheid – op 26 juni 1934, ‘na een hevig lijden’, 
in de Boerhaavekliniek te Amsterdam. Ingewijden 
weten al geruime tijd van zijn mindere gezondheid, 
maar voor de meeste mensen komt het nieuws als 
een grote schok.
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Opgedolven

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. 

Door  
Carleen van den Anker
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Charterbank ontsluit middel-
eeuwse oorkonden 
Eind januari is de Digitale Charterbank Nederland 

(DCN) online gegaan. Deze nieuwe website 

ontsluit op dit moment ruim 170.000 middel-

eeuwse oorkonden die in Nederlandse archieven 

worden bewaard. Van 24.000 oorkonden is 

ook een afbeelding in hoge resolutie beschik-

baar. Tot nu toe wordt dit materiaal nog weinig 

gebruikt in onderzoek. Alleen de oudste oor-

konden, tot rond het jaar 1300, zijn verzameld 

uitgegeven in moderne edities. Wie in het 

zoekvenster ‘Wageningen’ intoetst krijgt zomaar 

262 vindplaatsen voorgeschoteld. Voor de lief-

hebber is dat smullen geblazen. PA

Monumentaal pand WUR  
wordt woonzorgcomplex
Het monumentale pand op de hoek Duiven-

daal / Lawickse Allee, dat al een aantal jaren 

leegstaat, krijgt een woonzorgfunctie. De par-

ticuliere woonzorgorganisatie Vandaegh gaat 

37 wooneenheden, enkele gezamenlijke ruim-

ten en een ruimte voor dagbesteding in het 

gebouw onderbrengen. Het pand is sinds 1988 

een gemeentelijk monument. Het werd in 1914 

gebouwd als laboratorium (Veevoederonder-

zoek) voor de toenmalige Landbouwhogeschool, 

onder architectuur van rijksbouwmeester  

Carel Peters. De laatste gebruikers waren de 

vakgroepen bodemkunde en geologie die 

eind jaren ‘90, bij de vorming van de WUR,  

zijn opgeheven. PA 

Pleidooi voor een Wageningen 
Museum
Bestuurslid René Siemens van Wageningen 

Monumentaal pleitte in de januari-editie van 

Een Goed Gesprek in café Onder de Linden 

voor een ‘Wageningen Museum’ met veel 

ruimte voor de Wageningse geschiedenis en 

kunst. Het huidige museum De Casteelse Poort 

zit in een gebouw dat ongeschikt is voor het-

geen Siemens voor ogen staat. De ‘Wageningen 

Collectie’ is te verspreid en deels zelfs niet in 

de stad aanwezig. Het museum bezit werken 

van bekende kunstenaars als Ben van Londen, 

August Falise en Jits Bakker; het maakt uitste-

kende tentoonstellingen, maar is te klein voor 

grotere permanente exposities. En te veel 

Wageningse kunst blijft verborgen voor het 

publiek. In het gemeentehuis moeten zich een 

ruime verzameling moderne grafiek en meer-

dere schilderijen van Ben van Londen schuil-

houden. Een belangrijke archeologische vondst 

als de Bronsschat van Wageningen uit 1844 

bevindt zich in Leiden; het Valkhof in Nijmegen 

heeft de potten, het zwaard en sieraden uit het 

middeleeuwse grafveld aan de Diedenweg in 

bruikleen. In het Arnhems museum verblijven 

een zilveren gildebeker van het Anthoniusgilde 

(achttiende eeuw) en het Stadsgezicht Wage-

ningen van Abraham Johannes Couwenberg 

(1840). En zo is er meer wat teruggehaald zou 

moeten worden naar waar het thuishoort. Een 

Wageningen Museum zou in de vrijkomende 

aula van de universiteit gerealiseerd kunnen 

worden volgens Siemens, maar in de eerste 

schetsen van de uitgenodigde bouwcollectie-

ven ziet hij daarvoor geen ruimte. PA 

Landschapsbiografie  
van de Veluwe
Onlangs is een ‘Landschapsbiografie van de 

Veluwe’ verschenen, een online uitgave van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 

Staatsbosbeheer. In deze studie worden de 

belangrijkste karakteristieken van de Veluwe 

belicht vanuit verschillende vakgebieden, zoals 

aardkunde, ecologie en historische geografie. 

De publicatie bevat veel foto’s en kaartjes en is 

zeer toegankelijk geschreven. De auteur is  

Jan Neefjes van Bureau Overland (zie ook zijn 

artikel over Harten op pag. 12 e.v). De Veluwe-

biografie vloeit voor uit de verkiezing van de 

mooiste natuurgebieden van Nederland in 

2016. De winnaars, waaronder de Veluwe,  

zijn nu met een landschapsbiografie vereerd; 

te vinden op www.cultureelerfgoed.nl. PA 

Wageningen aan de limes
In het vorige nummer van Oud Wageningen 

stond een stukje over de fietsroute ‘Op de fiets 

langs de Limes’. Daarin wordt vermeld dat de 

Rijn de grens was van het Romeinse Rijk en  

dat Wageningen in het Germaanse gebied ten 

noorden van die grens lag. Vaak wordt de 

limes beschreven als een fysieke grens met 

forten en wachttorens. Tegenwoordig wordt 

het begrip ‘limes’ echter ruimer geïnterpreteerd. 

De laatste jaren beschouwt men hem ook als 

een brede zone waarbinnen allerlei uitwisseling 

plaatsvond en zich een van de eerste multicul-

turele samenlevingen van Europa ontwikkelde. 

Er bestaan in Wageningen vele verhalen over 

de Romeinen. In de beschrijving van Wagenin-

gen zegt Van Slichtenhorst in 1654 dat Wage-

ningen voortgekomen zou zijn uit de Romeinse 

nederzetting Vada. Dat is onjuist, want Vada 

lag ergens anders, maar de mythe van een 

Romeinse oorsprong van Wageningen heeft 

lang bestaan. Op de gedenknaald op de 

negentiende-eeuwse begraafplaats van de 

familie De Constant Rebecque staat dat het 

graf is aangelegd op een locatie ‘volgens over-

levering alhier 69 na Chr., ten tijde der Romei-

nen, Vada […] genaamd’. Zulke verhalen tonen 

aan hoe, ook al lag Wageningen niet in het 

Romeinse Rijk, de herinneringen aan de 

Romeinen in het aangrenzende gebied tot  

het Wageningse erfgoed zijn gaan behoren.

Dat Wageningen onderdeel was van een 

grenszone blijkt uit Romeinse vondsten op 

Wagenings grondgebied: er vond een leven-

dige handel plaats. Het vroeg-Wageningse 

nederzettingsgebied lag op een strategische 

locatie. Bij het huidige Lexkesveer was een 

doorwaadbare plek in de Rijn. Die plek vormde 

samen met de Diedenweg een belangrijke  

verbinding tussen de Romeinse Betuwe en 

Germaanse Veluwe. Langs die weg ontstonden 

nederzettingen die economische relaties met 

de Romeinen onderhielden. Uit de restanten 

van een Romeins marskamp bij Ermelo blijkt 

dat de Romeinen de Veluwe soms ook door-

kruisten. 

Wageningen maakte geen deel uit van de 

Romeinse limes als grenslijn, maar wel van de 

limes als interculturele grenszone. De herinne-

ring aan deze grenszone blijkt onder andere 

uit de deelname van museum De Casteelse 

Poort aan de nationale Romeinenweek van 

vorig jaar. In Gelderland kreeg deze manifesta-

tie het motto ‘De Oudste Grens van Gelderland’. 

Er werd toen ook aandacht besteed aan de 

gedachte dat die grens niet alleen verdeelt, 

maar ook verbindt. Vanuit die gedachte is het 

zeker niet ten onrechte dat de limes fietsroute 

ook Wageningen aandoet. (door BK ingekorte 

reactie van Freerk Wiersum)
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om in de zaal te zitten en f 0,25 voor een plaats  
op de gaanderij. Klaarblijkelijk was de opkomst bij 
deze eerste voorstelling groot, aangezien de netto 
opbrengst f 140,19 bedroeg.

Na de oorlog
Van de geschiedenis van WDT van voor 1946 is  
verder niet zo veel bekend, aangezien het hele 
archief tijdens de oorlog verloren is gegaan. Vanaf 
1941 lagen de activiteiten van de WDT helemaal stil 
en in september 1945 verscheen er een artikel in  
de Wageningse Courant waarin een oproep werd 
gedaan aan de donateurs die begon met ‘Hoera, 
we leven nog...’. Deze oproep was bedoeld om de 
band met de oude donateurs te herstellen en om 
nieuwe donateurs te verwerven. Om deze mensen 
over de streep te trekken prees men de vereniging 
aan met wervende teksten als: ‘De WDT garandeert 
u goede tooneelavonden, gezellige sfeer, reuze 
bals, enz.’

Op 31 januari 1908 werd de ‘Wageningse Dilettanten 
Toneelvereniging’ opgericht, beter bekend als WDT. 
De leden van de vereniging kwamen in die eerste 
jaren hoofdzakelijk uit de middenklasse van de 
Wageningse bevolking. Een van de initiatiefnemers 
voor de oprichting was Pim Heidema. Hij was werk-
zaam bij de Landbouwhogeschool en ontwierp en 
maakte alle decors zelf. Pim Heidema speelde net 
als zijn echtgenote Henriette Brunet de Rochebrune 
zelf regelmatig mee in de stukken. De familie 
Heidema is meer dan 40 jaar een stuwende kracht 
binnen de vereniging geweest. Op de groepsfoto 
uit 1910 van het bestuur van WDT ontbreekt hij helaas.

Op maandag 14 december 1908 had de vereniging 
haar debuutavond in Junushoff met de uitvoering 
van het stuk ‘De dochters van Haseman’ van Adolf 
L’Arronge, een toneelspel in vier bedrijven. De 
tarieven voor de entreebewijzen verschilden nogal. 
In de voorverkoop betaalde men voor een kaartje  
f 1,– en aan de zaal, afhankelijk van de plaats, f 1,25 

Door 
Berdien Snijder  

Berdien Snijder is geboren 

in Wageningen. Ze schrijft 

wekelijks voor de 

Facebook pagina van Oud 

Wageningen, is bestuurs-

lid van Theaterzaal de 

Wilde Wereld en organiseert 

maandelijks Dance30+.
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Dit jaar bestaat de Wageningse toneelvereniging WDT 111 jaar en is hiermee 
de oudste algemene toneelvereniging van Wageningen. En 111 jaar vindt  
de eigenzinnige club een mooi getal om een jubileum te vieren. WDT staat 
bekend om haar zeer uiteenlopende stukken, van eigentijds tot bewerkingen 
van klassieke stukken van bekende schrijvers als Dario Fo, Tennessee Williams, 
Frederico Garcia Lorca, Alan Ayckbourn, Anton Tsjechov en Harold Pinter.

Een eigenzinnig jubileum

Staand v.l.n.r. G. Koning, Ko Haar, onbekend, onbekend, H.H.C. van Zetten, F. Wessels, 
A.C. Lijsen, onbekend. Zittend, v.l.n.r. J. van der Weerdt, medeoprichter K. Geel-
huijsen, A. Vermeer, A.C. van Zetten. Op de voorgrond W.A. van Zetten, onbekend. 
Collectie Gemeentearchief Wageningen.

Advertentie voor de eerste 
voorstelling van WDT in 
de Wageningsche Courant 
van 16 december 1908. 
Collectie Gemeentearchief 

Wageningen.
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WDT speelde een belangrijke rol in het uitgaansleven 
van Wageningen. Ook in de naoorlogse jaren wer-
den er vaak twee uitvoeringen per jaar gegeven. 
Tot eind jaren 70 was dat met ‘bal na’. Dames gin-
gen, zeker die eerste jaren, in het lang en heren in 
jacquet. Deze bals waren een happening waar men 
naar uitkeek en waarbij Tante Map en tante Stien, 
de dames van ‘De Wolbaal’ (een winkel in de Hoog-
straat) altijd samen de wals dansten.

Repetitieruimten
WDT heeft door de jaren heen haar repetitieavonden 
gehouden op verschillende bijzondere locaties in 
Wageningen. In de beginjaren vonden deze plaats 
in het oude Junushoff. Na de brand op 11 oktober 
1948 oefende men in de gespaard gebleven socië-
teitszaal. 
In 1967 kreeg WDT van de gemeente Wageningen 
toestemming om de repetities in de kelder van de 
Bescherming Burgerbevolking aan het Salverda-
plein te houden.
Ook werd er gerepeteerd in de kantine van bouw-
bedrijf Tiemessen in De Nude. Bart Tiemessen  
was zelf lid van WDT en of er nou een klucht of een 
serieus stuk gespeeld werd: als Bart Tiemessen 
opkwam riep er altijd wel iemand uit de zaal:  
‘Hee, daar heè je Bartje!’ 
De laatste jaren houdt WDT haar vaste repetitie-
avonden in theater De Wilde Wereld. Als uitwijk 
wordt er soms gerepeteerd in de Nudeschool. 

Erkenning en eindelijk subsidie
In 1968 koos WDT ter ere van het zestigjarig bestaan, 
voor het stuk ‘De Herbergierster’ (La Locandiera) 
van Carlo Goldoni. Wouter Groenestein regisseerde 
het stuk en de Veluwepost besteedde er een artikel 
aan met de kop: ‘WDT vierde wel zeer uitbundig 

haar zestigjarig bestaan’. In het artikel staan fraaie 
woorden als: ‘Ineke van de Peppel heeft de glans-
rol van de ‘locandiera’ Mirandolina uitmuntend 
gespeeld. Zij ontving geestig en goed getypeerd 
tegenspel van Peter Schönfeld als de baron van 
Ripafratta.’ 
Na afloop waren er verschillende sprekers zoals  
de heer De Wit van het Nederlands Centrum voor 
Amateurtoneel (de voormalige N.A.T.U). uit Arnhem, 
die WDT als een van de betere groepen karakteri-
seerde. Ook werd grimeur Jo Out genoemd die 
zich de afgelopen dertig jaar inzette als grimeur en 
toneelkapper. Hij was de opvolger van de heer Out 
senior, die het de dertig jaar daarvoor had gedaan. 
Tijdens de toespraak van burgemeester De Niet 
werd duidelijk dat WDT voor het eerst een jaarlijkse 
subsidie zou gaan krijgen. 
‘De WDT’, aldus de burgemeester, ‘heeft in zestig 
jaren een geheel aparte plaats met een geheel eigen 
publiek opgebouwd. Zo’n vereniging heeft recht 
op enigerlei tegemoetkoming van het gemeente-
bestuur. En dat is dan ook de voornaamste reden 
geweest voor het college van B en W om aan  
de raad voor te stellen de WDT een subsidie van  
f 500,- ’s jaars te verlenen.’ Met het aanbieden van 
een prachtige  fruitmand rondde De Niet zijn waar-
dering voor WDT stoffelijk en vitaminerijk af.

Bijzondere producties
Van oudsher werden de toneeluitvoeringen in 
schouwburg Junushoff gespeeld, de laatste jaren 
worden de meeste voorstellingen in theater De 
Wilde Wereld gegeven. Op verzoek werd er ook 
voor personeelsverenigingen en dergelijke gespeeld. 
Zo werd op 22 november 1963 onder regie van 
Hans Fiege, het stuk ‘Boeing Boeing’ van Marc 
Camelotti opgevoerd voor de personeelsvereniging 
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Oproep in de Wageningsche 
Courant van 19 september 
1945. Collectie Gemeentearchief 

Wageningen.

Scene uit het blijspel ‘De Herbergierster’, door Carlo Goldoni (1753). Collectie WDT.



Jubileumactiviteiten

WDT viert haar 111-jarig bestaan met 
verschillende voorstellingen. 
–  In april wordt het absurd-realistische 

stuk ‘Terrorisme’ van de gebroeders 
Oleg en Vladimir Presnyakov in De 
Wilde Wereld gespeeld.

–  In september speelt WDT twee 
eenakters.

–  In november organiseert WDT een 
eenakterfestival waarbij in drie dagen 
twaalf toneelstukken zullen worden 
opgevoerd.
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van drukkerij Veenman. In de pauze moest de voor-
stelling afgebroken worden wegens de moord op 
president Kennedy.
Daarnaast werd er ook wel eens ‘buiten gespeeld’, 
zoals locatietoneel bij WDT genoemd wordt. In 1988 
voerde WDT tijdens het Leeffestival een wagenspel 
op, genaamd: ‘Drie daghe here’. Deze middeleeuwse 
‘sotternie’ verhaalt over hoe een man die thuis onder 
de plak zit, een deal met zijn echtgenote sluit. In ruil 
voor een dure pels laat zij hem drie dagen lang de 
baas zijn in huis. De man geniet hier zo van, dat hij 
zijn buren uitnodigt en bij deze gelegenheid zijn 
vrouw rondcommandeert.

Bij het negentigjarig bestaan in november 1998 
werd het eerste stuk dat WDT in 1908 speelde,  
‘De dochters van Haseman’, opnieuw opgevoerd. 
Dolf van Kampen was in de jaren ‘90 voorzitter van 
WDT en tevens leraar op het Wagenings Lyceum. 
Tijdens een schoolreis naar Den Haag is hij de 
Koninklijke Bibliotheek ingedoken en heeft de 
tekst van het originele toneelstuk opgevraagd. Het 
stuk kreeg een nieuwe titel, ‘Dochters (herh.)’, en 
werd door Hans Kateman bewerkt tot een soap. Dit 
omdat de oorspronkelijke versie nogal ouderwets 
en gezapig aandeed. De regie was in handen van 
Nelleke Koetsier en er speelden veertien spelers 
mee in het stuk met een gastrol voor burgemeester 
Sala als dokter.

In 2015 speelde men in het oude voetbalstadion 
‘De Wageningse Berg’ het stuk ‘Apocalypso’ op een 
van de tribunes, terwijl het publiek op het veld zat.

Wagenings talent
Het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel  
organiseerde midden jaren 70 in samenwerking met 
de Arnhemse Courant jaarlijkse toneelcompetities, 
waar toneelgezelschappen uit de hele regio aan 
deelnamen. WDT gooide hoge ogen bij deze wed-
strijden en streed meestal met WAK uit Arnhem om 
de eer en de eerste plaats.
In 1974 nam WDT deel aan deze toneelcompetitie 
met het stuk ‘Dear Brutus’ van schrijver J.M. Barrie. 
De regie was in handen van Teunke en Arend 
Hauer, de ouders van Rutger. In een recensie in  
de Arnhemse Courant schrijft de bekende dichter 
Leo Vroman over een uitstekende voorstelling en 
licht het spel van Hanneke Riemer, die de rol van 
Margaret speelt, er speciaal uit: ‘Het hele tweede 
bedrijf dreef op haar en zij leek daar geen enkele 
moeite mee te hebben, integendeel, hier stond  
een echte actrice in de dop. Dartel, watervlug van 
beweging, zeer onbevangen en toch meeslepend 
van expressie. Een waar natuurtalent.’ En Leo 
Vroman had het bij het rechte eind, want deze 
Wageningse actrice heeft in tal van Nederlandse 
films en series gespeeld, zoals Otje, Abeltje, Kleine 
Teun, Pluk van de Petteflet, Mijn Franse tante 
Gazeuse, Mus en Flodder.

Nog zo’n van oorsprong Wageningse beroemdheid 
die ooit begonnen is bij WDT, is Ria Eimers. Zij ging 
al jong als ponstypiste en later telefoniste werken 
bij de Nutsspaarbank in Wageningen. Daarnaast 
speelde ze bij WDT en ging pas op haar vierentwin-
tigste naar de toneelschool in Arnhem waar ze in 
1979 eindexamen deed. Ze werd vooral bekend 
door de rol van Wilhelmina in de televisieserie 
‘Juliana, prinses van Oranje’ en door het spelen van 
hoofdinspecteur Frieda Mechels in de politieserie 
‘Flikken Maastricht’. In 2001 won Ria Eimers de Theo 
d’Or voor haar rol als Hekabe in ‘De Trojaansen’.

Met dank aan Geert Cazemier, Marjolein van de 
Peppel en Ton Engelsma

Op de foto die genomen 
is op de Lawickse Allee 
zien we Sjoe Leusen, 
Geert Cazemier, Karin 
Verbeek, Yvonne van 
Trijp en penningmeester 
Frits van de Peppel in een 
Wageningse ‘Pikkie’, een 
bakfiets die je in die tijd 
bij studenten kon huren. 
Collectie WDT.
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Van de voorzitter
Het lustrumjaar 2018 ligt achter 
ons en we hebben nog vijf jaar te 
gaan voor de viering van 50 jaar 
Historische Vereniging Oud 
Wageningen in 2023. Het lijkt nog 
ver weg en dat is het ook wel, maar 
toch beginnen we als bestuur 
langzaamaan alvast na te denken 
over hoe we dat willen gaan vieren. 
Vanzelfsprekend vieren we dit met 
onze leden, want zonder hen is er 
geen vereniging. Maar zonder stad 
ook geen geschiedenis en dat wil-
len we op de een of andere wijze 
(blijvend) memoreren. Hoe en met 
wat, dat zijn nu nog open vragen. 
Mocht u ideeën hebben, laat het 
ons weten. Gelukkig is het vijftig-
jarig bestaan financieel al eerder 
opgepakt en reserveren we daar 
jaarlijks voor, zodat we in 2023 een 
eigen fonds hebben van 5000 euro. 
Met wat sponsoring van derden 
hebben we financiële armslag om 
er een mooi feestjaar voor Oud 
Wageningen van te maken. Wie 
weet viert Wageningen in 2023 wel 
760 jaar Stadsrechten? Of is 2023 
het jaar waarin we het herstel van 
de stadsgracht rond onze oude 
vestingstad vieren. Het zou zo 
maar kunnen.

Zoals gezegd: zonder leden geen 
vereniging. Over het aantal leden 
mogen we momenteel niet klagen, 
we groeien langzaam maar gestaag. 
Op 31 december 2018 stond de tel-
ler op 643 betalende leden. In drie 
jaar tijd een groei van 137 leden met 
een jaarlijks stijgende lijn van 37, 
45 en 55. Trekken we dit door dan 
is het niet uitgesloten dat eind 
2019 de mooie grens van 700 leden 
wordt doorbroken. Kijken we met 
een schuin oog naar 2023, dan zou 
het ledenaantal zo maar 850 kunnen 
zijn. Dat zou mooi zijn en maakt 
het werk van onze vereniging wel 
makkelijker. We hebben er geen 
wetenschappelijk onderzoek naar 
gedaan, maar denken dat er twee 
belangrijke redenen zijn. De eerste 
en belangrijkste reden is dat de 
vereniging meer naar buiten treedt. 
Het mooie tijdschrift is daar één 
voorbeeld van, maar ook de web-
site en de sociale media, de goed-
bezochte lezingen, het werk van 

de archeologische werkgroep en 
tal van andere activiteiten die we 
alleen of samen met andere erf-
goedorganisaties in en voor de 
stad oppakken, maken dat we als 
Oud Wageningen zichtbaar zijn. 
Dit levert bekendheid op en ver-
volgens ook weer nieuwe leden. 
Gesteund door de tweede reden 
van de groei, namelijk de blijvende 
aandacht voor ledenwerfacties. 
Net als vorig jaar staan we dit jaar 
traditioneel weer op de Boeken-
markt (april) en Molenmarkt (sep-
tember), maar we gaan in juni ook 
weer een ledenwerfactie houden 
op de markt bij de fontein. Vorig 
jaar heeft dat goed gewerkt.

Het is gelukt om een kandidaat-
bestuurslid voor de vacante functie 
van ‘communicatie & PR’ te vinden. 
Lid worden van Oud Wageningen 
stond al een tijdje op het lijstje ‘te 
doen’ van Enrico van den Bogaard. 
De bijzonder geslaagde leden-
avond (en) over ‘Het stokje van 
Johan van Uven’ in de bblthk heeft 
hem het duwtje gegeven om zich 
aan te melden. Bij dat aanmelden 
zag hij op de website de vacature 
voor bestuurslid ‘communicatie & 
PR’ en heeft hierover contact 
gezocht. Om het verhaal kort te 
houden, in de Alv van komende 
april zullen we Enrico van den 
Bogaard voordragen als nieuw 
bestuurslid. Hij zal zich in het vol-
gende nummer zelf voorstellen. 

Het bestuur heeft de wens om uit 
te breiden naar acht bestuursleden. 
We merken dat het werk veel is en 
dat we graag nog meer zouden 
willen oppakken en dan zijn extra 
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handen noodzakelijk. Bijvoorbeeld 
voor een project als de ‘Canon van 
Wageningen’. In het vorige nummer 
stond al dat vier leden eraan willen 
beginnen en in januari 2019 van 
start zouden gaan. Door het vele 
werk is dit laatste niet gelukt en 
staat nu voor februari/maart 
gepland. Zo zijn er nog wel een 
paar ‘projecten’ of ‘activiteiten’ te 
noemen die vertragen of blijven 
liggen. 

Gelukkig is dat niet het geval rond 
de initiatieven voor behoud van 
het kunstwerk van Toon Heijmans 
bij de oude Ambachtsschool en 
het torenuurwerk aan de gevel 
van die school. De laatste fase  
van Herontwikkeling Diedenoort, 
Mouterij, Pantarijn (DMP) is gestart 
en dit zal ook de fase zijn waarin 
het kunstwerk en de klok hopelijk 
hier hun nieuwe plek zullen vinden. 
Alles wijst erop dat dit gaat lukken. 
Over de Theekoepel valt op het 
moment dat ik dit schrijf niets 
nieuws te vertellen. We zijn razend 
benieuwd naar het ‘biedboek’ dat 
hoort bij de openbare verkoop 
onder voorwaarden. Hieruit zal 
blijken waar de toekomstige eige-
naar volgens de gemeente aan 
moet voldoen om de Theekoepel 
als cultureel historisch erfgoed een 
nieuw gebruik te mogen geven. 
Ongeacht of Oud Wageningen al 
dan niet samen met Wageningen 
Monumentaal hierin nog een rol 
zal spelen, hopen wij voor de toe-
komst van de Theekoepel op een 
succesvol verkooptraject met een 
op alle fronten duurzaam nieuw 
gebruik. Als dat lukt zijn wij al meer 
dan tevreden en blij dat we drie jaar 

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

Algemene ledenvergadering op dinsdag 23 april 2019
Uitnodiging en de agenda worden per e-mail en (stads)post 3 à 4 weken voor 

de vergadering toegezonden. De notulen, het jaarverslag en de financiële 

verantwoording worden niet vooraf verspreid. Deze zijn, net als voorgaande 

jaren, ongeveer 14 dagen van tevoren via de website (www.oudwageningen.nl) 

te downloaden. Wie een papieren versie wil ontvangen kan dit kenbaar maken 

bij de secretaris (0317-211436) of per e-mail: secretariaat@oudwageningen.nl).

Aansluitend de lezing: ‘16 molens in Wageningen’ door Hans Dobbe
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geleden dit proces als Wageningen 
Monumentaal en Oud Wageningen 
op gang hebben gebracht met het 
initiatief ‘Stichting Stadsherstel in 
de maak’ (zie het Tijdschrift van 
september 2015, jaargang 43-3, 
blz. 23).
De lezing ‘Het stokje van Johan’ 
was een succes en leverde veel 
lovende reacties, vrijwillige giften 
en nieuwe leden op.

Ledenadministratie
Ledenaantal
Per 31-12-2018: 671 (643 betalende 
leden en 28 niet-betalende leden).

Nieuwe leden
Dhr. J. van der Lee
Dhr. T. van Rhoon
Dhr. E. van den Bogaard
Fam. van der Berk-van Sonsbeek
Dhr. J. Feenstra
Mevr. Ph.M.L. Westland-Seves
Dhr. J. Kosman
Mevr. T. Raats

Opzeggingen
Dhr. Th. Michels
Mw. M.J. Kusumobroto
Dhr. M. Visser
Dhr. D. van Orden
Dhr. A.E. Braam
Dhr. J.F. van der Kamp
Fam. Chr. Bresser
Dhr. W. van Beek
Dhr. A.W.W. Daniëls

Jaarverslag WAW 2018
Onlangs verscheen het jaarverslag 
over 2018 van de archeologische 
werkgroep van Oud Wageningen. 
De groep telt op dit moment 
negentien leden. In het opnieuw 
zeer informatieve en mooi vorm-
gegeven verslag wordt uitgebreid 
weergegeven waaraan de werk-
groep het afgelopen jaar heeft 
gewerkt. Een belangrijk project is 
het te verschijnen boek over de 
Westberg en Belmonte. Hiervoor 
wordt veel studie verricht, kaart-
materiaal bewerkt en ander voor-
bereidend werk verzet. Verder 
vordert ook het digitaal vastleg-
gen van oud (kaart)materiaal 
gestaag en wordt aan het behoud 
van oude dia’s gewerkt. Zoals de 
werkgroep het zelf formuleert:  
‘In de werkgroep is veel expertise 

die het mogelijk maakt dat het 
Wageningse historische cultuur-
goed beter ontsloten kan worden 
en ook beter zorgvuldig opgeslagen 
kan worden voor de toekomst.’ 
Het verslag is integraal te lezen op de 
website www.oudwageningen.nl.

Terugblik:  
Het stokje van Johan
In de laatste HVOW-lezing van 2018 
werd ‘multi-multi-talent’ Johan 
Marie van Uven in de schijnwerpers 
gezet door musicus en filmmaker 
Cees Mobach. In zijn hommage 
werd naast het levensverhaal van 
Van Uven vooral belicht dat hij 
musicus was, componist, arrangeur, 
leider van orkesten en koren,  
en grondlegger van de WSKOV 
(Wageningse Studenten Koor en 
Orkest Vereniging, voorheen WSO), 
die dit jaar haar 100-jarig bestaan 
zal vieren. Aan het reeds bloeiende 
Wageningse muziekleven voegde 
Van Uven al eerder ook de 
Vereniging voor Kamermuziek toe. 
Ook deze bestaat nog steeds. 
De lezing, of misschien was het 
meer een performance, werd eind 
november tweemaal opgevoerd  
in de bblthk, die beide avonden 
stampvol zat. Rasverteller Mobach 
had voor de gelegenheid een 
ensemble samengesteld, dat de 
lezing muzikaal illustreerde. Op 
het programma stonden diverse 
pianostukken, een vioolsuite, een 
symfonisch orkeststuk en een 
strijkkwartet, alle speciaal voor de 
HVOW-lezing ingestudeerd en uit-
gevoerd. Sommige stukken waren 
door Van Uven zelf gecomponeerd 
of aangepast voor de instrumenten 
waarover hij de beschikking had. 

Dat waren niet altijd de instrumenten 
die de componist oorspronkelijk 
bedoeld had.
Mobach maakte het verhaal com-
pleet met onderhoudende video-
beelden, die het verhaal levendig 
ondersteunden, en tastbare herin-
neringsstukken als het dirigeer-
stokje, de baton van Johan.

Lezing ‘De zestien molens  
in Wageningen’
In de geschiedenis van 
Wageningen hebben molens een 
belangrijke rol gespeeld. Zo mak-
kelijk als er nu stroom uit de muur 
wordt gehaald, ging dit in het ver-
leden wel even anders. Als kracht-
bron om iets te produceren was er 
menselijke of dierlijke kracht, 
waterkracht of windkracht voor-
handen om een molen te kunnen 
aandrijven. In Wageningen zijn 
tenminste zestien molens 
geweest (en waarschijnlijk nog 
veel meer), die allerlei werkzaam-
heden konden uitvoeren. Op dins-
dag 23 april zal oud-molenaar 
Hans Dobbe na de Algemene 
Ledenvergadering deze interes-
sante bouwwerken en werktuigen 
belichten. De lezing vindt plaats in 
de Vredehorst, aanvang 20.30 uur, 
aansluitend aan de Algemene 
ledenvergadering.

Foto uit ca. 1900 van standaard molen ‘Op de Laar’ te 
Bennekom, die sterk leek op de voorganger van molen 
‘De Eendracht’ van vóór 1785. Maker foto onbekend. 
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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. 

Lezing ‘Kunstenaars in de Pastorie van de Hervormde Kerk in Elst (U)’
Toon Blokland houdt een presentatie over bovengenoemd onder-
werp. Er was geen geld voor een dominee, dus nam een klein  
kunstenaarscollectief, waaronder Willem van Lierop, hun intrek in 
de pastorie. Meer informatie: www.oudrhenen.nl.

Culturele Ronde
De overzichtstentoonstelling van de Culturele Ronde toont een 
kunstwerk van iedere deelnemende kunstenaar. Voor informatie 
over de Open Ateliers zie www.cultureleronde.nl of de brochure  
die op diverse lokaties te verkrijgen is.

Lezing ‘De zestien molens in Wageningen’
In Wageningen zijn minstens 16 molens geweest. Hans Dobbe  
zal deze interessante bouwwerken en werktuigen belichten.  
Zie pagina 27 van dit nummer. 

Lezing ‘Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee’
Archeoloog Nils Kerkhoven vertelt over de rijke archeologische 
opbrengsten van het zandwin- en natuurontwikkelingsproject  
Over de Maas. Een bijzonder verhaal over de ontdekking van  
de ‘grootste archeologische vindplaats van Nederland’.  
Meer informatie: www.hkko.nl.

Expositie Eppo Doeve
De bekende tekenaar Eppo Doeve studeerde en woonde van  
1927-1933 in Wageningen. Vooral deze periode wordt belicht  
in deze expositie. Meer informatie in ons komende 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

26 maart 2019
Gedachteniskerk,

Herenstraat 82
Rhenen 

20.30 uur

6 t/m 14 april 2019
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

23 april 2019
Vredehorst
Tarthorst 1

20.30 

13 mei 2019
Streekmuseum Baron 

van Brakell
Provincialeweg 21

Ommeren

19 mei t/m  
20 oktober 2019

De Casteelse Poort
Bowlespark 1A
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