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T EN  GELE I D E

CO LO FO N

Deze keer gaan we een gewoon nummer maken, zeiden we ter redactie tegen elkaar. Geen special dus, 
zoals de jongste twee uitgaven. Eind 2019 hadden we een bijzondere uitgave over 150 jaar Pantarijn (en 
voorlopers) gemaakt en net was een speciale uitgave over 75 jaar Bevrijding bij de lezers bezorgd. 
We doen dat graag, zulke bijzondere uitgaven samenstellen. Ons blad opent zich daarmee voor nieuwe 
groepen lezers, het krijgt er een ruimere blik door en dat is alleen maar goed. 
We zouden nu dus een gewoon nummer gaan maken. Maar wat is gewoon in dit verband? Vijf jaar gele-
den begonnen we een experiment. We maakten de overstap van een gedegen, maar belegen clubblad 
naar een veelstemmig en veelkleurig magazine. We wilden voortaan iedere geïnteresseerde Wageninger 
kunnen boeien. Het eerste nummer telde heel voorzichtig 20 pagina’s. Wat we hoopten gebeurde: u 
maakte mét ons die overstap en omarmde het nieuwe blad. Dus durfden we al gauw omvangrijkere num-
mers te maken, waarin de nieuwe formule beter tot haar recht kon komen. Deze keer niet voor het eerst 
telt het blad 28 pagina’s. Daarbinnen proberen we de hele Wageningse geschiedenis te overspannen, niet 
telkens alles ineens, maar wel steeds met het oog op die spanningsboog. In dit nummer starten we bij de 
eerste Wageningers op de Westberg om uit te komen bij de inwoners van nu, met name de katholieken 
onder hen. Daartussen doen we de middeleeuwen aan en ook wat je zou kunnen noemen grootmoeders 
tijd. Klaarblijkelijk zitten we met deze panoramische aanpak op de goede weg, want in dezelfde vijf jaar 
tijd maakte het abonneebestand een groei door van wel veertig procent. Hoe gewoon is dat! 
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ners, een verdubbeling van de bevolkingsomvang 
van dat moment. Om die aanwas te kunnen opvan-
gen moest er driftig gebouwd worden. Er was een 
nieuwe woonwijk nodig en de beste plaats daar-
voor waren de uiterwaarden aan de zuidkant van 
de stad. De gemeente onder de roemruchte bouw-
burgemeester Maarten de Niet omarmde dit ‘uiter-
waardenplan’. Er zouden 5.600 woningen kunnen 
komen voor 20.000 mensen. Maar daarmee zou 
de bevolking nog niet onder de pannen zijn. En dus 
werkte de gemeente met vaart een aantal uitbrei-
dingsplannen uit: Hamelakkers (vastgesteld 1957), 
Bovenbuurt (1958), Nude (1960) en Wageningen-
Hoog (1961). 
Tegen die achtergrond mag het niet verbazen dat 
ook de rk-parochie Sint-Jan de Doper aan de Berg-
straat zich afvroeg of zij de aanwas van nieuwe 
katholieken nog wel zou kunnen opvangen. Begin 
jaren zestig telde de parochie een kleine 5.700 zie-
len, ongeveer 22 % van de Wageningse bevolking 
van circa 25.000. Het lag dus voor de hand dat de 
pastoor en de bisschop ook voor de toekomst 
graag rekenden met een aandeel van 20 à 25 % in 
de groei van de bevolking. Als de stad Wageningen 
dubbel zoveel inwoners zou gaan tellen, dan zou 
de parochie ook met verdubbeling mogen reke-
nen. Een tweede kerk leek dus alleszins verant-
woord. Ook de gemeente Wageningen hield daar 
al rekening mee; in het uitbreidingsplan Boven-
buurt was de eventuele stichting van een kerk 
voorzien. 

Ontkerkelijking
Maar gingen er dan geen alarmbellen af vanwege 
de toen opkomende ontkerkelijking? Zouden al 
die nieuwe Wageningers nog wel zo kerks zijn? 
De parochie was nog nauwelijks door ontkerkelij-
king aangetast, ook niet als gevolg van de toevloed 
van nieuwe Wageningers die op het Rijkslandbouw-
onderwijs waren afgekomen. Sinds de oprichting 
daarvan was het aandeel katholieken in de Wage-
ningse bevolking zelfs licht gestegen. Uit een 
sociologisch onderzoek onder de Wageningse 

Aan het begin van de jaren zestig van de voorbije 
eeuw hield de parochie van Sint-Jan de Doper reke-
ning met een zo grote toeloop van nieuwe lidma-
ten dat een opsplitsing nodig zou worden. De kerk 
aan de Bergstraat zou te klein worden om al die 
gelovigen te kunnen bergen. 
Niet alleen de katholieken in Wageningen verkeer-
den in de naoorlogse jaren in een groeiroes. Heel 
‘Herrijzend Nederland’ was bevangen door een 
opmerkelijk vooruitgangsgeloof. 

Toekomstvisie
Voor Wageningen had het Economisch Techno-
logisch Instituut Gelderland ETIG in 1953 op verzoek 
van de gemeente een toekomstvisie opgesteld. 
Dit gerenommeerde instituut voorzag een grootse 
ontwikkeling van de stad als landbouwkundig cen-
trum van internationaal niveau. Na de oorlog was 
de Landbouwhogeschool vrij snel weer gaan groei-
en en bovendien kwamen naast de hogeschool 
wel twintig landbouwkundige instituten tot stand. 
Volgens het ETIG zou Wageningen binnen enkele 
decennia uitgroeien tot een stad van 54.000 inwo-

Gebouwd op de groei die 
niet wilde komen
Er verrijst een supermarkt op de hoek Geertjesweg/Nobelweg in de Bovenbuurt; de voormalige 

Verrijzeniskerk is ervoor gesloopt. De kerk werd in 1967 ingewijd door kardinaal Alfrink, bisschop 

van Utrecht, en met goedvinden van diens opvolger Simonis in 1989 alweer aan de eredienst 

onttrokken. Daarna heeft het gebouw nog drie decennia als rouwcentrum dienstgedaan. 

Door Piet Aben

De Verrijzeniskerk met de karakteristieke klokkentoren, vlak na de bouw. 
Parochiearchief Sint-Johannes de Doper. 

Verrijzeniskerk bleek na 20 jaar al overbodig
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katholieken in 1964 bleek heel weinig van afvallig-
heid. Van goede katholieken werd op straffe van 
zondigverklaring verwacht dat zij elke zondag naar 
de kerk gingen. Dit onderzoek liet zien dat de 
meeste Wageningse katholieken aan die eis volde-
den: 75 % ging elke zondag naar de kerk, 10 % 
enkele zondagen per maand en slechts 6 % zei 
nooit naar de kerk te gaan. Andere onderdelen van 
het kerkelijke leven gaven vergelijkbare uitslagen 
te zien. Tussen autochtone en nieuwe Wageningers 
bleek geen significant onderscheid in geloofsbele-
ving te bestaan.
En dan was er begin jaren zestig nog het Vaticaans 
Concilie, dat de kerk weer helemaal bij de tijd zou 
brengen; ‘aggiornamento’ – ‘modernisering’ – 
was de leus. Ook katholiek Wageningen ging daar 
enthousiast in mee. Door op haar manier te moder-
niseren zou de kerk haar aantrekkingskracht 
weten te behouden. 
Dat was de sfeer waarin het nog vanzelfsprekend 
kon heten dat de nieuwe parochie Verrijzenis des 
Heren voortvarend tot stand kwam. Per 1 januari 
1964 werden pastoor W. Batenburg en zijn kerk-
bestuur benoemd, in 1965 kwam een noodkerk 
gereed en in 1967 kon de nieuwe kerk al worden 
ingewijd - een ‘moderne kerk’ in de zin van het 
concilie, geen lange rijen banken zoals aan de 
Bergstraat, maar een ruimte, waar de gelovigen 
zich als een gemeenschap rond het liturgische 
centrum groepeerden. 

Het heeft niet mogen baten - twintig jaar na de 
opening ging de kerk alweer dicht. Zij was niet 
nodig gebleken om de vermeende groei van de 
stad mee op te vangen, want die voltrok zich veel 
langzamer dan het naoorlogse optimisme had 
ingegeven. En ze raakte daarenboven ontvolkt 
door een mate van ontkerkelijking, die ons land 
tot het meest ontkerstende gebied van Europa 

heeft gemaakt. De Verrijzeniskerk werd letterlijk 
en figuurlijk een centrum van rouw.

Iedereen katholiek
Ooit, in de middeleeuwen, was iedereen katholiek. 
De eerste vermelding van een kerkje gewijd aan 
Sint-Jan de Doper dateert uit de negende eeuw, 
het lag op de Westberg. Daar heeft ook een dorpje 
gelegen, de inwoners zijn er begraven. Van het 
kerkje zijn nog wat muurresten over en ook van 
het kerkhof zijn sporen gevonden. Op een kaart 
uit 1570 van de Gelderse kaartenmaker Witteroos 
staat op die plek nog steeds een kapel ‘Ten heijli-
gen cruijs’ ingetekend. 
Naast dit Oud Wageningen stichtte de hertog van 
Gelre aan het begin van de dertiende eeuw het 
nieuwe Wageningen als verdedigingsvesting 
tegen zijn rivaal de bisschop van Utrecht. Aan het 
eind van de eeuw, in 1288, stond daar ook een 
nieuwe parochiekerk, net als de kapel op de berg 
gewijd aan Sint-Jan de Doper. Eeuwenlang werden 
op Sint-Jansdag, 24 juni, vanuit de nieuwe kerk 
aan de Markt processies gehouden naar de kapel 
op de Westberg. In 1569 wordt daar voor het laatst 
nog melding van gemaakt. 
De reformatie van Luther (1517) kwam in Wageningen 
pas aan in 1578. Toen stelde de streng calvinistische 
landvoogd van Gelderland, Jan de Oude (ofwel Jan 
van Nassau), broer van Willem van Oranje, de eerste 
predikant aan, Willem van Varick. Het katholieke 
stadsbestuur was daar niet over te spreken. Er volg-
den een paar onrustige jaren. Direct al ondernamen 
gereformeerden een Wageningse beeldenstorm 
waarbij ornamenten en kunstobjecten in de kerk 
werden vernield. Daarover beklaagden de stadsbe-
stuurders zich bij de stadhouder. Die op zijn beurt 
probeerde het bestuur te wippen, wat hem niet echt 
lukte. Voor even ontstond er godsdienstvrede, maar 
eind 1580 blijkt de kerk toch in handen van de gere-
formeerden te zijn en niet veel later volgde een ver-
bod op het uitoefenen van de katholieke eredienst. 
Toch bleef in Wageningen een flinke groep trouw 
aan het oude geloof. Aanvankelijk konden zij nog 
naar de kerk bij een nonnenconvent, dat vanwege 
de reformatie uit Renkum had moeten vluchten en 
in Wageningen kennelijk welkom was. Vanaf 1626 

Bronnen
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Links: De Waterstaatskerk 
aan de Heerenstraat werd 
geopend in 1853, buiten 
gebruik gesteld in 1925 en 
gesloopt in 1990. Tekening 
van Jan Assink uit 1962. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Rechtsboven: Interieur 
van de Sint-Jan de 
Doperkerk, ruim als een 
klassieke basiliek, met 
opvallende Byzantijnse 
vormen. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief
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konden de katholieken terecht in Renkum in kasteel 
Grunsfoort, waar de kasteelvrouwe de kapel voor 
hen openstelde (nadat haar man, die dit niet zou 
hebben toegestaan, was overleden). In 1666 werd 
daar zelfs een pastoor benoemd. Dat ging goed tot 
een nieuwe heer daar in 1728 een eind aan maakte. 
Al twee jaar later wisten de Wageningse katholieken 
van het stadsbestuur gedaan te krijgen dat ze een 
eigen kerkje mochten bouwen, buiten de stadsmuur, 
in de vorm van een tabaksschuur en verborgen ach-
ter hoge bomen (ongeveer waar nu Lijnbaan- en 
Javastraat liggen). Het stadsbestuur keurde ook de 
benoeming goed van een eigen pastoor. 

Godsdienstvrijheid
1795 bracht voor de katholieken de ommekeer; de 
Bataafse Revolutie maakte een einde aan de pro-
testantse Republiek, er kwam vrijheid voor alle 
godsdiensten. De schuurkerk hoefde geen schuil-
kerk meer te zijn, de kerk kreeg een toren. Het aan-
tal gelovigen nam toe en vijftig jaar later, in 1853 
vestigden de katholieken zich met een nieuwe kerk 
aan de Heerenstraat. Dat was een zgn. Waterstaats-
kerk, gebouwd met steun van Rijkswaterstaat als 
compensatie voor het verlies van de grote kerk op 
de Markt. De katholieken waren weer helemaal 
terug in de stad en in omvang waren ze gegroeid 
van 16 % in 1809 naar 20 % een eeuw later. Naast 
de protestanten, de socialen en de liberalen vorm-
den zij nu een van de dragende zuilen van de 
Wageningse gemeenschap. Er ontstonden rk-
instellingen op zowat elk gebied: onderwijs, vak-

bonden, gezondheidszorg, sportclubs, zelfs een 
rk-geheelonthoudersvereniging. 
De kerk aan de Heerenstraat was eigenlijk al direct 
te klein, maar het duurde lang voordat een ge-
schikt stuk grond beschikbaar kwam en voldoende 
fondsen waren bijeengebracht voor een kerk die 
met haar tegenhanger aan de Markt kon wedijve-
ren. Dat werd de huidige Sint-Janskerk aan de 
Bergstraat, ingewijd in 1925, ruim als een klassieke 
basiliek met byzantijnse vormen en voorzien van 
een triomfantelijk hoge toren (die de oorlog niet 
heeft overleefd). De katholieke emancipatie kon 
nu gevoeglijk als voltooid worden beschouwd. 
Het was de tijd van het roemruchte ‘rijke Roomse 
leven’. 

Relevant
Terug naar nu. Het rijke roomse leven is over en 
voorgoed voorbij. Volgens het CBS is iets meer dan 
15 % van de Wageningse bevolking katholiek, van 
wie 5 à 6 % elk weekend naar de kerk gaat. De Sint-
Jan is nu de hoofdkerk van een fusieparochie die 
zeven katholieke geloofsgemeenschappen omvat 
in de gemeenten Wageningen, Ede, Veenendaal, 
Renkum en Rhenen. Pastoor Henri ten Have en zijn 
team van pastoraal werkers en vrijwilligers verwel-
komen elk weekeinde zo’n driehonderd gelovigen. 
Sinds een jaar of tien is er ook een goed bezochte 
dienst in het Engels. De pastores zetten in op een 
programma van ‘parochierevitalisatie’. Daarmee 
willen zij, aldus hun website, ‘de omschakeling 
maken van een kerk die louter probeert te over-
leven, naar een missionaire kerk die relevant is 
voor de samenleving en die haar leden uitzendt 
om het evangelie te brengen naar de randen van 
de samenleving’. Alwaar, hoe schrijnend, de super-
markten de drukstbeklante plaatsen van ontmoe-
ting zijn geworden. 

Kerkzaal van de Verrijzeniskerk met de moderne u-vormige opstelling van de stoelen 
voor de gelovigen. Parochiearchief Sint-Johannes de Doper. 

Linksboven: De Sint-Jan 
de Doperkerk aan de 
Bergstraat werd voltooid 
in 1925. De toren (het 
‘potlood’) bleef in 1940 
gespaard, maar werd in 
1945 door het Duitse leger 
opgeblazen en daarna niet 
herbouwd. Beeldbank 
Wageningen, collectie Oud 
Wageningen.     
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De winterstormen die in de eerste helft van 
februari 2020 over ons land trokken hadden tot 
gevolg dat er op de Westberg een oude eik is 
omgevallen. Deze boom had een historische ach-
tergrond. Hij vormde een onderdeel van een 
serie eikenbomen die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd aangeplant rond het 
familiegraf van de toenmalige eigenaren van het 
landgoed Belmonte, de familie De Constant 
Rebecque de Villars. Dit monumentale graf werd 
aangelegd binnen de contouren van de oor-
spronkelijke middeleeuwse parochiekerk van 
Wageningen die op de Westberg stond. Zowel de 
overblijfselen van deze kerk als het latere graf-
monument genieten bescherming als rijksmonu-
ment. Het omwaaien van de boom betekent dat 
er schade is ontstaan aan de oorspronkelijke 
landschappelijke inrichting van dit monument. 
Het voorval roept echter ook herinneringen op 
aan een soortgelijke gebeurtenis die in 1831 op 
Belmonte plaatsvond. Deze leidde niet alleen tot 
veel consternatie, maar vormde ook de aanzet 
voor de ontwikkeling van de Westberg als onder-
deel van het landgoed. 

De geschiedenis van dit landgoed begint in 1808 
wanneer Frans Godard baron Van Lynden van 
Hemmen (1761-1845) verschillende stukken land aan 
beide zijden van de Holleweg koopt. Hij laat er een 
boswachterswoning en een theekoepel bouwen. 
Zijn schoonzoon, Thierry Juste baron De Constant 
Rebecque de Villars (1786-1867), laat in 1843 een 
landhuis bouwen in Italiaanse stijl met een specta-
culair uitzicht over de Rijn. Het dan zeventien hec-
tare grote landgoed, met een door Jan David 
Zocher ontworpen parkachtige tuin, krijgt de 
naam Belmonte. In 1857 krijgt Thierry’s zoon 
Willem Anne alle gronden op de Veluwe en de 
Veluwezoom, waaronder dit landgoed.  

Onder de begin negentiende eeuw aangekochte 
landerijen bevindt zich ook het perceel waarop 
omstreeks het begin van de twaalfde eeuw de 
oorspronkelijke parochiekerk was gebouwd. Ten 
tijde van het ontstaan van de latere vestingstad 
Wageningen werd ook daar een kerk gebouwd, de 
huidige kerk op de Markt. De kerk op de Westberg 
bleef echter nog geruime tijd in gebruik, onder 
andere als eindpunt van een jaarlijkse Sint Jans-
processie rond de midzomerdag, een traditie die 

Het recente sneuvelen van een oude zomereik op de Westberg roept herinneringen op aan een 
soortgelijk voorval in 1831, destijds veroorzaakt door blikseminslag.

Storm Dennis velt oude zomereik 
op de Westberg   
Door Eric van Dorland, 
Aernout Theunissen en 
Freerk Wiersum

6

Het door zomereiken omgeven terrein op de Westberg.
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sinds enkele jaren in ere is hersteld. Aan het eind 
van de zestiende eeuw raakt de kerk op de West-
berg toch in onbruik en uiteindelijk in verval. Als 
baron Van Lynden het perceel begin negentiende 
eeuw aankoopt, verwijst alleen de naam ‘Oude 
Kerkhof’ nog naar de kerkelijke geschiedenis van 
het perceel. 

In 1831 wordt de landgoedeigenaar op dramatische 
wijze herinnerd aan de geschiedenis van het kerk-
hof. De historische wortels komen letterlijk in zicht 
als op de avond van woensdag 13 april 1831 vanuit 
het zuidoosten een hevig onweer over Nederland 
trekt. Door dit noodweer, dat terug te vinden is in 
de historische gegevens van het KNMI, gaan onder 
andere in Heerde en Oosterhout boerderijen in 
vlammen op. Op het landgoed Belmonte wordt 
een eik die op het kerkhof staat getroffen door de 
bliksem. Dat heeft onverwachte gevolgen. De blik-
sem ‘drong zelfs door tot in de graven van het 
voorgeslacht. Bij het wegruimen van den stam 
ontdekte men veel beenderen’, beschrijft J. van 
Slooten die gevolgen bijna 75 jaar later beeldend 
in een artikel over de Wageningse Berg in het tijd-
schrift Eigen Haard. 
Het voorval inspireert predikant en historicus Otto 
Heldring, die goed bekend is met de eigenaar van 
Belmonte – baron van Lynden van Hemmen – tot 
het schrijven van de driespraak: ‘Bij gelegenheid, 
dat een bliksemstraal den eik, staande op den 
ouden Christentempel op den Wageningschen 
Berg, ter nedervelde’ in de Almanak voor het 
Schoone en Goede voor 1833. Willem Johan Elias 
van Lynden, de zoon van Frans Godard, publiceert 
in dezelfde uitgave het gedicht: ‘Bij gelegenheid, 
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dat de bliksem gevallen is op het oude kerkhof, 
gelegen op den Wageningschen Berg, den 13den 
April, 1831.’  
Als gevolg van de blikseminslag wordt ‘de herin-
nering van dezen tempel, die met de ruïne scheen 
te zullen verdwijnen, weder levendig’ en besluit 
men de ruïne verder ‘na te sporen’. Daarbij vindt 
men enige muurresten van de kerk alsmede enkele 
oude graven. De kerk op de Westberg was immers 
ook een plek waar men eertijds doden ter aarde 
bestelde. Ter herinnering en markering worden 
rondom de locatie van de vroegere kerk populieren 
aangeplant.

De gebeurtenis in 1831 en verschillende aanvullen-
de vondsten op het terrein in de daaropvolgende 
decennia spreken blijkbaar zeer tot de romantische 
verbeelding van de landgoedeigenaren. Willem 
Anne de Constant Rebecque besluit een familiegraf 
in te richten op de locatie van de oude kerk. Over 
de oorspronkelijke aanleg van dit graf is niets 
bekend. Er bestaan echter wel beschrijvingen over 
aanpassingen aan het graf vlak voor het overlijden 
van Willem Anne in 1894. Nadat hij is bijgezet, 
wordt een obelisk op het graf geplaatst. Hierop 
staat niet alleen een levensbeschrijving van zijn 
vader Thierry Juste, op wiens graf in Lausanne een-
zelfde obelisk staat, maar ook de toenmalige 
romantische interpretatie van de geschiedenis van 
de Westberg. Volgens een foto ten tijde van de bij-
zetting staan de Italiaanse populieren die aange-
plant werden na de vondst van de graven in 1831 er 
dan nog steeds. Tussen die populieren zijn echter 
nieuwe eiken aangeplant. 

Blijkens recent onderzoek maakte ook de thans 
omgewaaide eik deel uit van de aanplant rond het 
familiegraf. Uit het aantal zichtbare jaarringen van 
de omgevallen boom komt een leeftijd naar voren 
die overeenstemt met de overige eerder onder-
zochte eiken: kiemjaar circa 1877, aanplantjaar 1884-Het gedicht van Baron van Lynden van Hemmen.

Foto ten tijde van de 
bijzetting van W.A. de 
Constant Rebecque in 
1894. De zichtbare dikke 
bomen zijn de oorspron-
kelijk aangeplante popu- 
lieren, de dunne boompjes 
daartussen de pas 
geplante zomereiken.  
Foto collectie Stichting 
Belmonte Arboretum 
(retouche WAW).
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1885. De reden voor het omvallen van deze zomer-
eik met een respectabele diameter van 94 cm en 
een hoogte van 24 meter was dit keer echter geen 
blikseminslag. De boom was verzwakt als gevolg 
van aantasting door de dikrandtonderzwam. Deze 
schimmel veroorzaakt houtrot in wortelkluit en 
stambasis. Als gevolg van het afbreken van lignine 
in de houtcellen maakt de tonderzwam de boom 
gevoelig voor windworp. 

Storm Dennis van zondag 16 februari 2020 werd 
deze oude eik noodlottig. De boom, die net bin-
nen het buitenste hekwerk in de noordoostelijke 
hoek van de huidige begraafplaats stond, is naar 
het noorden op de akker gevallen. Hierbij is aan-
zienlijke schade aan het hekwerk ontstaan: de eik 
was daar grotendeels mee vergroeid en had de 
hoek van de omheining min of meer geïncorpo-
reerd in zijn stam. Ten tijde van het schrijven van 
dit artikel is het de bedoeling het resterende stuk 
van de stam weer overeind te plaatsen en daarbij 
het originele hek ter plaatse zo goed mogelijk te 
herstellen.  

Bronnen
Gemeentearchief Wageningen, Oud Rechterlijk 
Archief III, Inventaris 188, Folio 153-154.
Eigen Haard 27 (1907)
Almanak voor het Schoone en Goede voor 1833.
O.G. Heldring en G. Maasloop Werner, 

8

Wandelingen over de Veluwe. Van Eldik Thieme, 
Arnhem, 1845.
Wageningsche Courant 26 september en 5 decem-
ber 1894. 
Ing. A. Theunissen - Boomontzorging.com, 2017. 
Leeftijdsbepaling van zomereiken op het terrein 
van de kerkruïne op de Westberg te Wageningen, 
BO/RA/2017.037, Herveld. Intern rapport in 
opdracht van Werkgroep Archeologie 
Wageningen.

Foto’s: Eric van Dorland, tenzij anders vermeld.  

Boven: Aernout 
Theunissen van 
Boomontzorging 
onderzoekt namens WAW 
de jaarringen van de 
omgevallen zomereik.

Rechts:  De betreffende 
eik in betere tijden: een 
week voordat deze geveld 
werd door storm Dennis.
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Een historische 5 mei
Het woord ‘historisch’ valt in deze trieste en bizarre coronatijden maar al te vaak. Iedereen 
die op 5 mei even door de ongekend stille Stad der Bevrijding dwaalde zal het woord onge-
twijfeld hebben gehoord of gebruikt. Wat hebben we een onvergetelijke 5 mei meegemaakt. 
Allemaal in eigen stad. Maar toch alleen.

Er waren weinig mensen op straat, net zoals 75 jaar geleden. Toen waren de 12.000 Wage-
ningers geëvacueerd op het moment dat de stad met Hotel De Wereld in de geschiedenis-
boekjes belandde, nu bleven de meeste van de bijna 40.000 Wageningers thuis. Net zoals 
de bijna 100.000 andere mensen die anders de stadsgrenzen zouden zijn gepasseerd. 
Onder die 100.000 bezoekers zijn overigens elk jaar veel oud-Wageningers, kinderen en 
kleinkinderen, die natuurlijk op 5 mei allemaal naar Wageningen komen. Maar nu dus helaas 
even niet. De jaarlijkse Reünie van Wageningen, die zo diep in het gevoelsleven van de 
Wageninger is vastgelegd, sloeg een jaartje over. Ik vermoed dat hier op 5 mei niet alleen 
heel wat minder alcohol is geconsumeerd, maar ook veel minder soep is gegeten. Welke 
Wageninger heeft op 5 mei niet een pruttelende pan soep voor bezoekers, kinderen en 
kleinkinderen klaar staan? Voor iedereen die even de drukte van de stad wil ontvluchten?

Sommige Wageningers voerden op 5 mei, op gepaste afstand, opeens hele gesprekken over 
5 mei. Zelden zullen zoveel Wageningers het belang van vrijheid zo gevoeld hebben. Is het 
op 5 mei doorgaans zoeken naar Wageningers tussen de mensenmassa’s, nu waren ze een 
keer onder elkaar. Hoe beviel dat? Ik hoorde dat iedereen het accepteerde en begrip heeft 
voor de coronamaatregelen. Er waren mensen die het stiekem eigenlijk wel een keertje lek-
ker rustig vonden. Al hoopt bijna iedereen dat Wageningen op 5 mei 2021 weer het decor is 
van een uitbundig feest rond 75+1 jaar. Want zoals menig Wageninger weet: dankzij de verte-
ringen van al die bezoekers van buiten de stad op 5 mei hebben wij de rest van het jaar een 
fijne horeca.
Er waren lichtpuntjes op deze bijzondere 4 en 5 mei. Zo was het filmische spektakel op de 
gevel van Hotel De Wereld tijdens het ontsteken van het Bevrijdingsvuur, te volgen via de 
landelijke NPO-tv, voor eeuwig onvergetelijk. 
En dat zorgde, mede dankzij het uitblijven van allerlei activiteiten in den lande, er ongetwij-
feld voor dat Wageningen als Stad der Bevrijding nog nadrukkelijker op het netvlies is 
komen te staan bij de gemiddelde Nederlander. Ook dankzij die prachtige dagelijkse 
Bevrijdingsjournaals na ‘dat andere’ Journaal. Okay, de echte capitulatie had dan formeel 
plaats in een tent op de Lüneburger Heide, maar dankzij de oude filmbeelden was goed te 
zien dat Wageningen wel degelijk een voorname rol speelde in dit verhaal.
De directeur van het vermaarde Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD), 
Frank van Vree, legde het iedereen tijdens het ontsteken van het Bevrijdingsvuur op het 
5 Meiplein haarfijn uit: Wageningen en zeker Hotel De Wereld worden de komende jaren 
alleen maar belangrijker. Hij zette klip en klaar neer dat de behoefte aan memorabele plek-
ken, officieel lieux de mémoire geheten, alleen maar aan het toenemen is. Zeker als de vete-
ranen er straks echt niet meer zijn. Dan staat Hotel De Wereld nog fier overeind. Als een 
zichtbare herinnering aan de bevrijding van Nederland. Wat mag Wageningen blij zijn dat het 
hotel ternauwernood aan sloop is ontsnapt, zoals te lezen is in het nieuwe boek Vrijheid geef 
je door.

We zullen hopelijk nog heel veel jaren talrijke toeristen de weg mogen wijzen naar Hotel 
De Wereld. De coronacrisis van 2020, hoe betreurenswaardig en verdrietig ook, heeft tussen 
alle diepe narigheid en ellende één positief toekomstperspectief geboden: Wageningen is, 
in alle stilte, landelijk nog steviger neergezet als de Stad der Bevrijding. Dus laat iedereen 
alsjeblieft maar weer komen, op 5 mei 2021.

CO LU M N

Door
Eric Wijnacker  

Eric Wijnacker is 

Wageninger, historicus 

en journalist bij dagblad 

De Gelderlander.
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boeren is hij een graag geziene koopman en ver-
halenverteller. Maar die koopwaar op de fiets 
vormt een flink gewicht. Met het alsmaar drukker 
wordende autoverkeer en de verplichting om met 
‘hand uitsteken’ richting aan te geven wordt het 
moeilijk voor Dirk. Hij is inmiddels vader van doch-
ter Adriana – een paar jaar later volgt Cornelia – en 
wetend hoe moeilijk het leven kan zijn voor een 
weduwe met kinderen gaat hij op zoek naar alter-
natieven.  
Begin maart 1930 verrast hij zijn vrouw met een 
draaiorgel dat hij heeft gehuurd bij Louis van 
Deventer te Brummen. Dirk presenteert het orgel-
draaien als ‘noodhulpbaan’; tot halverwege de 
jaren dertig blijft hij manufacturen slijten in de 
zomer en turf in de winter. Maar Dirk wil plezier 
verkopen. Hij zal zich hebben herinnerd hoe het 
draaiorgel van de in 1919 overleden ‘Lamme Thijs’ 
Keukens van straat naar straat ging, als langstrek-
kend feestje, met dansende mensen in zijn kiel-
zog. Wat in zijn keuze meegespeeld kan hebben is 
dat in de jaren twintig het vak van orgelbaas een 
beter imago krijgt. In de grote steden zijn heel wat 
mannen die wel met een orgel over straat willen 
en de verhuurders hebben de huurders voor het 
uitkiezen. Hun voorkeur gaat uit naar mensen die 
er netjes uitzien en met twee woorden spreken. 
Wie bovendien goed voor het gehuurde orgel 
zorgt, krijgt de volgende keer een beter orgel mee. 
Dat is voor een orgelman belangrijk, want een 
goed klinkend orgel brengt meer munten in het 
centenbakje. Deze logica leidt tot een straatbeeld 
met ‘nette’ en ‘beschaafde’ orgeldraaiers.  
Voor Dirk is dit een natuurlijke zaak. Er zit ambitie 
in deze man. Hij spreekt een zorgvuldig ouderwets 
beschaafd Nederlands met een vertrouwenwek-
kende basstem en hij wordt geprezen om zijn 
mooie handschrift. Wat Dirk bovendien in zijn jaren 
als colporteur zal hebben geleerd is mensen in te 
schatten, ze met verhalen te charmeren en tot 
kopen te bewegen. Hij kent heel Wageningen, 
in 1930 een gemeente met 13.000 inwoners. 

Dirk moet het orgeldraaien bekeken hebben met 
een koopmansoog: je hebt kosten en je hebt 

Dirk Haagsman is tien jaar oud als zijn vader in 
1899 door een bedrijfsongeval om het leven komt. 
Bij het afbreken van een huis in de omgeving van 
café De Keijzer (nu ’t Gesprek) krijgt hij een steen 
op zijn hoofd. Dirks moeder blijft achter met acht 
kinderen en is zwanger van de negende. Ze weet 
rond te komen, maar in haar huishouden worden 
geen zoete broodjes gebakken. Zodra de kinderen 
van de lagere school komen moeten ze aan het 
werk. Dirk, de oudste, heeft kinderverlamming 
gehad en kan zijn linkerhand en -voet niet goed 
gebruiken. Hij begint als colporteur. Ruim twintig 
jaar later, als hij heilsoldate Kee van Eekelen ten 
huwelijk vraagt, is hij een redelijk succesvolle 
ambulante verkoper van manufacturen. Hij ver-
voert de handdoeken, theedoeken, washandjes, 
ondergoed en kousen op een transportfiets, koffer 
voorop en tassen opzij. Bij afgelegen wonende 

‘Dat fameuze orgel van Haagsman’

Door Dick Haagsman 

Orgeldraaier Thijs Keukens verzorgt in het Bowlespark (ongeveer voor het huidige 

nummer 3) een ‘langstrekkend feestje’. Foto Beeldbank Wageningen, collectie 

Gemeentearchief.

Dick Haagsman is van 

oorsprong historicus 

en onderzoekt de 

geschiedenis van zijn 

voorouders.  

Nu zijn pensioen nadert heeft Dick Haagsman het ambacht van zijn eerste studie, 
geschiedenis, weer opgepakt. Zijn doel is om een boek te schrijven over 
vierhonderd jaar gewone-mensen-geschiedenis van Nederland. Dat doet hij 
door een reeks portretten te maken van nazaten van zijn zestiende-eeuwse 
stamvader. Zijn oudoom Dirk Haagsman, de Wageningse orgeldraaier, is er daar 
één van.
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opbrengsten en wanneer het positief saldo hoog 
genoeg is kun je ervan rondkomen. Exploitatie van 
een straatorgel is geen solistenwerk. Je kunt 
immers niet draaien en mansen (met het centen-
bakje rondgaan) tegelijkertijd. Het beste is een 
team van drie man, twee mansers en een draaier. 
Er zijn meer kosten. Je moet tijdig vergunningen 
regelen en betalen. Het orgel moet regelmatig op 
transport naar de verhuurder voor onderhoud en 
om te worden gestemd. Teneinde tegenover alle 
onkosten voldoende inkomsten te krijgen heb je 
een flink rayon nodig en Dirk pakt het dan ook 
groot aan. Behalve in Wageningen speelt hij in 
Barneveld, Veenendaal, Rhenen en Renkum. 
Dat betekent dat hij een paard nodig heeft en 
iemand die het paard kan mennen. Buurtgenoot 
Jan Koehoorn, die bij de cavalerie heeft gediend, 
wordt zijn helper. Het duurt niet lang tot blijkt dat 
Dirk financieel niet uitkomt: het paard moet weg en 
zodoende raakt Barneveld buiten bereik. Voortaan 
wordt er met het orgel gelopen. Hij houdt wel zijn 
knecht en wanneer mogelijk helpt Kee. Zo slaagt 
zijn opzet toch. In het Wageningse bevolkingsregis-
ter voor de jaren dertig is ‘koopman in manufactu-
ren’ doorgehaald en vervangen door ‘orgeldraaier’.  

Orgeldraaien: wat is dat voor vak?
De vooroorlogse draaiorgels spelen overwegend 
Duitse schlagers. Dat komt doordat er heel wat 
cilinderorgels over straat gaan, waar nog de oor-
spronkelijke Duitse cilinder in zit met acht vaste 
liedjes. Zo’n cilinder ‘herprogrammeren’ is duur 
vakwerk. Alleen de duurdere boekorgels kunnen 
een breed repertoire spelen, maar de boeken zijn 
evenmin goedkoop. Dirk heeft gedurende zijn 
gehele loopbaan beide typen door elkaar gebruikt.
Orgeldraaien is fysiek zwaar werk. Het wiel bedient 
niet alleen de muziekrol maar vooral ook de blaas-
balgen. Om de muziek goed te laten klinken moet 
de draaier een stabiel basistempo kunnen aanhou-
den. Evenals andere muziekinstrumenten is ook 
een draaiorgel vochtgevoelig. Het is in wezen werk 
voor de zomermaanden en ook dan moet er altijd 
een dekzeil bij de hand zijn. ‘s Winters is Dirk zo 
creatief – en brutaal – om met zijn geldbus bij 
vaste klanten langs de deuren te gaan om te collec-
teren ‘alvast voor de zomer’. Dirk, met zijn handi-
cap, heeft voorkeur voor de wat kleinere orgels, 
maar zo’n orgel blijft toch een heel gewicht. 
Met een straatorgel de Grebbeberg afdalen is 
een hachelijke zaak. 
‘Mansen’ is de kunst van het lezen van het publiek 
en het beleefd uitnodigen om een bijdrage te leve-
ren. Een goede manser straalt opgewektheid uit en 
verleidt de mensen daarin mee te gaan, want dan 
komen de munten uit de portemonnee. Dirk, onze-
ker ter been, gebruikt liever de collectebus dan het 
open mansbakje. Hij kan zich niet veroorloven een-

maal verkregen munten te verliezen. Keetje gaat 
graag met het orgel mee op pad en zij is met haar 
spontane vrolijkheid een natuurlijke manser, waar 
Dirk het moet hebben van ingestudeerde verhalen, 
grappen en rijmen. Dirk is doelgericht en loopt op 
zijn voorgenomen route zo goed mogelijk door, 
waar Kee hier en daar achterblijft voor een gezellig 
praatje. 

Dirk is bezorgd over de dag van morgen; hij denkt 
in termen van plannen en consequenties. Hij gaat 
in het gezin over de financiën en hij beseft dat het 
geld voorzichtig moet worden uitgegeven. Voor 
Kee gaat hij hierin te ver. Zij leeft meer in het hier 
en nu, ze heeft een opgeruimd karakter en kan 
alles missen. Dan kan het gebeuren dat ze weleens 
voedsel weggeeft terwijl in het eigen gezin schaar-
ste heerst. Dat botst weleens tussen hen beiden; 
niet dat het tot schelden komt, maar Dirk kan het 
lang volhouden om boos voor zich uit te kijken. 
Dirk heeft niet kunnen weten dat hij als orgelbaas 
begint op het moment dat het orgeldraaien binnen 
Nederland op zijn hoogtepunt is. De Grote Crisis 
van de jaren dertig en de opkomst van de radio 
doen de inkomsten voor draaiorgelexploitanten 
teruglopen. Het worden magere jaren voor Dirk en 
Kee. Dirk komt als zelfstandig koopman niet in aan-
merking voor steun. Maar in wezen is hij er ook te 

Boven: Kee Haagsman 
met een cilinderorgeltje 
in een handkar, 1931. 
Fotograaf onbekend.

Dirk Haagsman en Jan 
Koehoorn bij een 
huurorgel van Van 
Deventer, jaren dertig. 
Fotograaf onbekend.



trots voor: hij weet zich verantwoordelijk als kost-
winner en wil zelf voor zijn gezin zorgen. De op-
brengsten variëren, op feestdagen en bij mooi 
weer krijg je meer. In de jaren vóór de oorlog zijn 
het vooral centen en halve centen, of misschien 
een toen (vierkante stuiver) of een vierduitenstuk 
(2½ cent). Op feestdagen weleens een dubbeltje. 
Maar hij vindt ook geregeld oude knopen in zijn 
bus. Er zijn mensen die muntstukjes uit het raam 
van een bovenverdieping naar beneden gooien. 
Voor Dirk is dat moeilijk; als de muntjes wegrollen 
heeft hij een probleem, vanwege zijn been kan hij 
eigenlijk niet bukken om ze op te rapen. 
Het is geen gemakkelijk bestaan. In Amsterdam 
komt het niet zelden voor dat een orgelman hoog-
stens 30 cent op een dag ophaalt: daarvan kun je 
niet rondkomen. Zijn dochters weten nog hoe ver-
moeid Dirk aan het eind van de dag thuiskomt. 
Zo hard werken en zo weinig verdienen, het maakt 
hem bij tijd en wijle bitter. Het verdriet Dirk dat er 
mensen zijn die het orgeldraaien niet als bedrijf, 
maar als bedelen zien. Dat krijgen zijn kinderen 
op school weleens te horen.

Orgeldraaier in oorlogstijd
Op de dag dat Nederland capituleert in mei 1940 
wordt Dirk eenenvijftig. Er valt weinig te vieren. 
Tijdens de evacuatie worden Dirk, Kee en hun 
twee dochters van dertien en zeven jaar onder-
gebracht bij een boer in Ouderkerk aan den IJssel. 
De jongste dochter herinnert zich de boer als een 

strenge man van wie ze niks mogen en van wie 
ze weinig te eten krijgen: aardappelen met spek, 
geen groente. Ze slapen samen op strozakken 
op een open zolder onder enkele dekens en hun 
eigen jassen. Maar ze begrijpen goed dat ze het 
slechter hadden kunnen treffen. Ze zien Rotterdam 
branden.
Het orgel blijft in Wageningen gestald in de schuur 
van bloemkweker Bertus Brussen aan de Dolder-
straat. Na tien dagen keren de Wageningers weer 
terug. Bij terugkomst blijkt het orgel onbeschadigd 
en Dirk gaat er als vanouds mee op stap. Op enig 
moment wordt het in beslag genomen omdat hij 
de gewoonte heeft voor de deur van Oranje-
klanten vaderlandse liederen te spelen. Schijnbaar 
onverstoord blijft Dirk met zijn geldbus langs de 
deuren gaan en verkoopt in plaats van muziek nu 
zijn verhaal ‘ik ben mijn orgel kwijt…’ Als hij zijn 
orgel weer terug heeft gekregen speelt Dirk nog 
steeds vaderlandse liederen, niet langer de voor 
de hand liggende als het Wilhelmus, maar wel 
‘Wij willen Holland houden’, ‘Hollands vlag, 
U bent mijn glorie’, ‘Wien  Nederlands bloed door 
d’aderen vloeit’, ‘Waar de blanke top der duinen’ 
en ‘Holland, ze zeggen’… In september 1942 ver-
biedt de bezetter tenslotte alle straatmuziek. 

Na de luchtlandingen van Market Garden in sep-
tember 1944 wordt Wageningen opnieuw geëva-
cueerd. Het gezin Haagsman komt in de boerderij 
van de familie Van der Haar bij Veenendaal terecht. 
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Dirk en Kee Haagsman 
met orgel, zomer 1942, 
op de Grintweg richting 
Bennekom. Fotograaf 
onbekend.
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Afscheid van het orgeldraaien betekent niet dat 
Dirk stopt met werken: hij wil kostwinner blijven. 
Dirk verkoopt loten voor de jaarlijkse loterij van de 
Wageningse veemarkt (hoofdprijs een half varken). 
Nog jarenlang blijft Dirk een bekende Wageninger 
met zijn roep ‘Lo-tèn, lo-tèn!’ Hij bedenkt er jaar-
lijks een rijm bij en zingt die met krachtige stem: 
‘Ach mijn lieve Catootje, koop er eens een vee-loot-
je’. Hij verkoopt de loten zowel binnen Wageningen 
als in de dorpen in de omgeving. Hij loopt de 
afstanden zoals hij dat zijn hele leven heeft gedaan, 
tot soms het bloed in zijn schoenen staat. De laat-
ste vee-verloting vindt plaats in 1973. Drie jaar later 
sterft Dirk, zevenentachtig jaar oud. Keetje over-
leeft haar man nog achttien jaar. Zij zijn onvergete-
lijke Wageningers uit een tijd waarin het leven hard 
was en er geen zoete broodjes werden gebakken.

Diezelfde boerderij doet dienst als manschappen-
kantine voor de Duitse soldaten die eveneens in de 
omgeving zijn ondergebracht. Aan het eind van de 
moeilijke winter van 1945 is alles schaars. Begin 
maart vraagt Dirk om een kannetje melk en wat 
brood voor de verjaardag van zijn vrouw. Hij krijgt 
een half kannetje en een half kuchje (soldaten-
brood). Dat brood blijkt flink beschimmeld. Kee 
geeft het nog goed uitziende binnenste aan de kin-
deren en vraagt Dirk het beschimmelde buitendeel 
buiten weg te gooien. Door het raam ziet de oud-
ste dochter hoe hij het groen-beschimmelde stuk 
opeet. Het is een beeld van diepe treurigheid dat 
haar zal bijblijven.

Na de oorlog: Wagenings cultuurgoed
Halverwege mei 1945 keert het gezin terug naar 
Wageningen. Dirk kan zijn eerste geld verdienen 
door kachelhout te maken van kapotgeschoten 
bomen. Bij Louis van Deventer huurt hij opnieuw 
een orgel om zijn handwerk weer op te pakken. 
Na de eerste magere na-oorlogse jaren wordt het 
vanaf 1952 geleidelijk beter. Draaiorgels zijn een 
bron van nostalgie geworden en in Wageningen 
worden Dirk en Kee gezien als Wagenings cultuur-
goed, mensen spreken over ‘het fameuze orgel 
van Haagsman’. Dirk speelt geregeld bij studenten-
vereniging Ceres en bij de jaarlijkse schaatsbaan 
in de sleeptank van het Scheepsbouwkundig 
Proefstation. Al vanaf 1934 speelt Dirk voor goede 
doelen en in 1957 collecteert hij samen met Wage-
ningse studenten voor de landelijke ‘Goed Zo’-actie 
van de NCRV ten behoeve van de slachtoffers van 
kinderverlamming.

In het geheim wordt in 1955 het 25-jarig jubileum-
feest van de orgeldraaiers Dirk en Kee georgani-
seerd in de danszaal van het Oranjehotel in de 
Hoogstraat. Dirk heeft op dat moment zijn vijfen-
zestigste verjaardag al gevierd en van pensioen wil 
hij nog niet weten: ‘zolang ik het zelf nog verdie-
nen kan, doe ik het zelf.’ In eerste aanleg weigert 
hij zelfs de AOW – het ‘Dreesgeld’ – aan te pakken. 
Midden jaren vijftig kan hij eigen orgels aanschaf-
fen. Het zijn een Bruder-cilinderorgel dat nu te zien 
is in Museum Speelklok in Utrecht, het mooi-klin-
kende boekorgel ‘Het Duifje’ of ‘La Paloma’ dat 
momenteel dienstdoet als stadsorgel van Workum, 
en een derde boekorgel dat zich vooralsnog niet 
laat terugvinden (zie coverfoto).
Naarmate de jaren vorderen wordt het orgelspelen 
voor Dirk steeds zwaarder en uiteindelijk tè zwaar. 
In die laatste jaren moppert Louis van Deventer 
weleens dat Dirk beter voor zijn orgels moet zor-
gen. Na tweeëndertig jaar moet hij er in 1962 mee 
stoppen, drieënzeventig jaar oud. 
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Dirk Haagsman, zijn dochter en schoonzoon en studenten van Sint Franciscus en Ceres 
collecteren voor de NCRV GoedZo Actie, 11 mei 1957. Fotograaf onbekend.

Portret van Dirk 
Haagsman door 
Antoinette de Voogt. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie De Casteelse 
Poort.
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Het is niet waarschijnlijk dat de Grote Kerk op de 
Markt in Wageningen een tufstenen of houten 
beginfase heeft gehad. Het zou kunnen dat er eer-
der een andere kerk heeft gestaan, tufsteen of 
hout, maar dat is vooralsnog niet aangetoond. 
Grote delen van de huidige fundamenten vormen 
bijna zeker het begin van het huidige kerkgebouw. 
Ze stammen uit het eind van de dertiende eeuw; 
de kerk was dus vroeg-gotisch met enkele laat-
romaanse kenmerken, en er is geen spoor van tuf-
steen te vinden.
Dat is een van de bevindingen van het archeolo-
gisch onderzoek dat het bureau RAAP deed. De 
kerk wordt momenteel gerestaureerd en heringe-
richt. Omdat de graafwerkzaamheden in histori-
sche grond plaatsvonden, was archeologische 
begeleiding verplicht. In samenwerking met de 
Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) voer-
de RAAP Archeologisch Adviesbureau die uit. 

Archeologische begeleiding is archeologisch 
onderzoek waarbij voortdurend een archeoloog 
aanwezig is, die het werk kan stilleggen om gede-
tailleerder in de kuil rond te kijken. De opdrachtge-
ver is niet alleen verplicht dat toe te laten, hij moet 
er ook voor betalen. Dat vloeit voort uit het Ver-
drag van Valletta (op Malta), dat de omgang van 
Europese landen met hun bodemarchief regelt. 
Dat verdrag stamt uit 1992, maar werd in Nederland 
pas later geratificeerd. Daardoor konden in 1996-97 
de graven op het plein rond de Grote Kerk nog 
zonder ‘gedoe’ geruimd worden; de WAW heeft 
toen wel uitgebreid waarnemingen gedaan en 
foto’s gemaakt – iets wat een apart artikel recht-
vaardigt.
De verplichting een archeoloog mee te laten kijken 
geldt meestal voor plekken waar het werk moge-
lijk de bodem verstoort, hetgeen getoetst wordt 
door het bevoegd gezag. In dit geval leidde dat 
ertoe dat er alleen in een vrij dunne laag onder-
zoek hoefde te worden gedaan. De aannemer zou 
niet dieper dan 30 of 40 centimeter komen, o.a. 
om vloerverwarming aan te leggen.
In mei 2019 begon het werk. De kerk wordt in 
opdracht van de eigenaar sinds 2017, de Stichting 
Oude Gelderse Kerken, van binnen en van buiten 
aangepakt en geschikt gemaakt voor niet-religieu-
ze bijeenkomsten, zoals concerten, festivals en 
recepties. De lokale protestantse gemeente zal het 
gebouw blijven gebruiken voor zondagse kerk-
diensten. In de loop van 2020 moet de herinrich-
ting klaar zijn.

Vernieuwing en herstel
De eerste vermelding van de kerk in Wageningen 
staat in een oorkonde uit 1288. Graaf Reinoud van 
Gelre erkent daarin het presentatierecht van de 
proost van de Utrechtse Sint Janskerk. Dat wil zeg-
gen dat de proost, heer Willem, de pastoor mocht 
aanstellen. De proost had dat recht ook voor de 
oudere, tufstenen kerk op de Berg, een aanwijzing 

Bij de werkzaamheden voor de herinrichting van de Grote Kerk op de Markt heeft bureau RAAP, met 
assistentie van de Werkgroep Archeologie Wageningen, archeologisch onderzoek gedaan in de 
bovenste 40 centimeter van de ondergrond. In februari 2020 verscheen het verslag. Wat ze vonden 
stamt uit de gehele bouwgeschiedenis van de kerk; dieper onder de vloer zijn nog graven te 
vinden. In een volgend artikel kijken we naar de waarnemingen uit 1997, toen het kerkplein werd 
heringericht. 

Sporen gevonden van complete 
bouwgeschiedenis Grote Kerk
door Jan Mars 

Overzichtsbeeld van het archeologisch onderzoek in de Grote Kerk in november 2019. 
Middenonder een van de grafkelders. Foto Eric van Dorland (WAW). 
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dat beide kerken gelijktijdig in gebruik zijn ge-
weest.
Het onderzoek toont dat voor de kerk in de stad 
baksteen is gebruikt. Pas in de tweede helft van de 
dertiende eeuw werd in de Lage Landen baksteen 
weer op grote schaal toegepast. Het vroegste 
gebruik in Gelderland is de kerk in Harderwijk uit 
1250; de kerk in Wageningen zou ook uit die peri-
ode kunnen stammen.
De bouwstijl van de Wageningse kerk onderstreept 
datering in de late dertiende eeuw: het gebouw 
heeft kenmerken van een romaanse basiliek met 
vroeg-gotische elementen. Het was een driebeu-
kige kerk met een toren op de westkant, een mid-
denschip en twee zijbeuken, drie paren pilaren die 
het dak ondersteunden en aan de oostkant een 
halfronde apsis die het koor afsloot.
Halverwege de vijftiende eeuw is de noordbeuk 
vernieuwd. In het begin van de zestiende eeuw 
gebeurde dat met het priesterkoor en kwam er 
een sacristie naast. In de zeventiende eeuw werden 
veranderingen in het interieur aangebracht; rond 
1860 was een serieuze restauratie nodig. Onder 
andere de zuidmuur werd toen vervangen door 
een neo-gotische gevel.
In 1940 werd de kerk vanaf de Grebbeberg door 
Nederlandse artillerie kapotgeschoten. Alleen de 
muren stonden nog overeind; de toren lag in puin. 
Een deel van de gewelven bleef gespaard. Bij het 
herstel in 1941 werden de grafkelders volgestort om 
de vloer op één niveau te brengen en werden in de 
vloer stookkanalen aangelegd. In 1945 bliezen 
terugtrekkende Duitse troepen de net nieuwe 
toren op. Dit keer duurde het tot 1954 voor de kerk 
weer gebruikt kon worden.

Sporen en vondsten
Voor het archeologisch onderzoek was eerst nodig 
uit te vinden wat er precies voor bodem onder de 
kerk ligt en in welke mate al verstoring had plaats-
gevonden. Daarvoor groef RAAP op 5 september 
2019 vier profielputten: gaten van 1 bij 1 meter, en 
een diepte zo ver als kon. In één put ging dat tot 
ruim 2 meter, in de andere drie iets minder dan 1 
meter. Op grond van wat men in de putten zag, is 
besloten verder te zoeken in het middendeel van 
het schip. Uit de derde put kwamen twee spijkers 
naar boven. Verkleuringen wijzen op grafkisten. 
Op een dieper niveau zal nog van alles te vinden 
zijn. In de putten bleken ook duidelijke sporen van 
het zand dat bij de herbouw in 1941-1943 in de kerk 
is gestort om de vloer gelijk te maken. Met deze 
uitkomsten onderzocht RAAP van 3 tot en met 
10 november 2019 de bodem onder de betonnen 
vloer.

De sporen zijn ondergebracht in drie categorieën: 
tweeëndertig muren, zeventien kuilen en drie gra-

ven of grafkelders. De sporen stammen uit de gehe-
le geschiedenis van de kerk: van dertiende-eeuwse 
romaanse muurresten tot de zandlaag die na de 
Tweede Wereldoorlog is aangebracht. Ook resten 
van de noodmuur die in 1945 het schip afsloot zijn 
gevonden.

De zeventien kuilen zijn vermoedelijk verzakte gra-
ven of uitgebroken grafkelders die naderhand zijn 
opgevuld. Grappig is dat in twee kuilen die enkele 
meters uit elkaar liggen, stukken aardewerk zijn 
gevonden die aan elkaar passen. De twee scherven 
zijn afkomstig van een faience-bord uit op zijn 
laatst de achttiende eeuw, en zijn waarschijnlijk 
meegekomen met het zand dat ter opvulling werd 
aangevoerd.
Tegen de noordmuur zijn menselijke resten 
gevonden in een graf. Dat was al verstoord bij de 
aanleg van een stookkanaal in 1942. Verder uitgra-
ven was nu niet aan de orde omdat het dieper ligt 
dan de aannemer nodig had. Het is in overleg met 
betrokkenen veiliggesteld door er een laag zand 
overheen te storten. Bij een eventuele volgende 
opgraving kan het verder onderzocht worden. 
Dergelijk behoud in de bodem is het uitgangspunt 
van de wet.
Middenin de kerk werden twee grafkelders gevon-
den. Een lag zo ondiep dat hij al bij het verwijderen 
van de betonvloer zichtbaar werd. Er lagen resten 
van ten minste vier mensen in. Uit een inventarisa-
tie uit 1941 blijkt dat het hier gaat om de grafkelder 
van de familie De Ruyter of De Ruitter, uit de zes-
tiende eeuw. Het graf is verder met rust gelaten. 
De andere grafkelder is volgens dezelfde beschrij-
ving waarschijnlijk van een Cornelis van Meeckere 
en een Geertruidt van Hekeren, ook uit de zestien-
de eeuw. Andere botresten die verspreid in ver-
stoorde grond werden gevonden zijn gezamenlijk 
in een grafkuil gelegd. 

De vloer is inmiddels hersteld en de herinrichting 
nadert haar voltooiing. RAAP is klaar en beveelt aan 
om, als in en direct buiten de kerk opnieuw gegra-
ven gaat worden, zeer zorgvuldig met archeologi-
sche resten om te gaan. Daarnaast noemt RAAP 
een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek nuttig, 
‘inclusief een inventarisatie en analyse van de 
beschikbare historische en beelddocumentatie.’

Aangetroffen menselijke 
resten van ten minste 
vier personen. Foto Eric 
van Dorland (WAW).
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Een eeuw geleden bleek de Spaanse griep een 
ware massamoordenaar met wereldwijd ruim 50 
miljoen te betreuren doden, en dat is slechts een 
voorzichtige schatting. Een duizelingwekkend aan-
tal slachtoffers, vooral als je bedenkt dat de wereld-
bevolking toen nog geen twee miljard mensen 
omvatte, slechts een kwart van de huidige wereld-
populatie. Ook Wageningen ontsnapte niet aan 
deze mysterieuze ziekte, die hier eind 1918 zijn piek 
beleefde. Een tijd waarin nog niets bekend was 
over virussen en de medici volledig in het duister 
tastten over de oorzaak van de razendsnel om zich 
heen grijpende grimmige griep. De omstandighe-
den waren bepaald gunstig te noemen voor ver-
spreiding van een dodelijk virus. 

Virusverspreiding door oorlog
De Eerste Wereldoorlog was nog in volle gang, 
de economische en sociale omstandigheden in 
Europa waren bar slecht. Ook het neutrale Neder-
land had te kampen met grote voedseltekorten en 

andere schaarste. Vanuit de VS kwamen in de eer-
ste helft van 1918 ladingen verse geallieerde man-
schappen aan om mee te vechten in een zware 
loopgravenoorlog. Ze leefden voor lange tijd 
samengepakt op overvolle schepen in een einde-
loze tocht over de oceaan. Vele soldaten werden 
ernstig ziek of waren al ziek geworden in de trai-
ningskampen. Het is dan ook niet moeilijk voor te 
stellen wat zij teweeg brachten, eenmaal aangeko-
men op het Franse vasteland. Al verzwakte solda-
ten die zich ook weer in te krappe kampementen 
staande moesten zien te houden om vervolgens 
de loopgraven ingejaagd te worden. En die met 
het eind van de oorlog al spoedig in zicht – 11 
november 1918 vroeg Duitsland om wapenstilstand 
– dus ook weer spoedig de terugtocht konden 
aanvaarden, tenminste, degenen die het overleef-
den. Om vervolgens bij thuiskomst gezinsleden en 
anderen aan het thuisfront te kunnen infecteren. 
Het is slechts een van de vele scenario’s.

Militair eerste slachtoffer in Wageningen
Het bovengeschetste toont hoe het virus zich 
toentertijd zo snel mondiaal heeft kunnen ver-
spreiden. Waar het precies ontstaan is, valt niet 
met zekerheid te zeggen. Was het in Kansas in de 
VS, in Frankrijk, of wellicht toch in China, zoals 
bronnen beweren? In Spanje hoogstwaarschijnlijk 
niet, hoewel de ziekte al vlot de naam Spaanse 
griep kreeg toebedeeld. In dit evenals Nederland 
neutrale land werd voor het eerst uitgebreid over 
de snel om zich heen grijpende mysterieuze ziekte 
geschreven. In andere landen stonden de kranten 
bol van berichtgeving en vooral propaganda over 
de Grote Oorlog. Niets mocht het moreel van de 
burgers en vooral van de soldaten aantasten, dus 
vooral geen alarmerende berichten over dodelijke 
besmettelijke ziektes.
Zeker is wel dat vele militairen slachtoffer werden 
van het virus. En zeker is ook dat het vooral jon-
gere mensen trof, in de leeftijd van twintig tot 

‘Windvlaag des doods’ treft ook 
Wageningen in het hart

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

Nu we ons nog midden in de coronacrisis bevinden is ver terugblikken in de tijd misschien niet 
het meest voor de hand liggende om te doen. We willen deze nare episode liefst zo snel moge-
lijk achter ons kunnen laten en de draad van het ‘normale’ leven weer oppakken. Maar de huidi-
ge mondiale dodelijke virusuitbraak is zeker niet de eerste en hoogstwaarschijnlijk ook niet de 
laatste.  

WAGEN I N GEN  EEN  EEU W  GELED EN

Het ziekenhuis Pieter Pauw Stichting Ziekenzorg aan de Rijksstraatweg (nu Generaal 
Foulkesweg). Beeldbank Wageningen, Collectie Oud Wageningen.
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veertig jaar. Zo ook in Wageningen: het eerste 
slachtoffer in Wageningen is jong én soldaat. 
De Wageningsche Courant van 31 juli 1918 meldt dat 
de 24-jarige militair G. van de H. die dag het eerste 
Wageningse slachtoffer is geworden van de Spaanse 
griep. Dit blijkt Gerardus van den Hoogen te zijn. 
Een man met Brabantse wortels, geboren en geto-
gen in Herpen. Hij is gehuwd met de Wageningse 
Antje Welgraven en vader van drie kinderen: 
Gerard (erkende zoon), Johannes Petrus en 
Johanna. Dochtertje Johanna is helaas al een jaar 
eerder overleden in de leeftijd van nog geen negen 
maanden. Het jonge gezin, woonachtig aan de 
Beuningstraat, krijgt in de zomer van 1918 dus 
opnieuw een grote klap te verwerken: de dood 
van vader en echtgenoot, slechts 24 lentes jong. 
Vermoedelijk was militair Gerard – in het gewone 
leven landarbeider –  juist kort terug in Wagenin-
gen, met verlof. 
En het virus zou meer slachtoffers gaan maken in 
Wageningen. Zoals onder meer blijkt uit de bericht-
geving uit de Courant van 23 oktober, zo’n drie 
maanden later. Nico Matser ‘in de bloei van zijn 
leven’, beambte ter secretarie en Johannes Koudijs 
‘in de volle kracht van zijn leven’, docent aan de 
Nutsambachtsschool, zijn volgens het bericht naar 
hun laatste rustplaats geleid. Twee gezonde jonge 
mannen die ineens uit het leven zijn weggerukt. 

Helft meer overledenen in Wageningen
En daar blijft het niet bij, zoals uit het Gemeente-
erslag van 1918 valt op te maken. In vergelijking 
met cijfers uit voorgaande jaren blijken er de helft 
meer doden te zijn gevallen. Zo zijn er in 1917 nog 

Voor deze serie maakt Petra Leenknegt vooral gebruik van de Beeldbank 

Wageningen, een samenwerkingsproject van Gemeente archief, museum 

De Casteelse Poort en Oud Wageningen. De beeldbank omvat vele duizenden  

foto’s en de vrijwel complete Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. 

Zie beeldbankwageningen.nl

Advertentie van een bedrijf dat een slaatje wil slaan uit 
de pandemie. Abdijstroop van de firma L.I. Akker uit 
Rotterdam was alleen suikerwater, had niets met een 
klooster van doen en was zeker niet medicinaal.

Advertentie uit de 
Wageningsche Courant 
van 20-11-1918:  
Het succesmiddel bij 
Spaansche griep is  
Van der Meulen’s Giliad, 
te koop bij drogisterij  
H.G. Scholtens in de 
Hoogstraat.

52 mannen en 64 vrouwen overleden, het jaar erop 
zijn dit er respectievelijk 96 en 97. Een opmerkelijk 
verschil. En de meeste doden worden in de maan-
den september tot en met december geregis-
treerd. Juist de maanden dat de Spaanse griep het 
hevigst woedt in de wereld, in een tweede, veel 
dodelijker golf. 
Ook de cijfers van het nog jonge ziekenhuis Pieter 
Pauw Stichting aan de Rijksstraatweg (huidige 
Generaal Foulkesweg) zijn frappant. In 1918 zijn er 
230 opgenomen patiënten, tegenover 137 in 1917. 
En in 1918 staan er 5124 verpleegdagen genoteerd, 
ruim de helft meer dan in 1917 met slechts 3409 
dagen op de teller. Helaas wordt uit het verslag 
niet duidelijk of dit te maken heeft met de Spaanse 
griep, dus het blijft gissen. Een deel van de getrof-
fenen zal ook thuis gestorven zijn, aangezien het 
verloop van de ziekte bijzonder snel kon gaan. In 
een tijdsbestek van 24 uur kon een jongeling met 
griepverschijnselen een gruwelijke dood sterven: 
de longen liepen vol vocht en men verdronk als 
het ware. Zo’n snel verloop was helaas geen uit-
zondering. 

Windvlaag des doods
Maar zo plotseling als deze ‘windvlaag des doods’ 
de kop opstak in de wereld, zo abrupt verdween ze 
ook weer uit beeld, met inbegrip van de smetstof: 
het virus. En dit in een tijd dat men nog niets van 
virussen wist en dus ook nog geen vaccins kon 
maken. Het virus verdween simpelweg en dat biedt 
een sprankje hoop in de huidige onzekere tijd, 
samen met het feit dat de wetenschap nu veel ver-
der is, de aantallen slachtoffers vele malen lager 
liggen en de communicatiemiddelen veel sneller 
en meer divers zijn – alle fakenews ten spijt.
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De naam Kerskamp
Het ligt voor de hand dat het pad heette naar iets 
of iemand met de naam Kerskamp. En ja hoor: 
midden zeventiende eeuw stond ten noorden van 
de binnenstad een boerderij Kerskamp. Die stond 
ongeveer waar nu een straat ligt tussen de Roose-
brink en de voormalige Amrobank; tussen Stads-
brink en Olympiaplein. Langs de zuidwestrand van 
het stuk tabaksland dat bij de boerderij hoorde, 
liep een pad richting de stadswal, dat Kers-
kamppad is gaan heten.
Waarom de Kerskamp zo heette, is een vraag die 
ik helaas niet kan beantwoorden. Misschien ston-
den er ooit kersenbomen of misschien is het stuk 
land ooit van iemand met de voornaam Kerst 
geweest. Een kamp is een (omheind) stuk land en 
Kerst is een variant van de naam Christiaan.

Waar lag het Kerskamppad?
Het Kerskamppad was oorspronkelijk een onver-
hard pad. Begin vorige eeuw was het een smalle 
straat die van halverwege de huidige Bevrijdings-

straat in noordwestelijke richting tot ongeveer de 
Roosebrink liep. Op de huidige kaart van Wage-
ningen kun je het pad niet meer terugvinden. De 
aanleg van het parkeerterrein Gerdesstraat, de 
Stadsbrink, het Olympiaplein en de Rooseveltweg 
in de jaren vijftig en zestig heeft de omgeving ten 
opzichte van de eeuwen daarvoor onherkenbaar 
veranderd.
Het was voor mij als import-Wageninger even puz-
zelen om daar achter te komen. Gelukkig hebben 
we oude kaarten die we kunnen vergelijken met 
de huidige. Het beste zijn de veranderingen te zien 
op bijgaande kaart van de plannen voor de 
Stadsbrink uit 1956 van architect S.J. van Embden. 
Daarop is zowel de oude als de geplande situatie te 
zien. Dwars over de kaart loopt van rechtsonder 
naar linksboven het smalle Kerskamppad. Centraal 
ligt de aan te leggen Stadsbrink (lichtgeel), met 
aan de noord- en zuidkant de geplande flatgebou-
wen (grijs en bruin).

Waar lag de boerderij Kerskamp?
Op de tiendkaart van de Eng van omstreeks 1773 
(zie p.19) is de Kerskamp precies te lokaliseren, 
dankzij transportakten uit het Wageningse Oud 
Rechterlijk Archief. Het blijkt te gaan om de perce-
len 5, 6 en 7 van het Meulenblok. Op nummer 5 
zien we bovenaan de boerderij en onderaan een 
(tabaks)schuur. Langs die schuur loopt een weg, 
waar iemand (later) Grindweg in heeft geschreven. 
Dat is de huidige Bevrijdingsstraat. Het Dammetje, 
dat ook op de kaart staat, liep vanaf het oosteinde 
van de Lawickse Allee naar het huidige Olympia-
plein. Het sloot aan op de Buurtseweg.
Vergelijken we de kaart met de kadastrale kaart 
van 1832 (daaronder), dan hebben diezelfde perce-
len daar de nummers (B) 212 t/m 215. Aan de zuid-
oostkant van B 213 staat nu ook een tabaksschuur. 
En aan de zuidwestkant van B 213 is met een stip-
pellijn een pad aangegeven: het Kerskamppad.

Een proces om de Kerskamp in 1660
Dat de boerderij er al in de zeventiende eeuw was, 
weten we dankzij een proces dat de eigenaar, de 
familie Vijgh, in 1660 aanspande tegen de pachter 

Vorig jaar rees op de facebookpagina van Oud Wageningen de vraag: waarom heette het nu 
verdwenen Kerskamppad zo? Op dat soort vragen wil een gemeentearchivaris altijd graag een 
antwoord vinden. Het zoekwerk in de archieven leidde tot onderstaand verhaal.

Het Kerskamppad - van de kaart 
geveegd, maar niet uit het geheugen   

door Bob Kernkamp 

Tussenontwerp Stadsbrink, 1956, door S.J. van Embden. Onderaan links zijn de in 
een driehoek liggende 1e en 2e Gerdesstraat te zien. Schuin door het midden van dit 
gebied loopt het Kerskamppad. Op deze kaart is goed te zien hoe het ontwerp van 
Van Embden niets van de oude structuren overliet (SAW 2564).
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van het land, Jan van Ommeren ‘den olden’. Jan 
van Ommeren had het land van de Kerskamp in 
1657 gepacht van Regnera van Cracouw, weduwe 
van kapitein Sijbert Vijgh. Eind 1659 vond haar zoon 
Dr. Justus Vijgh, dat het ‘niet langer raadzaam was’ 
om het land aan Van Ommeren te verpachten. 
Waarom hij dat vond, is onduidelijk. Volgens een 
voorwaarde bij de verpachting mocht er alleen 
tabak op het land worden verbouwd; misschien 
verbouwde Van Ommeren er iets anders? Hoe dan 
ook, Van Ommeren bleef ondanks de opzegging 
het land gewoon bewerken, dus Vijgh stapte naar 
de rechter in Arnhem. Waarom Arnhem en niet 
Wageningen? Ik weet het niet, maar het was wel 
handig voor Vijgh dat hij zelf advocaat bij het Hof 
van Gelderland was en dus de weg, en waarschijn-
lijk ook de rechters, kende. Hij won het proces.

Weer ruzie in 1738
In 1738 was er een proces tussen Adrianus Vonck en 
de commies Kool, eigenaren van de twee helften 
van de Kamp (het stuk land ten zuiden van de 
Kerskamp), en Jan Hendrick Menninck, eigenaar 
van de Kerskamp. Er was ruzie ontstaan over het 
eigendom van het pad daartussen, inclusief erf-
dienstbaarheden als het maken van de omheining, 
het ruimen van de schouwsloot en het planten van 
een heg langs de Kerskamp. Het in goede staat 
houden van pad, sloot en ‘heining’ tussen Kers-
kamp en Grote Kamp was kennelijk de verantwoor-
delijkheid van de pachter van de Grote Kamp.
Bij de processtukken zit een pachtcontract van 30 
januari 1700 waarbij Jordaen van Yssem boerderij 
en land voor zes jaar verpacht aan Gerrit Feijten van 
Dulken en Maria Geurtsen. In het contract is sprake 
van de hofstee genaamd De Kerskamp, bestaande 
uit een huis, schuur, tuin, boomgaard en tabaks-
land tot aan de Bennekomsewegh. Ook moest Van 
Dulken een schepel land op de Grote Kamp behe-
ren en daar heggen planten, en er bonen, kool en 
tabak verbouwen. Waarschijnlijk bestonden die 
heggen uit bonen, want die werden meestal rond 
tabaksland geplaatst om de wind te breken. De 
geoogste tabak moest Van Dulken met zijn kar 
naar het huis van Van Yssem brengen. Van Dulken 
moest bovendien de ‘doornehegge aan de Kers-
kamp en de Grote Kamp scheren, klaermacken en 
onderhoude, als mede het pat en schou waarne-
men’. Daaruit blijkt duidelijk dat het Kerskamppad 
er in 1700 al was. Het woord boomgaard doet even 
het idee opkomen dat daar misschien kersenbo-
men in hebben gestaan, maar in het contract staat 
dat een derde van de appels voor Van Yssem is, 
dus zal het een appelbongerd zijn geweest.
Een van de stukken is een verklaring van Gijsbert 
van Issum (een andere spelling van ‘Yssem’), die 
verklaarde zich te herinneren dat zijn ouders ooit, 
bij het vuur gezeten, vertelden dat ze een schuur 

zouden laten maken of hadden laten maken aan 
het uiteinde van het land (bij de Bennekomseweg), 
zodat hun kinderen Gijsbert en Adrianus van Issum 
er na de dood van hun ouders geen ruzie over zou-
den hebben. Ze hadden het er ook over dat ze een 
stuk land bij de Kamp zouden leggen, zodat Kamp 
en Kerskamp even groot zouden zijn en het bezit 
makkelijker te verdelen was. Na hun overlijden 
werd de boedel trouwens niet verdeeld, want J.H. 
Mennink kocht de twee onverdeelde helften in 1737 
en 1738 van de broers.
Uit bovenstaande blijkt dat het land van de Kers-
kamp oorspronkelijk groter was, maar dat het echt-
paar Van Issum-van Wijck daarvan een stuk land bij 
de (Grote) Kamp had gevoegd. Ook hadden ze een 
schuur op de Kerskamp laten zetten, zodat op 
beide percelen een schuur stond. Door de herver-
deling van grond was kennelijk onduidelijkheid 
ontstaan wie het pad moest bijhouden; het lag 
eerst geheel op het terrein van de Kerskamp, maar 
daarna op de grens van Kamp en Kerskamp. Uitslag 

Tiendkaart van de Eng, 
ca. 1773 door Martinus 
Beijerinck. De blauw 
omlijnde percelen 5, 6 en 
7 vormen samen de 
Kerskamp. Daaronder ligt 
de (Grote) Kamp, 
bestaande uit de 
percelen 1 t/m 4. 
Bovenaan perceel 5 ligt 
de boerderij Kerskamp. 
Onderaan de percelen 3 
en 5, langs de Grindweg, 
zijn de tabaksschuren 
van de familie Van Issum 
te zien. Gelders Archief, 
0095 Verzameling 
Tiendarchivalia 283.

Kadastrale kaart van 
Wageningen, Sectie B, 
1832. Onderaan ligt de 
huidige Bergstraat. 
Rechts de Bennekomse-
weg, later Grindweg, nu 
Bevrijdingsstraat. De 
Kerskamp bestaat uit de 
percelen 213 en 215 (land), 
212 (boerderij) en 214 
(tabaksschuur). Het 
Kerskamppad is de 
stippellijn langs de 
westrand van nr. 213.  
De situatie van de 
tiendkaart is nog 
duidelijk herkenbaar.



20

van het proces was dat het pad bij de Kamp hoor-
de en dat de eigenaar daarvan verantwoordelijk 
was voor het onderhoud.

Uit het feit dat het echtpaar Van Issum-van Wijck 
eigenaar van de Kerskamp was, blijkt trouwens 
tevens dat dit stuk land uit het bezit van de familie 
Van Cracouw stamt: Christina van Wijck was name-
lijk een dochter van Adriaan van Wijck en Marijke 
van Cracouw, zus van Regnera Vijgh-van Cracouw. 
Hun vader Carel van Cracouw woonde al in 
Wageningen en was getrouwd met Christina 
Adriaens van Loenersloot, wier vader in 1556 al 
schepen van Wageningen was.

Bouwen en slopen
Dat dit gebied zo volledig onherkenbaar is gewor-
den, is het gevolg van de groei van Wageningen. 
In de negentiende eeuw werd een tramstation 
aangelegd op het perceel van de bovengenoemde 
Kamp. Over het zuidelijk deel van de Kerskamp 

werden rails gelegd naar het station. Daarlangs 
werden in 1883 en 1890 twee rijen arbeidershuisjes 
gebouwd, respectievelijk langs het spoor en aan 
het stationsemplacement (de percelen 1939 en 1937 
op de kaart). Ten zuiden van het spooremplace-
ment werden de 1e en 2e Gerdesstraat aangelegd.
Het Kerskamppad bleef gewoon bestaan, al moest 
je voortaan halverwege het spoor oversteken. 
Spoorbomen waren er niet. Aan de oostzijde van 
het Kerskamppad werden in 1883 acht woningen 
gebouwd door de timmerman/aannemer Jan 
Haar. De woningen waren een belegging en wer-
den verhuurd. In 1954 werden ze verkocht aan de 
gemeente, die ze later afbrak. De twee woningen 
ten zuiden daarvan zijn in 1898 gebouwd voor de 
smid Gerrit van Triest, die de hele hoek land tussen 
Kerskamppad en Grindweg (Bevrijdingsstraat) 
bezat. Pas in 1903 werden daar tegenover vier 
woningen gebouwd. Het noordelijke deel van het 
Kerskamppad, ten noorden van de tramweg, is 
nooit met huizen bebouwd geweest.  
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd beslo-
ten dat het doorgaande verkeer in Wageningen 
niet langer door de Hoogstraat kon. Die was niet 
berekend op het steeds maar toenemende auto-
verkeer. De oplossing was om door het wat rom-
melige buurtje ten noorden van de binnenstad een 
verbindingsweg aan te leggen van de Lawickse 
Allee naar de Ritzema Bosweg. Het verkeer kon 
dan langs het centrum gaan. Tegelijk kon daar 
mooi een busstation worden aangelegd, met daar-
omheen winkels. Typerend voor de naoorlogse 
periode werd alleen naar de toekomst gekeken en 
niet naar het verleden. Met het plan werd de hele 
oude structuur van het gebied vernietigd. op de 
afgebeelde tekening uit 1956 is dat goed te zien. 
En zo is een eeuwenoud pad letterlijk van de kaart 
geveegd. Maar nog net niet uit het geheugen. 
En zeker niet uit de archieven.

Aan de hand van verklaringen van diverse bewoners van de 
Kerskamp kunnen we onderstaande opsomming van pachters/
bewoners maken:
1694-1708 Gerrit Feijten van Dulken en vrouw
1709  Cornelis Gerritsen Hijnekamp en vrouw
1710-1712  Jurriaan Westhof
1713-1716  Hendrik Groenewout
1717-1726  niet vermeld
1727-1728  Hendrik Tijmens
1729-1738  Peter Jacobsen en Maria Otten

In 1738 werd het land gekocht door de commies Kool.

Kadastrale hulpkaart, 
1882. Het stations- en 
spooremplacement (nr. 
1940) is aangelegd, 
dwars door de oude 
structuur heen, en dwars 
door het Kerskamppad 
(nrs. 1938 en 1949). Op 
perceel 1945 werden later 
de 1e en 2e Gerdesstraat 
gebouwd.

Het stationsemplacement na 1930. Op de voorgrond 
de Gerdesstraten, met o.a. het Sint Jozefgebouw 
(links). Daarvóór is nog net een stukje dak van de rk 
kerk te zien. Rechts bovenaan het noordelijk deel van 
Kerskamppad, dat uitkomt bij de kruising van het 
Dammetje en de Buurtseweg. Het gebouw met de 
witte blinde zijmuur is een restant (na veel 
verbouwingen) van een deel van de boerderij 
Kerskamp. Foto Beeldbank Wageningen, collectie Oud 
Wageningen.

Bronnen
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gen: Kadaster, Oud Rech-

terlijk Archief Wageningen, 

Familiearchief Vonck, Van 

Ommeren en Joosting.
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Klaas van Houten  1904-1997
Klaas van Houten wordt op 26 april 1904 geboren in 
Groningen en groeit op in Winschoten. In 1919 
wordt zijn vader lector aan de Landbouwhoge-
school in Wageningen. Het gezin verhuist naar 
Bowlespark 9 en in 1928 naar villa Casa Cara aan de 
Rijksstraatweg (nu Generaal Foulkesweg 45). Klaas 
gaat naar de nabijgelegen HBS. Hij leert de familie 
Zomer kennen en ontmoet via hen Carel Keuning 
(1890-1961), met wie ondanks het leeftijdsverschil 
een diepe vriendschap ontstaat. Keuning woont 
ook net in Wageningen en geeft in Villa Sanoer 
onderwijs aan enkele gehandicapte jongens. 
Datzelfde jaar richt hij met de broers Zomer (van 
drukkerij VADA) ‘Gebroeders Zomer en Keuning’s 
Uitgeversmaatschappij te Wageningen’ op, waar 
kerkboeken worden uitgegeven en christelijke bla-
den als De Spiegel, Moeder, en later de NCRV-gids 
en damesblad Prinses.  

Klaas maakt met Bertus en Roelof Zomer huis-
werk bij Keuning, hij leest diens boeken (alles van 
Dostojevski) en ze houden kampeervakanties in 
Zuid-Limburg en Normandië. Keuning is een soort 
mentor en brengt de jongens allerlei kennis en 
vaardigheden bij. Na het voltooien van de HBS wil 
Klaas psychiater worden, maar dat wordt hem 
afgeraden omdat hij te gevoelig zou zijn. Hij over-
weegt de studie Nederlands, maar het wordt rech-
ten aan de VU in Amsterdam, waarvoor hij eerst 
staatsexamen doet. In 1929 studeert hij af. Hij wil 
advocaat worden en de politiek in voor de Anti-
Revolutionaire Partij. Hij wordt echter per 2 januari 
1930 de rechterhand en beoogd opvolger van Carel 
Keuning. Beide mannen leven voor de zaak en ope-
reren onafscheidelijk en met veel succes in de uit-
geverswereld. In 1931 wordt Van Houten adjunct-
directeur van Zomer & Keuning.   
   
Van Houten en Keuning zijn internationaal georiën-
teerd; ze maken privé-reizen, maar organiseren 
ook een grote busreis met 850 lezers van De 
Spiegel. Er is een avontuurlijke auto-rondreis door 
Skandinavië en de Baltische staten. Ze komen veel 
in Duitsland en maken al vroeg kennis met het 

nazisme én het Duitse verzet daartegen. In Berlijn 
zijn ze getuige van geweld tegen Joden en in Italië 
zien ze van nabij de gevolgen van de opkomst van 
Mussolini.  

In mei 1940 wordt het ook in Nederland en rond 
Wageningen bittere ernst. Van Houten heeft dan al 
‘een gloeiende hekel aan de Moffen’, van wie hij 
weet dat ze voor de oorlog spioneerden in de 
Grebbelinie. Hij raakt meteen betrokken bij het 
(christelijke) verzet en vormt met Keuning de post 
‘Max’ die samenwerkt met inlichtingengroep 
‘Albrecht’, een geallieerd spionagenetwerk rond 
Arnhem. In Wageningen en omgeving huisvest hij 
bijna tweehonderd Joodse onderduikers, waaron-
der historicus Jacques Presser, en zorgt voor bon-
nen en persoonsbewijzen. Als steeds meer boeken 
en tijdschriften verboden worden, organiseert hij 
binnen de uitgeverij klandestiene activiteiten. 
Organiseren betekent voor Klaas ‘de Moffen 
bedonderen’. In toenemende mate worden illegale 
publicaties – waaronder Trouw, waarvan Keuning 
en hij na de oorlog ruim tien jaar uitgever/directeur 
zullen zijn – gestencild in de provisorisch op gang 
gehouden drukkerij, die in mei 1940 door Neder-
lands vuur in puin geschoten is. Na de oorlog trek-
ken ze het bedrijf weer uit het slop. In 1969 gaat het 
op in het Kluwerconcern, waarbij Klaas van Houten 
hoofddirecteur wordt tot aan zijn pensioen in 1970.
In 1941, 37 jaar oud, bedenkt Klaas dat het tijd wordt 
om een gezin te stichten. Hij vraagt zijn elf jaar jon-
gere kantoorgenote Rie Chardon; ze trouwen in 
april 1942 in Delft. Het paar vestigt zich op Nassau-
weg 7 (‘Zonneheuvel’), tot ze in 1951 naar Hesselink 
van Suchtelenweg 10 verhuizen. Van juli 1945 tot 
januari 1947 wonen ze in Amsterdam. Tussen 1943 
en 1954 worden vier zoons (Hendrik-Jan, Carel, Paul 
en Eppo Harm) en twee dochters (Marijke en Annet) 
geboren. 

In 1997 wordt Klaas van Houten begraven op 
dezelfde begraafplaats waar hij in de oorlog met 
andere verzetsmensen schietoefeningen hield in 
een ongebruikte grafkelder.  
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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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lommer onder bomen, maar als een kaalgekapt 
bos waar de bomen niet meer dan enkele meters 
hoog waren voordat ze weer werden gekapt tot 
een meter boven de grond. Het was een bos waar 

Het Moftbos ligt er nu nog net zo als toen, zij het 
dat er aan de randen flink wat van afgesnoept is. 
De kaart is gemaakt op perkament en 59 bij 140 cm 
groot. In het midden zie je de steekjes waarmee 
twee vellen perkament aan elkaar zijn genaaid. 

Witteroos was behalve kaartenmaker ook schilder, 
vanaf 1558 voerde hij de titel meesterschilder. Het 
schilderen alleen bracht echter niet voldoende 
brood op de plank en Thomas Janszoon bekwaam-
de zich daarom in de landmeetkunde om zijn 
inkomsten aan te vullen. Hij slaagde erin beide pro-
fessies te combineren en zijn kaarten zitten dan ook 
vol prachtig schilderwerk. Zijn schildering van 
Wageningen, links bovenin de hoek van de kaart, is 
een ansichtkaart waard. Op de kaart is ook de 
‘handtekening’ van de maker te vinden: meestal 
verstopt hij wel ergens een witte roos als verwijzing 
naar zijn naam. 
De kaart is gemaakt in opdracht van genoemde 
Rekenkamer, een controlerend overheidsorgaan 
dat zich onder andere bezighield met het beheer 
van de domeinbossen. Deze wilde een kaart met 
daarop alle bospercelen van De Moft met naam, 
grootte en het jaar waarin een perceel weer aan de 
beurt was om gekapt te worden. Dat behoeft 
enige uitleg: de Moft bestond destijds uit hakhout-
percelen die heggen werden genoemd. Ongeveer 
om de tien jaar werden de uitlopers van de bomen 
in een hegge gesnoeid, waarna de onderstammen 
weer een aantal jaren de kans kregen om uit te 
lopen. Het hout werd gebruikt als brandhout, paal-
hout en schelhout. We moeten de Moft dus niet 
zien als een bos waar je fijn kon wandelen in de 

Kaart van Witteroos (1570) past nog 
steeds op de Wageningse Berg

De kaart van De Moft door Thomas Witteroos, 1570. Collectie Gelders Archief. 

door Geert Nijland en 
Mathilde Maijer 

Geert Nijland is land-

bouwkundige en socio-

loog. Hij houdt zich o.a. 

bezig met de veldnamen 

op de Zuidwest Veluwe. 

De resultaten staan op zijn 

website.

Mathilde Maijer is land-

schapskundige en ver-

diept zich in de geschie-

denis van natuur en 

landschap. Zij publiceert 

hierover op haar website.

Uitsnede uit de kaart: de stad Waegheningen met een 
grote kerk, een kasteel met twee torens, binnen de 
stadsmuur een dubbele gracht en een ophaalbrug (bij de 
Bergstraat). Buiten de stadsmuren de molen aan de 
huidige Generaal Foulkesweg en de kapel Ten heiligen 
cruijs op de Westberg. Let op: het noorden is rechts.

2222
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je op de meeste plekken over de bomen heen 
keek, niet tussen de bomen door. Met ‘puur 
natuur’ had het bos weinig te maken. 

Elke hegge had een naam. Sommige namen spre-
ken tot onze verbeelding: de Oude Brand en de 
Nieuwe Brand waren blijkbaar een keer afgebrand, 
de een langer geleden dan de ander. De Oude en 
de Nieuwe Leemkuil zijn ook duidelijk. De Over-
dijkse Hegge lag blijkbaar (vanuit wiens gezichts-
punt?) achter een wal. Andere namen roepen geen 
plaatje op, zoals de Meijberg of de Munckenkuil. 
Vanaf de Koerberg had men misschien een goed 
uitzicht over zowel de Gelderse Vallei als naar 
Renkum en Heelsum. De Moordheg en de Dief-
hegge leiden tot bespiegelingen over de herkomst 
van zo’n onvriendelijke naam. De naam Loeijers 
Kaemer (Looierskamer) had wellicht te maken met 
het winnen van eikenschors voor het looien van 
leer. Of misschien stond er een huisje (‘kamer’) 
waar een leerlooier woonde? 
De kaart van Witteroos loopt tot aan de Sijsselt, 
een gebied dat blijkbaar in 1570 al in particulier 
bezit was. De groene kleur op de kaart geeft dus 
niet al het bos aan, maar het bos dat in eigendom 
van de Rekenkamer was. Het verkopen van delen 
aan de rand van het Moftbos was in Witteroos’ tijd 
in volle gang: in het zuiden raakt het domeinbos 
aan een bosperceel van het Convent van Renkum, 
dat rond die tijd net werd opgeheven. Daarna wer-
den de gronden gekocht door dhr. Raesvelt die op 
de Kortenoord, nu ONO, woonde. Aan de Wage-
ningse kant laat Witteroos een groot stuk dat oos-
telijk van de wildgraaf ligt – en dus tot het oude 
domeinbos heeft behoord – buiten de Moft en 
noemt het Sallants Hegge toebehorende den 

Drost van Waegeninghen. Op dit perceel liggen nu 
de wijngaard, het asielzoekerscentrum en wat er 
over is van Pieter Pauw. Ook aan de oostrand zijn 
de eerste percelen al afgesnoept: naast de Korten-
berg van dhr Raesvelt, schrijft Witteroos dat een 
perceel van Van Aerssen is. Wij kijken in dit artikel 
naar het bos ten zuiden van de Hartenseweg en 
beschouwen zowel de domeinbossen van de 
Rekenkamer als de percelen die in 1570 al in parti-
culiere handen waren.

De Heggen bij Witteroos
Witteroos geeft elke hegge een naam (zie kaart 
linksonder). Op de kaart daarnaast hebben we zes-
tien heggen ten zuiden van de Hartenseweg zo 
goed mogelijk ingetekend op de topografische 
kaart anno nu. Het Moftbos ten noorden van de 
Hartenseweg alsmede de Wageningse delen zoals 
Oostereng laten we buiten beschouwing.  
Hoewel het gemakkelijk is de heggen als puzzel-
stukjes op de goede plek te leggen, is het afbake-
nen van de precieze grenzen ertussen juist moei-
lijk. In tegenstelling tot enkele andere oude hak- 
houtbossen in de omgeving, is van de Moft geen 
enkel hakhoutperceel bewaard gebleven. Elders 
zijn oude grenzen nog zichtbaar omdat langs oude 
perceelsgrenzen vaak wegen, wallen of sloten 
lopen en perceelsgrenzen bovendien vaak eigen-
domsgrenzen zijn. Dat alles verleg je niet zomaar, 
dus blijft een dergelijke structuur ook in ons volle 
en gebruikte land vaak nog eeuwen in stand. Maar 
hier op de berg is, nadat het grote Domeinbos in 
grote stukken aan particulieren was verkocht, door 
de nieuwe eigenaars geen rekening gehouden 
met oude ‘nutteloze’ binnengrenzen toen ze op de 
berg in de negentiende eeuw houtplantages aan-

Linksonder: De heggen 
bij Witteroos, ten zuiden 
van ( = op deze kaart 
links van) de Hartense-
weg. Moorthegge, 
Meijberch, Klinckenberch, 
Hongercamp, Loeijers 
Kaemer, Mijtstee, 
Koerberch, Schoene Hul, 
Kortenberch, 
Langenberch, 
Munckenkuijl, 
Dieffhegge, Overdieckse 
Hegge, De Hegge boven 
die Hertensche moelen. 
Al ‘afgesnoept’: 
Sallantsche hegge, De 
Hegge van het Convent 
van Reijncom, 
Vossenenk, Kortenberg, 
Van Aerssens land.

Rechtsonder: De heggen 
van Witteroos op de 
huidige topografische 
kaart gelegd:  
1 Moorthegge,  
2 Meijberch,  
(3), 4 Klinckenberch,  
5 Hongercamp, 6 Loeijers 
Kaemer, 7 Sallantsche 
Hegge, 8 Mijtstee,  
9 Koerberch, 10 Schoene 
Hull 11 Kortenberch,  
12 Langenberch, 13 Hegge 
van het Convent van 
Reijncom,  
14 Munckenkuijl,  
15 Dieffhegge,  
16 Overdieckse Hegge,  
17 Hegge boven die 
Hertensche moelen.
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legden zoals de Kortenberg en de Dorschkamp. 
Eens belangrijke doorgaande wegen zoals van 
Wageningen naar Reemst, Harten en Ginkel zijn in 
de loop der tijd vervallen tot onbeduidende wan-
delwegen, verlegd of verdwenen.

Dat het tegenwoordig zo anders is dan op de kaart 
van Witteroos, roept de vraag op hoe precies 
Witteroos eigenlijk was in het aangeven van de 
grenzen. Wij denken dat hij vrij precies was in het 
meten van de heggen. Hij geeft de oppervlakte van 
de heggen niet voor niets aan in morgen, hont en 
roeden. Een roede was 14 vierkante meter. Bij de 
kaart tekende hij waarschijnlijk een serie zwartwit-
kaarten van de heggen apart, net als hij heeft 
gedaan bij het andere grote Domeinbos hier in de 
omgeving: het Koenenbos bij Oosterbeek. Maar 
van de detailkaarten van de heggen van het Moft-
bos zijn er slechts twee overgebleven: Munckenkuijl 
en Meijberg. Het feit dat Witteroos van elke hegge 
een detailkaart maakt, overtuigt ons ervan dat hij 
de grenzen van de diverse heggen zo nauwkeurig 
mogelijk heeft opgemeten. Een overzichtskaart 
was niet zijn opdracht: hij moest de afzonderlijke 
heggen nauwkeurig in kaart brengen, en dat heeft 
hij gedaan. Aan de loop van de wegen hechten we 
dus wat minder waarde dan aan de grootte en vorm 
van de heggen.

Indeling van het bos nu
Wandelend in het Moftbos memoreren wij voor 
onszelf de namen die Witteroos gebruikte. Het is 
toch aangenamer wandelen op de Schone Hull 
(Mooie Heuvel) dan in ‘het bos achter de parkeer-
plaats halverwege de Geertjesweg naar Nol in ’t 
Bosch’. We leggen daartoe de kaart van Witteroos 

over die van het huidige bos. We kijken nogmaals 
waar al die heggen met de mooie namen gelegen 
hebben en welke delen van het bos van nu daar-
mee overeenkomen. We leggen dus de heggen van 
Witteroos op dezelfde plek, maar veranderen de 
grenzen tussen de heggen naar huidige logische 
grenzen.
Wij kunnen dit verantwoorden omdat het in de 
geschiedenis vaak zo is gegaan: een perceel had 
een naam, maar als er een nieuwe weg werd aange-
legd, of als de bebouwde grens opschoof of een 
nieuw stuk grond werd ontgonnen, veranderden 
plaats, grootte en vorm van het perceel met die 
nieuwe ontwikkeling mee: er kwamen hoekjes bij, 
er gingen hoekjes af. Zo lag lang geleden de grens 
van de Wageningse Eng westelijker dan nu: vroeger 
was dat de Grindweg (nu Churchillweg) en tegen-
woordig de Diedenweg. En waar we nu de Zoom-
weg beschouwen als oostgrens van de  Eng is die in 
het verleden waarschijnlijk meerdere keren naar het 
oosten opgeschoven als men behoefte kreeg aan 
meer landbouwgrond en stukjes van het bos wer-
den afgesnoept om de eng uit te breiden. Zulke niet 
formeel vastgelegde grenzen passen zich gemak-
kelijk aan een nieuwe werkelijkheid aan.

Als grenzen tussen de diverse bossen houden we 
grotere wegen aan, ook houden we rekening met 
grote verschillen in type bos, en met de grens tus-
sen het Oranje Nassau’s Oord en de Dorschkamp, 
de twee grootste landeigenaren in dit gebied. Ook 
houden we rekening met latere ontwikkelingen 
zoals de bouw van Wageningen-Hoog en Sport-
park de Zoom. Sommige namen zijn afgevallen 
omdat ze niet meer overeenkomen met een afzon-
derlijk bos met een eigen identiteit. Uiteindelijk 
krijgen we de volgende synthese. We hebben een 
naam toegevoegd: het bos ten noorden van Sport-
park De Zoom hebben we het Bos van Van Rijn en 
Ockerse genoemd. In Witteroos’ tijd was dit bos 
onderdeel van de Klinkenberg. Wij vinden het nu 
echter een duidelijk ander bos omdat het ten wes-
ten van de Scheidingslaan ligt en noemen het naar 
de twee Wageningers die rond 1800 op die plek de 
heide hebben ontgonnen en er bos hebben geplant. 
Het lijkt ons een handige indeling die recht doet 
aan Witteroos en aan het heerlijke bos van tegen-
woordig. En de lezer die dat wil kan nu net als wij 
voortaan gaan wandelen op de Schonehul en de 
Klinkenberg, in de Looierskamer en de Mijtstee. 

Website Geert Nijland: gonijland.wordpress.com
Website Mathilde Maijer: landschaplopen.com

Literatuur
Klaas Bouwer: Voor profijt en genoegen; 
De geschiedenis van bos en landschap van 
de Zuidwest-Veluwe. Utrecht: Matrijs, 2008.

De Moft nu:  
1 Moordhegge, 2 Meijberg, 
3 Bos van Van Rijn en 
Ockerse, 4 Klinkenberg,  
5 Hongerkamp,  
6 Looierskamer,  
7 Sallantsche Hegge,  
8 Muijtstee, 9 Koerberg, 
10 Schonehul,  
11 Kortenberg,  
12 Langenberg,  
13 De Wageningse Berg
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Doopvont terug in de Grote Kerk  
Na de vele omzwervingen die uitgebreid zijn 

beschreven in het vorige nummer van Oud 

Wageningen, is het middeleeuwse doopvont 

terug in de Grote Kerk. Half mei werd het van 

de gemeentewerf, waar het al een poosje 

stond te wachten op betere tijden, verplaatst 

naar een mooi plekje in de kerk. BK        

Overhandiging boek 75 jaar 
bevrijding 

Op 16 april j.l. nam burgemeester Van 

Rumund buiten bij Hotel De Wereld het boek 

Vrijheid geef je door, 75 jaar herdenken en 

vieren in Wageningen in ontvangst. Op het-

zelfde moment werd een exemplaar thuisbe-

zorgd bij voormalig CvK Clemens Cornielje. 

Natuurlijk had de kernredactie van het boek 

zich een feestelijker bijeenkomst voorgesteld, 

waarbij de eerste exemplaren van het boek 

aan beide heren zouden worden uitgereikt. 

Ook hier gooiden de coronamaatregelen roet 

in het eten. Het bleef nu bij een introductie 

door Wim Huijser en een korte toespraak van 

de burgemeester, die zich ingenomen toonde 

met dit ‘echt Wageningse initiatief’. Ten slotte 

las stadsdichter Ivanka de Ruijter haar gedicht 

Moment voor, dat ook in het boek staat. Vrij-

heid geef je door is te koop bij de lokale 

boekhandels. CvdA

Zwarte giraffe 
Een niet 

alledaags 

stukje erf-

goed 

kwam 

onlangs in 

beeld, te 

weten de 

hoogspan-

ningslijn 

van Dode-

waard naar 

Ede, die op 

Wagenings 

gebied over de Nude loopt. Op verzoek van 

de gemeente en de WUR heeft eigenaar Lian-

der het Wageningse stuk onder de grond 

gelegd, zodat niet langer burger- en studen-

tenhuizen recht onder de hoogspanning lig-

gen. We hebben hier te maken met de oudste 

nog in bedrijf zijnde hoogspanningslijn van 

ons land, aangelegd in 1929. Deze 50kV-ver-

binding was de eerste die over een rivier 

werd gespannen. Om de zeilscheepvaart met 

z’n hoge masten niet te hinderen moesten de 

kabels heel hoog worden opgehangen. Aan 

weerszijden van de Rijn kwamen 55 meter 

hoge masten op zware betonnen onderstel-

len te staan. Het is de enige overgebleven 

oeververbinding met zogenoemde schaar-

masten, die nog helemaal met klinknagels in 

elkaar zijn gezet. Vanwege hun vorm kregen 

ze de bijnaam ‘de zwarte giraffes’. Op de 

Wageningse oever staat de giraffe dicht bij de 

Wolfswaard. Er bestaat een kring van liefheb-

bers (‘pylon geeks’) waarin deze giraffes een 

hoge cultstatus bezitten. Ze worden ook met 

ere vermeld in de Bosatlas van het cultureel 

erfgoed. PA

Historisch hoornwerk Grebbedijk 
gaat beschermen tegen het water
Het achttiende-eeuwse hoornwerk aan de 

Grebbedijk in Rhenen wordt opnieuw flink 

aangepakt. Het oude militaire verdedigings-

werk krijgt een functie als verdedigingswerk 

tegen het wassende water. Het wordt ver-

sterkt en opgehoogd als onderdeel van de 

gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Van 2014 tot 

2017 heeft het al een grondige opknapbeurt 

ondergaan, maar juist de ophoging was nog 

een punt van discussie. De Grebbedijk is oor-

spronkelijk onderdeel van de Grebbelinie. Het 

hoornwerk vormde daarin een belangrijke 

verdedigende schakel. In het plan voor de 

gebiedsontwikkeling Grebbedijk wordt het 

buitenste deel van dit oude verdedigingswerk 

twee meter opgehoogd, zodat het bestand is 

tegen hoogwater in de Nederrijn. Daarmee 

bereikt het hoornwerk de hoogte die het had 

in 1785. In plaats van militaire veiligheid biedt 

het straks waterveiligheid. De Grebbedijk 

beschermt 250.000 bewoners van de Gelder-

se Vallei tegen het water van de Nederrijn. De 

dijk beschermt een groot gebied met onder 

meer steden als Veenendaal en Amersfoort 

tegen een overstroming. De dijk wordt over 

5,5 kilometer versterkt. Eind 2024 moet dit 

klaar zijn. CvdA

Online toegang tot hertogelijk 
archief Gelre 
Het archief van de graven en hertogen van 

Gelre is online toegankelijk gemaakt. Onder-

zoekers van de geschiedenis van middel-

eeuws Gelderland kunnen het archief nu zelf 

rechtstreeks inzien of scans aanvragen uit dit 

belangrijke kroonjuweel van het Gelders 

Archief. 

Gelre was in de middeleeuwen een van de 

belangrijkste vorstendommen in de Lage 

Landen. De invloed van de Gelderse hertogen 

strekte zich wisselend in de tijd uit tot in Fries-

land, Holland, Duitsland en Schotland. De 

graaf van Gelre verwierf in 1339 de titel van 

hertog. Het hertogdom bestond destijds uit 

de kwartieren Zutphen, Veluwe, Nijmegen en 

het Overkwartier (Noord- en Midden-Limburg 

en een deel van de huidige deelstaat Nor-

drhein-Westfalen). Het bleef zelfstandig tot 

keizer Karel V het in 1543 toevoegde aan zijn 

Nederlandse bezittingen.

Het hertogelijk archief was door diverse 

gebeurtenissen verspreid geraakt en er is vijf 

eeuwen aan gewerkt om het weer bij elkaar 

te brengen. Het archief bestaat uit 5332 inven-

tarisnummers en beslaat fysiek bijna zestig 

meter. CvdA/BK     

Binnenveldse Hooilanden krijgen 
buren 

De grote werkzaamheden om in het Binnen-

veld de hooilanden te laten terugkeren zijn 

(bijna) af. Het graven van de Kromme Eem en 

de nieuwe sloten, het afplaggen van de perce-

len en het inbrengen van stuwen en duikers is 

allemaal klaar. Datzelfde geldt voor een aantal 

recreatieve voorzieningen, zoals nieuwe wan-

delpaden. Maar er is ook nog een hoop te 

doen. Zo moeten de stuwen nog goed worden 

ingesteld, want het gebied is nog te nat. Voor 

toekomstige wandelaars zijn routepaaltjes en 

informatiepanelen in productie. De uitkijktoren 

staat er. De officiële opening is gepland op 18 

juni 2020 (onder voorbehoud van coronamaat-

regelen). De Binnenveldse Hooilanden mogen 

weer gaan bloeien. Overigens wordt aan de 

Utrechtse kant van de Grift gewerkt aan nog 

eens 65-70 hectare nieuwe natuur: de Achter-

bergse hooilanden, in bezit van Staatsbosbe-

heer. De inrichting zal in 2021 klaar zijn en de 

Binnenveldse Hooilanden groeien dan van 280 

naar 350 hectare. PA/CvdA
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Van de voorzitter

In deze bizarre tijd is HV Oud 
Wageningen even niet het aller-
belangrijkste, missen doen we 
het wel. Het belangrijkste is 
natuurlijk dat we er gezond 
doorheen komen. Vandaar dit 
‘papieren’ bloemetje als teken 
van verbondenheid. Sterkte in 
deze periode en natuurlijk hopen 
we elkaar zo snel mogelijk weer 
terug te zien.

Deze tekst stond op een kaartje 
voor onze actieve vrijwilligers als 
teken van verbondenheid in 
deze bizarre tijd. Een verbonden-
heid die raar voelt en waarvan 
onduidelijk is hoe die er in de 
nabije toekomst uit gaat zien. 
Privé, in het werk en bij onze 
sociale activiteiten zoals het 
verenigingsleven en specifiek 
het zijn van een Historische 
Vereniging. Wordt het uiteinde-
lijk weer het oude of gaan we in 
de toekomst onze lezingen 
houden met het anderhalveme-
ter-regiem en zitten we met 
mondkapjes voor te luisteren 
naar een spreker achter plexi-
glas? Of worden het alleen nog 
online lezingen? Wat betekent 

dit voor een vereniging als de 
onze? Dezelfde soort vragen 
zullen we ons moeten stellen 
m.b.t. het documentatiecentrum 
en de archeologie. Het tijdschrift 
lijkt nog het meest ‘corona-
proof’, maar is dat voldoende 
voor een 50-jarig jubileum in 
2028?

Hoelang deze bizarre tijd blijft en 
hoe de toekomst na corona er 
uit gaat zien is onduidelijk. Voor 
mij is wel duidelijk dat de samen-
leving van deze coronacrisis zal 
leren en er anders uit gaat zien. 
Of het dicht bij het ‘oude’ zal 
blijven of toch radicaal anders 
wordt, die glazen bol heb ik niet. 
En naar mijn mening niemand. 
Wel ben ik optimistisch. Onze 
geschiedenis laat zien dat, hoe 
zwaar de crisis ook is, de toe- 
komst niet bleek is, maar juist 
vol beloften. Juist deze tijd laat 
dat zien: de Tweede Wereldoor-
log en 75 jaar bevrijding. 

Dit jaar zouden we 75 jaar 
vrijheid groots vieren. Het werd 
echter geen drukbezochte stille 
tocht op 4 mei, geen groots 
ontsteken van het bevrijdings-
vuur, geen veteranen die op 

U I T  D E  V ER EN I G I N G
5 mei defileren door de stad en 
geen honderdduizend-en-meer 
bezoekers voor het bevrijdings-
festival. Het werd vooral in stilte 
herdenken en beleven dat we 
sindsdien in vrijheid leven. Dat 
dit niet zo vanzelfsprekend is, 
kreeg een ander perspectief 
en komt dichterbij.  

Op 10 maart hebben we nog net 
onze lezing over 150 jaar Voort- 
gezet Onderwijs kunnen 
houden, maar daarna viel het 
stil. Dat stilstaan begint lang-
zaam weer wat te bewegen. 
Zo hebben we als bestuur in mei 
onze eerste videovergadering 
gehad en kijken we naar activi- 
teiten in het najaar. Met alle 
onzekerheden en beperkingen 
die we nog niet kennen. Zo 
wordt er gewerkt aan de Maand 
van de Geschiedenis in oktober/
november over ‘Oost-West’. Dit 
doen we in samenwerking met 
museum de Casteelse Poort, 
Gilde/Rondleidingen Wagenin-
gen en WUR (Bibliotheek & 
Special Collections). 
De totstandkoming van het 
‘Westbergboek’ (werktitel) gaat 
gewoon door. De signalen zijn 
zodanig dat we eind dit jaar een 
nieuwe uitgave aan onze 
Historische reeks kunnen 
toevoegen. Mooi als dat zou 
lukken, met dank aan de 
online-techniek. Een techniek 
die zorgt dat we ons mooie 
tijdschrift gewoon kunnen laten 
uitkomen.  

Hoewel de gemeente terecht 
heel druk bezig is met de 
coronacrisis en er ook hier 
vanuit huis gewerkt moet 
worden is er op erfgoed- en 
monumentengebied nog wel het 
een en ander gebeurd. 
Het heeft lang geduurd, maar 
Wageningen Monumentaal en 
wij als Oud Wageningen zijn blij 
met het resultaat van een lang 
gekoesterde wens, namelijk het 
aanwijzen van bepaalde graven 
op de begraafplaats Leeuwerenk 
als gemeentelijk monument. 
Hiervoor is gemeentelijk beleid 
gemaakt en zijn criteria opge-
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steld. Ook in de toekomst blijven 
Wageningen Monumentaal en 
Oud Wageningen betrokken bij 
het selecteren van graven voor 
de lijst van monumentale 
graven. 

Het handhavingsverzoek inzake 
de Theekoepel heeft ertoe 
geleid dat B&W hun verantwoor-
delijkheid nemen en op korte 
termijn het buitenonderhoud 
laten uitvoeren. Begrijpelijk dat 
‘op korte termijn’ in dit corona-
tijdperk een andere lading heeft. 
Voor ons een lading in de 
categorie van enige vertraging 
en niet  van uitstel of zelfs afstel. 
De aanvraag monumentenstatus 
Julianastraat Wageningen ligt 
gevoeliger. Gemeente wil graag 
samen met de Woningstichting 
en de aanvragers (Wageningen 
Monumentaal, Oud Wageningen 
en Heemschut) via overleg 
kijken hoe uit de procedures te 
blijven en te zien of we op de 
een of andere wijze allemaal 
(een beetje) ons doel kunnen 
bereiken. Prima, zeker als dit 
overleg uitgaat van wederzijds 
respect en erkenning van elkaars 
belang.

Helaas komt het kunstwerk ‘Blik 
op de Toekomst’ dat voorheen 
bij de ambachtsschool heeft 
gestaan en zou worden terugge-
plaatst in de nieuwe wijk aan de 
Churchillweg, daar toch niet 
terug. Er is veel weerstand 
vanuit omwonenden en er zijn 
vragen gesteld door een van de 
raadsfracties. B&W hebben 
hierop besloten dat herplaatsing 
op de beoogde plek niet zal 
plaatsvinden. Onderzocht gaat 
worden of er binnen de gemeen-
te een andere locatie is die meer 
geschikt is voor het kunstwerk, 
wetende dat het historische 
karakter van het kunstwerk 
versus de LTS dan minder of niet 
zichtbaar is. Jammer dat het zo 
loopt. Het kunstwerk op een 
andere plaats verliest aan 
(historische) waarde. Het is niet 
anders en laat de gemeente nu 
maar een geschikte locatie 
vinden. 

Nieuwe Leden
Mevr. B. Karsch
Dhr. J. Hernández Montfort
Dhr. G. Enkelaar
Fam. Ten Caat-Huiberts
Fam. Haagsman-Koets
Dhr. E.W. Brascamp

Opzeggingen
Mw. D. Wartena
Dhr. J.Z. Woudenberg
Dhr. F.L. Apotheker
Dhr.  T. Kapinga
Dhr. G.J. van Leeuwen
Fam. P. Spithoff
Mw. A.M.Th. Pijnacker Hordijk
Dhr. T. Lubbers
Fam. John en Marina Dee

Ledenaantal
Per 01-05-2020: 697 (670 beta-
lende leden en 27 niet-betalen-
de/relatie leden). Hierin zijn de 
opzeggingen per 31-12-2020 
verwerkt.

Lezingen
De in het vorige nummer aange-
kondigde lezing over de voed-
seltransporten moest helaas 
worden afgelast. In dit stadium is 
er nog weinig te melden over de 
komende lezingen.  

Aan het boek Vrijheid geef je door 
is meegewerkt door diverse 
vrijwilligers van Oud Wageningen. 



 

AGEN DA  • WAGEN I N GS  ER FGO ED

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
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Beeldbank Wageningen Hier kunt u een grote collectie foto’s bekij-
ken, doorzoeken en downloaden. Ook kunt u de Wageningsche 
Courant raadplegen, aanwezig van 1855 t/m 1947 met hiaten 
(beeldbankwageningen.nl). 

Rijksmuseum Door de zoekterm Wageningen te gebruiken krijgt u 
diverse kunstwerken uit of over de stad te zien 
(www.rijksmuseum.nl).

Gelders Archief Ook hier levert de zoekterm Wageningen een scala 
aan kaarten en foto’s op met betrekking tot Wageningen 
(www.geldersarchief.nl).

Rijksmuseum voor Oudheden Kies het kopje Collectie en zoek op 
Wageningen (www.rmo.nl).

Spaarnestad Photo Een enorm fotoarchief met meer dan 13 miljoen 
persfoto’s. De foto’s zijn verkrijgbaar tegen betaling 
(www.spaarnephoto.nl).   

De Agenda Wagenings Erfgoed op het vorige Tijdschrift (48-1) puilde uit van de activiteiten 
rond het herdenken en vieren van 75 jaar Bevrijding. Deze konden helaas geen van alle in de 
aangekondigde vorm doorgaan. Sommige zijn afgelast, andere worden doorgeschoven naar 
een later tijdstip. Daarover is op dit moment geen informatie beschikbaar. 
In juni gaan musea weer open, zij het met beperkende maatregelen (afstand houden, 
beperkt aantal bezoekers, vooraf reserveren, geen horecavoorzieningen open). 
Verder moeten we nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis werken. Daarom volgen hier 
enkele suggesties om Wagenings erfgoed digitaal te bezoeken. 


