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T EN  GELE I D E

CO LO FO N

Ik zou mijn Ten Geleide van precies een jaar geleden, getiteld ‘Historisch heet’ naadloos opnieuw kunnen 
gebruiken. Zou je dat dan ook duurzaam mogen noemen? Net als die van 2018 was ook de zomer van 2019 
bij tijden weer historisch heet en dat baart me steeds meer zorgen. Het probleem staat bij de meeste  
mensen zo langzamerhand wel op de kaart, maar of dat ook tot verandering zal leiden? En of dat über-
haupt nog zin heeft? 

Een ander actueel thema voor de komende periode is de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding en 
van de ellende die daaraan voorafging. Deze geschiedenis herhaalt zich hier gelukkig (nog) niet (afkloppen!), 
maar het blijft nodig en nuttig er bij stil te staan. Voor de nabestaanden van het ‘vergeten bombardement’ 
in september 1944 is de hernieuwde aandacht weldadig. Hoe zouden zij het verlies van hun dierbaren  
trouwens ooit kunnen vergeten...

Iets wat zich tijdelijk even niet herhaalt is onze rubriek ‘Wageningen een eeuw geleden’.  
Wegens omstandigheden moest de auteur een keertje overslaan. Hopelijk in december weer.
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De geschiedenis herhaalt zich (niet)

negentiende-eeuwse voorhuis ook een gedeeltelijk 
intact casco van een ouder achterhuis, met restan-
ten van trapgevels, spanten en dekbalken. Van Aller 
haalde er de Bond Heemschut bij, die besloot een 
monumentenstatus voor het pand aan te vragen. 
Na zo’n aanvraag geldt er ‘voorbescherming’ tot 
een besluit over de aanvraag is genomen. In 
Hoogstraat 65 meende Heemschut met Van Aller 
resten te zien van ‘het laatmiddeleeuwse Huijs ende 
Hofstadt, oftewel Het Groote Huijs, het voorname 
oude burgemeestershuis aan de van oorsprong 
middeleeuwse Hoogstraat’. Al gauw wist de 
gemeente aan te tonen dat het met het belang van 
het huis niet zo’n vaart liep, er had wel eens een 
burgemeester in gewoond, maar het was niet  
Het Groote Huijs (dat ligt elders in de stad). Dit liet 
onverlet dat er belangrijke historische bouwsporen 
in het pand leken te zitten. De gemeente heeft daar 
vervolgens een verkenning naar laten doen door het 
Monumenten Advies Bureau in Nijmegen. Dit bureau, 
dat in het verleden veelvuldig bouwhistorisch 
onderzoek in Wageningen heeft uitgevoerd, kwam 
tot de conclusie dat de bouwsporen met name te 
fragmentarisch zijn om het pand tot monument te 
verklaren. Toch vindt directeur Frank Haans het van 
belang dat dit huis nu goed is gedocumenteerd; de 
sporen – restanten van trapgevels, zolderbalken en 
dak – zijn afkomstig uit de zestiende en zeventiende 
eeuw, ze helpen zicht te krijgen op de ontwikkelings- 
geschiedenis van het middeleeuwse Wageningen. 

Met die wetenschap haalde de burgemeester zowel 
de eigenaren van het pand als de Bond Heemschut 
en het Monumenten Advies Bureau bij zich aan tafel. 
Daar werd afgesproken dat de eigenaren nagaan  
in hoeverre binnen hun begroting bouwhistorische 
elementen bewaard kunnen blijven. De winkel,  
zo werd geopperd, zou door behoud van oude  

De vraag was of de gemeente niet eens aan echt 
erfgoedbeleid moet gaan doen in plaats van telkens 
incidenten op te lossen. Zoals nu weer in de Hoog- 
straat het geval was. Daar waren de eigenaren van 
pand 65 bezig met een ingrijpende verbouwing, 
toen die werd afgestopt door de Bond Heemschut. 
Die wilde dat het pand aangemerkt werd als 
gemeentelijk monument – er zijn eeuwenoude 
bouwhistorische elementen aangetroffen.

Hoogstraat 65
Bouwhistoricus Bart van Aller, bestuurslid van Wage- 
ningen Monumentaal, hoorde dat Hoogstraat 65 
verbouwd werd en dook er bovenop. Hij kreeg  
toestemming van de eigenaar om binnen rond te 
kijken en ontdekte oude bouwsporen: naast het 

Wagenings erfgoedbeleid 
‘een schrale tak van sport’

‘We kunnen van alles en nog wat willen’, aldus burgemeester Geert van Rumund, ‘maar aan echt 

erfgoedbeleid komen we niet toe. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Beleidsmatig is dit 

een schrale tak van sport. Het door de raad vastgestelde programma geeft geen enkele prioriteit 

aan erfgoed. Ik probeer daarom de verwachtingen van de erfgoedverenigingen te temperen.  

Zij komen met verstandige ideeën, maar ik heb er geen geld voor.’

Door Piet Aben

Zicht op de scheidingsgevel tussen voor- en achterhuis van Hoogstraat 65, gezien op de 
zolder van het achterhuis. In de rode lijnen is de oorspronkelijke vorm van de trapgevel 
aangegeven met mogelijk nog de daklijnen van een voorloper van het huidige achterhuis 
bij de gele lijnen. Bij de blauwe lijnen de oude daklijn van het huidige achterhuis uit de 
zeventiende eeuw. Het rookkanaal (D) stamt uit de oorspronkelijke bouwfase van het 

achterhuis. Foto en bewerking Daan Schaars, Monumenten Advies Bureau. 



4

elementen straks extra identiteit kunnen krijgen 
omdat hij iets vertelt van zijn eigen historie en die 
van de stad. De bereidheid van de eigenaars om te 
onderzoeken wat er mogelijk is met betrekking tot 
behoud leidde er toe dat Heemschut bereid was 
zijn aanvraag vooralsnog te parkeren.

Verwachtingskaart
De erfgoedincidentenpolitiek van de gemeente 
dateert niet van vandaag of gisteren, evenmin de 
gedachte dat het eigenlijk anders zou moeten.  
Zo gaf de gemeente ruim twintig jaar geleden aan 
dezelfde Frank Haans die nu bij Hoogstraat 65  
werd betrokken, de opdracht een bouwhistorische 
verwachtingskaart van de binnenstad te maken. 
Eigenaren van positief scorende panden zouden 
dan bij een verbouwing verplicht kunnen worden 
een historische verkenning uit te voeren. De kaart 
was in 1998 klaar. In de Hoogstraat werd ‘n 25-tal 
panden aangemerkt als zeer verwachtingsvol en in 
de zijstraten nog eens zo’n zelfde aantal. Het was 
de bedoeling dat de gemeente daar beleid op zou 
stoelen, maar dat is niet gebeurd. Geen wonder 
dat Haans nu pleit voor een update van zijn kaart. 

Volgens Wageningen Monumentaal is vooralsnog 
ook een simpeler oplossing mogelijk. De gemeente 
zou delen van de binnenstad moeten aanwijzen als 
gebied met bouwhistorische waarden en alle huis-
eigenaren-met-bouwplannen in dat gebied moeten 
verplichten om op eigen kosten een historische 
verkenning uit te voeren. In de Hoogstraat ligt vol-
gens bestuurslid René Siemens ‘een sluimerende 
rijkdom, waarvan wij nog maar heel weinig weet 
hebben’. Sowieso kijkt de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke kwaliteit kritisch naar elk bouwplan en 
ook op archeologische verstoringen wordt al met 
redelijk succes toegezien. Waarom dan niet ook op 
bouwhistorische aspecten, vraagt Siemens zich af. 
‘Zoveel historisch belangwekkende panden heeft 
Wageningen niet dat we er slordig mee zouden 
kunnen omgaan. Daarom moet er een structurele 
oplossing komen om ze te behouden.’ Dat is voor-

zitter Frits Huijbers van Oud Wageningen helemaal 
met hem eens. In een brief aan de gemeente meldt 
de vereniging haar zorgen over de wijze waarop is 
omgegaan met Hoogstraat 65. Men kon uit de ver-
wachtingenkaart van 1998 weten dat dit pand 
belangrijk historisch erfgoed kon bevatten, aldus 
Huijbers. ‘Dan kan het toch niet zo zijn dat erfgoed-
organisaties de gemeente, eigenaren en architect 
hierop moeten wijzen.  
Ons inziens had de gemeente hier haar rol en  
verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Slapende prinses
Bart van Aller heeft intussen een groot aantal  
verenigingen en personen bijeengehaald die te 
maken hebben met Wagenings erfgoed. Volgens 
hem moet er een Alliantie Erfgoed Wageningen  
tot stand komen, een samenwerkingsverband dat 
meer druk op de gemeente kan zetten en meer 
effect kan scoren dan elke club afzonderlijk. De 
liefde voor het historisch erfgoed moet in zijn ogen 
kunnen uitgroeien tot een verbindende factor voor 
heel de stad. ‘Door de rijke historie en de prachtige 
parels die Wageningen heeft aan elkaar te rijgen 
worden inwoners trotser op hun stad’, aldus Van 
Aller. Hij hoopt ‘dat we met z’n allen het geloof 
hervinden in de slapende prinses die Wageningen 
is en die we wakker moeten kussen’.
De besturen van Oud Wageningen en Wageningen 
Monumentaal zijn er niet gerust op. Zonder de 
betrokkenheid en inzet van geld en mensen door de 
gemeente vinden zij dit initiatief, in welke vorm dan 
ook, kansloos. Het wakker kussen van de prinses 
zal volgens hen in het stadhuis moeten gebeuren. 

Gerede kans
Een gerede kans op zo’n sprookjesachtig gebeuren 
doet zich binnenkort voor als de gemeenteraad  
de Omgevingswet behandelt. Dat is een uiterst 
gecompliceerde wet, die per 2021 een hoop oudere 
wetgeving moet vervangen en die moet leiden  
tot een vereenvoudigd stelsel van regels voor de 
inrichting van de leefomgeving, waaronder het 
cultureel erfgoed. De wet biedt veel ruimte voor 
plaatselijk maatwerk. Wageningen kan voortbor-
duren op de cultuurhistorische waardenkaart, die 
een paar jaar geleden door de raad is vastgesteld. 
Daarin worden de bijzondere kenmerken van de 
Wageningse stedenbouw en natuur benoemd.   
Ook voor de archeologische waarden bestaat al 
enige tijd een verwachtingskaart, die met redelijk 
succes wordt ingezet voor het behoud van oud-
heidkundige objecten. In de onlangs vastgestelde 
erfgoedverordening wordt dat allemaal nog eens 
aangescherpt. Niets lijkt meer voor de hand te  
liggen dan dat in de plaatselijke invulling van de 
Omgevingswet ook de bouwhistorische waarden 
worden zekergesteld. 
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Identiteit
Een van de grote maatschappelijke thema’s de laatste tijd is iemands her- en afkomst. Volgens 
de reclame kun je via een simpele DNA-test onbekende familie ontmoeten en voorvaderen 
ontdekken. En lokale geschiedenis, vooral toegespitst op persoonlijke verhalen, bloeit in 
Nederland als nooit tevoren. Een gezamenlijk plaatselijk nostalgisch verleden lijkt ook in 
Wageningen soms de belangrijkste factor die iemands identiteit – en loyaliteit – zou  
moeten bepalen.
Ik woon hier nu alweer bijna dertig jaar. Je kunt je dan afvragen: ben ik onderhand een  
echte Wageninger geworden? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Dat was een route langs  
vijf gemeenten in drie provincies: Oss, Nijmegen, Tilburg, Zoetermeer en Bennekom.

Het horen van de naam van mijn geboorteplaats, Oss, riep vroeger vaak een schrikreactie op. 
Het is de plaats van de bende van Oss, gevaarlijke lieden. Mijn familie uit Rotterdam durfde 
als ze ‘s zomers bij ons logeerde niet met open raam te slapen. Een van de beroemdste leden 
van de bende was immers Toon de Soep. Hij werkte later bij tapijtfabriek Bergoss, die aan-
sloot op onze achtertuin, zodoende.
De tijd doet zo’n crimineel verleden vervagen en Oss wordt nu vooral geassocieerd met een 
andere bekende Nederlander. Hij woonde bij ons in de straat. De geboorte en jeugd van de 
SP vonden dan ook plaats in onze parochie. Alles overheersend blijft natuurlijk de verbinding 
van Oss met Unox rookworst. Hoelang dat nog een positief beeld oplevert valt te bezien. 
Zo’n product met vlees en rook zal na omrekening in tonnen CO2 wel moeten sneuvelen.
Op het Walplein in Oss stond overigens een groot H. Hartbeeld van de Wageningse beeld-
houwer August Falise, recht tegenover de winkel van mijn opa. Een voorteken?

Toen ik daarna in Nijmegen woonde, vond mijn hospita, als rasechte Nimweegse, ongezien, 
dat bij ongeregeldheden in de stad de studenten of anders wel de Gruusbeekers het gedaan 
zouden hebben. Haar man was zetter bij een grote drukkerij en gespecialiseerd in ingewik-
kelde chemische formules, toen nog in lood, niet zo gezond. Hij moest daarom vele liters 
melk per dag drinken en was een actief en fanatiek vakbondslid. Een linkse politiek met 
drukkers en rellende studenten, een voorteken?

Ook in Nijmegen staat een groot werk van August Falise. Het is een beeld van de docerende 
middeleeuwse geleerde Thomas van Aquino dat in volle glorie voor de aula staat. De zwager 
van Falise die er model voor stond heeft in Wageningen gestudeerd en was in Oss mijn leraar 
scheikunde. Een voorteken?

In Wageningen heb ik me uitgebreid verdiept in leven en werk van Falise. Zijn H. Hartbeelden 
waren merktekens in een verzuild interbellum en hebben hun werk gedaan. Ook zijn beeld 
van de Zaaier is iconisch voor het kenniscentrum dat Wageningen is: waar je zaait, kun je 
ook oogsten. Het kasteel van Wageningen, Blote Jan, de oude kerk op de Markt, de gracht, 
ze zijn me allemaal vertrouwd geworden. Lubbert Adolph Torck is als een soort voorvader. 
Met een slimme DNA-test en het nemen van de juiste afslag is hij nog  familie ook.
De capitulatie, het 5-Meiplein en het defilé zijn begrippen die in de genen zijn gaan zitten, 
zeker als je op 4 mei 1940 geboren bent. Een voorteken?

Ben ik inmiddels genoeg geïntegreerd? Ik hoop van wel. In feite lag het begin van mijn 
 integratie al in een ver verleden. Immers bij iedere hap Osse vleeswaren voedde ik me 
eigenlijk gewoon met Gelderse worst. Een voorteken?

CO LU M N

Door Jean Gardeniers

Jean Gardeniers is gepen-

sioneerd (WUR). Hij is actief 

in het culturele leven van 

Wageningen en was o.a. 

voorzitter van De Casteelse 

Poort, het Comité Open 

Monumentendag en het 

Cultureel Café. 
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Bouwhistorische 
verwachtingskaart 
Wageningen;  
uitsnede Hoogstraat e.o. 
Verklaring van de kleuren:  
rood – hoge bouw-
historische verwachting,  
oranje – enige bouw-
historische verwachting,  
zwart – bescheiden 
bouwhistorische 
verwachting,  
geel – onderzochte 
objecten.  
Monumenten Advies 
Bureau Nijmegen, 1998. 
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Zondag 17 september 1944 was een rustige, zonnige 
nazomerdag in Wageningen. Het was oorlog, maar 
na de landingen in Normandië vier maanden eerder 
was het front tot stilstand gekomen ten zuiden van 
Eindhoven. Op Nederlands grondgebied vonden 
geen oorlogshandelingen plaats. Wel viel het ver-
schillende bewoners van Wageningen op dat er die 
dag veel geallieerde vliegtuigen in de lucht waren.
Die vliegbewegingen waren een dag eerder begon-
nen, als inleiding op operatie Market Garden. Deze 
gecombineerde aanval over land en door de lucht 
was bedoeld om door middel van de verovering 
van de bruggen van Eindhoven tot Arnhem nazi-
Duitsland binnen te kunnen vallen. Market Garden 
strandde, zoals bekend, bij Arnhem, één brug te ver.
Om de luchtlandingen, die bij Oosterbeek rond 
13.30 uur begonnen, zoveel mogelijk ongehinderd 
te kunnen uitvoeren, moest de Duitse luchtafweer 
uitgeschakeld worden. Bij Nijmegen werd daarbij 
de elektriciteitscentrale beschadigd, zodat in de 
Betuwe en ook in Wageningen om 11.10 uur de 
stroom uitviel. In verschillende kerken in de stad 
werd dat opgemerkt: het orgel zweeg. Ook de  
sirenes van het luchtalarm raakten buiten dienst.
Toen zes vliegtuigen vanuit het oosten Wageningen 
naderden, was er dus geen waarschuwing.  
De bommen, die bedoeld waren voor een lucht-
afweerbatterij bij Lexkesveer, kwamen 800 meter 
noordelijker terecht: om 11.37 uur vielen ze als vol-
slagen verrassing op de woonwijk Hamelakkers, de 
Sahara. In twee aanvalsgolven werden 28 woningen 
geheel of gedeeltelijk vernield en vielen er 34 doden 

en 14 gewonden, waarvan er 5 in de dagen erna 
alsnog stierven. Er was één vermiste.

De zes bommenwerpers die Wageningen troffen, 
waren B-17 Flying Fortresses van het 849ste squa-
dron van de Amerikaanse 8th Air Force, enorme 
apparaten, waarvan Boeing er aan het einde van 
de oorlog 12.731 had gebouwd. Het toestel was 
bewapend met dertien mitrailleurs en had een 
bemanning van 10 personen. Zes van deze machines 
vormden een flight; de eerste was de leider, de 
tweede de vervanger en de achterste vier volgden 
de orders van de eerste op.
Gedurende de aanvalsvlucht nam de bombardier 
het commando over van de captain. In zijn geschuts- 
koepel bediende hij de navigatieapparatuur, die het 
toestel bestuurde: de Norden, een gyroscopisch 
apparaat dat met een primitieve radar, radiopeilin-
gen en waarnemingen van de navigator en de 
bombardier de koers bepaalde. Bij het doel gaf de 
bombardier het commando de bommen te lossen.
De Norden was complex en er kon veel misgaan 
als de bombardier de gegevens invoerde. Niet alle 
bombardiers waren even goed opgeleid, ervaren 
of stressbestendig onder vijandelijk vuur. Britse 
vliegers noemden de Amerikaanse navigatoren en 
bombardiers ‘een stelletje amateurs’. Bovendien 
kon ook de captain de zaak hinderen: gedurende 
de aanvalsvlucht mocht hij nergens meer aankomen. 
Deed hij dat toch, dan verstoorde hij de instellingen 
van de Norden, waardoor opnieuw instellen nodig 
was, een klusje van negen minuten.

De flight op weg naar Wageningen was om 7.25 uur 
in Engeland opgestegen. Vanuit het noorden 
bereikte hij Groenlo, waar de Norden de bomvlucht 
ging leiden; nog 65 kilometer, een krap kwartier 
vliegen in westelijke richting naar Wageningen. 
Alles verliep naar wens, tot het eerste toestel hal-
verwege de route opeens een zwaai naar rechts 
kreeg. Het is niet duidelijk wat hier gebeurde, een 
windvlaag of een fout van de captain. Het leidde 
ertoe dat de Norden niet meer gebruikt kon worden 
en de bombardier op zicht de aanval moest leiden. 

Hij gaf de achterste vier toestellen opdracht lager te 
gaan vliegen, zodat ze ongehinderd door zuurstof-
maskers beter zicht zouden hebben, en beval ze te 
mikken op de doelen die de eerste twee toestellen 
zouden raken. Dat dit niet de luchtafweerbatterij 
aan de Veerweg was, konden de bemanningen 
vanaf die hoogte niet zien. Het is overigens de 
vraag of die batterij er werkelijk stond. Het verzet 
had een paar dagen eerder de aanwezigheid gemeld, 
maar of ze er die zondag nog was, is onduidelijk.
De eerste twee vliegtuigen wierpen elk 20 scherf-
bommen af, de volgende vier toestellen elk 30. De 
160 bommen troffen 28 huizen aan de Diedenweg, 
Englaan, Hamelakkerlaan, Ericalaan, Ericaplein en 
Berglaan (later Boeslaan), met uiteindelijk 39 doden 
en één vermiste tot gevolg.

Inefficiënt
Hoe afschuwelijk het gebeuren ook is, onwillekeurig 
constateer je toch dat dit een wel heel inefficiënte 
manier van oorlogvoeren is. Zestig betrekkelijk 
hoog opgeleide militairen zijn in zes enorme vlieg-
tuigen met groot gevaar voor eigen leven vier uur 
onderweg om met behulp van navigatieapparatuur 
waarvan bekend is dat ze onnauwkeurig is, met  
160 fragmentatiebommen één luchtafweerbatterij 
ter grootte van een basketbalveldje uit te schakelen, 
waar ze niet in slagen. In plaats daarvan raken ze 
een woonwijk.
Verbijsterend veel acties in een oorlog zijn van een 
vergelijkbare inefficiëntie, maar in dit geval was er 
nog iets anders: de bommenwerpers waren eigen-
lijk helemaal niet geschikt voor een opdracht als 
deze, ‘tactical bombing’. Ze waren bedoeld voor 
‘area bombing’, waarbij grote aantallen vliegtuigen 
grote gebieden platgooiden en waarbij het niet echt 
belangrijk was een doel precies te raken: het doel 
was een ‘area’, zoals de industriesteden in het 
Ruhrgebied. Bovendien werden daarbij zó veel  
bommenwerpers ingeschakeld dat een misser  
niets aan het effect afdeed.
Voor een tactische opdracht als de aanval op de 
kanonnen bij Lexkesveer gebruikte men liever jacht-
bommenwerpers. Op 17 september waren die echter 

niet beschikbaar omdat ze achter de hand gehouden 
werden om Market Garden te beschermen.

Memento Mori
Voor elk van de veertig slachtoffers is een memento 
gerechtvaardigd. De Joodse onderduikster die in 
de tuin zat te zonnen en stierf door een bomscherf 
in de lies. De twee tienerbroers die uit het zolder-
raam naar het spektakel stonden te kijken, waarbij 
de ene dodelijk getroffen werd maar de andere 
ongedeerd bleef. Het gezin, vader, moeder, zoon, 
dochter, dat midden op de Hamelakkerlaan door 
een bom geraakt werd. De vrouw die met haar man 
haar bedlegerige moeder een zondags bezoekje 
bracht en door een scherf in de borst werd gedood. 
De vrouw die uit de kerk thuiskwam toen een bom 
insloeg, die haar verwondde en haar man, dochter 
en schoonmoeder doodde. Het dienstmeisje uit 
Kesteren, dat vermoedelijk bij ‘haar’ gezin aan de 
Berglaan aan het werk was en van wie nooit meer 
iets is gehoord. En zo nog dertig.
Degenen die uit hun huis waren gebombardeerd 
zochten onderdak bij familie en buren. De gewon-
den werden naar het kleine ziekenhuis in de stad 
vervoerd, in handkarren, liggend op een deur of 
achterop de fiets. Daar werden ze zo goed en zo 
kwaad als het ging opgelapt. Niet veel later werd 
het ziekenhuis geëvacueerd. De gewonden verhuis-
den naar Veenendaal.
Op vrijdag 21 september, met Market Garden in volle 
gang boven hun hoofd, begroeven de overlevenden 
hun doden op de begraafplaats aan de Buissteeg. 
Halverwege de ceremonie moesten de aanwezigen 
dekking zoeken omdat er een brandend vliegtuig 
overkwam.
Een week later kwam het bevel de stad uiterlijk op  
1 oktober te verlaten. Pas na de oorlog werd een 
begin gemaakt met het herstel van Hamelakkers.

Verkeerd gemikt – het vergeten 
bombardement

Door Jan Mars 

Jan Mars houdt zich bezig 

met redactie, productie 

en bewerking van teksten, 

woorden en taal.

Zes enorme Amerikaanse bommenwerpers gaan op weg om een kleine Duitse batterij 
luchtafweergeschut te vernietigen. Ze missen hun doel, met fatale gevolgen. De Sahara,  
17 september 1944.

De zwaar getroffen Ericalaan na het bombardement op 17 september 1944.  
Foto Rein Heij.

Bronnen

– Elders, Reinier A.R.: 

Bouwen en bommen  

op de Wageningse Berg; 

Historische Reeks van de 

Vereniging Oud Wageningen, 

nummer 10, 2004.

– Brussel, Herman van: 

Captain! We hit our target 

somewhat to the north! Een 

onderzoek naar de oorzaken 

van het bombardement op 

de Wageningse woonwijk 

‘Sahara’ op 17 september 

1944; eigen beheer, 2014.

Een groep initiatiefnemers wil op passende wijze dit vergissingsbom-
bardement blijvend gedenken. Om een bescheiden monument te kun-
nen realiseren ter nagedachtenis van de slachtoffers werd de Stichting 
Sahara opgericht die bestaat uit (ex-)buurtbewoners en nabestaanden. 
Dinsdag 17 september vindt vanaf 10.30 uur een plechtigheid plaats op 
het Ericaplein, waarin om 11.35 uur – exact 75 jaar na het bombarde-
ment – burgemeester Van Rumund een gedenksteen zal onthullen.
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In 1894 richtte Aletta Jacobs met onder anderen 
Wilhelmina Drucker en Annette Versluijs-Poelman 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvV) op. 
In 1900 had de VvV 15 afdelingen in het land, met  
in totaal 1089 leden. Het hoofdbestuur wilde niet 
dat de VvV een politieke instelling zou worden, 
maar niet iedereen was het daarmee eens. In 1907 
splitste een aantal leden zich af en vormde de 
Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. 
Beide ijverden voor passief en actief vrouwenkies-
recht. Merkwaardigerwijs kregen Nederlandse 
vrouwen in 1917 alleen passief kiesrecht, terwijl 
dezelfde wet alle mannen van 25 jaar en ouder 
actief én passief kiesrecht gaf, ongeacht hun ver-
mogen. De achterstelling van vrouwen was echter 
van korte duur: op 28 september 1919 trad de ‘Wet 
Marchant’ in werking en mochten vrouwen ook 
naar de stembus. In 1920 veranderde de VvV haar 
naam in Vereeniging van Staatsburgeressen.

Vrouwenemancipatie
De emancipatie van de vrouw was eind negentiende 
eeuw in opkomst. In 1898 werd in Den Haag een 
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 
gehouden. In Wageningen bestond sinds datzelfde 
jaar een comité voor Vrouwenarbeid, dat na de 
tentoonstelling niet werd ontbonden, maar de  
ontwikkeling en emancipatie van vrouwen bleef 
bevorderen, vooral door succesvolle cursussen 
koken, wassen, strijken en verstellen. Het comité, 
onder leiding van mejuffrouw P.M. van Heuven, 
organiseerde een lezing-met-discussie-na in het 
Oranjehotel waar op 29 januari 1903 de landelijk 
voorzitter van de VvV, mevrouw Versluijs-Poelman, 
sprak. De Wageningsche Courant schreef: ‘Ofschoon 
de bepaalde voorstanders van vrouwenkiesrecht 
hier ter stede zeker niet talrijk zijn, zullen velen van 
deze gelegenheid gebruik maken, om te verne-
men wat van zoo bevoegde zijde ten gunste er van 
aangevoerd wordt.’

Oorspronkelijk stond niet eens in de wet dat vrouwen 
niet mochten stemmen of gekozen worden. Dat 
bedacht men pas toen Aletta Jacobs in 1883 de 
gemeenteraad van Amsterdam verzocht haar op de 
‘kiezerslijst’ te plaatsen. Je mocht destijds stemmen 
als je een bepaald bedrag aan belasting afdroeg  
en op de kiezerslijst stond. Aletta voldeed aan het 
eerste criterium, maar werd niet op de lijst geplaatst, 
omdat vrouwen nu eenmaal niet konden stemmen. 
Dat bleek echter nergens te staan; men vond het 
vanzelfsprekend. Aletta begon een rechtszaak en 
streed door tot aan de Hoge Raad, maar kreeg nul 
op het rekest. De rechters (allen man) vonden dat de 
geest van de wet het kiesrecht alleen aan mannen 
toebedeelde. Om te voorkomen dat meer vrouwen 
zouden willen stemmen, werd de grondwet in 1887 
aangepast: voortaan stemden alleen ‘geschikte’ 
mannen met een redelijk financieel vermogen.

Vanaf 1908 organiseerde de Wageningse afdeling 
van de VvV ieder jaar wel lezingen over vrouwen-
kiesrecht. Bestuursleden van de afdeling waren 
dames uit de betere kringen, zoals de vrouw van 
dokter Niemeijer, mevr. Koch-Koch, mej. De Voogt 
en mevr. Schnitger-van Hoëvell. Over het algemeen 
was vrouwenkiesrecht iets waar vooral zulke dames 
zich druk over maakten. De ‘werkende stand’ had 
het waarschijnlijk te druk met het dagelijks leven en 
bemoeide zich misschien ook minder met politiek. 
Vóór 1917 mochten arbeiders sowieso niet stemmen 
omdat ze doorgaans te weinig geld hadden om de 
‘kiesdrempel’ te kunnen halen. 
Vanaf 1912 waren er vaker bijeenkomsten in Wage-
ningen over vrouwenkiesrecht. De Wageningsche 
Courant moedigde de dames aan. In 1914 schreef 
de hoofdredacteur: ‘De man heeft de vrouw te 
lang, al te lang als ’n sukkel versleten’.

Eén verkiesbare vrouw
De raadsverkiezingen van 20 mei 1919 vonden plaats 
vlak voor de Wet Marchant werd aangenomen. 
Aangezien vrouwen in 1919 wel passief kiesrecht 
hadden, zou er dus op vrouwen gestemd kunnen 
worden. En inderdaad: in Wageningen stond op de 
vierde plaats van lijst 2, de ‘Unie Liberaal’, A.R.W.R. 
Schnitger-van Hoëvell. Opmerkelijk genoeg maakte 
de Wageningsche Courant er geen woord aan vuil 
dat voor het eerst een vrouw verkiesbaar was.  
De liberalen wonnen slechts één zetel, waardoor 

mevrouw Schnitger buiten de boot viel. De vraag is 
natuurlijk wie er op een vrouw stemde nu het de 
eerste keer was dat men op een vrouw kón stemmen 
en zij dat zelf niet konden doen. De krant had ook 
nauwelijks aandacht voor de uitslag: men maakte 
zich drukker om de ‘schrikbaarlijk’ hoge melkprijs.
Toen eind 1919 vrouwen actief kiesrecht kregen, 
voorzag het Wageningse college van B&W grote 
praktische problemen. Op 19 november meldde het 
per brief aan de minister van Binnenlandse Zaken 
dat de verdubbeling van het aantal kiezers het 
moeilijk zou maken goede stemlokalen te vinden, 
dat de inrichting daarvan de gemeentekas ‘aanzien-
lijke offers’ zou kosten en dat de bemensing van de 
stembureaus ‘niet te onderschatten moeilijkheden’ 
zou opleveren. Het waarom werd niet nader toege-
licht. Bovendien verwachtten B&W ‘stellig’ dat het 
‘in vele gezinnen bezwaren van huishoudelijken 
aard’ zou opleveren ‘indien man en vrouw zich op 
denzelfden dag van hun stemplicht moeten kwijten’. 
Volgens het college zou het daarom véél handiger 
zijn om stemmingen voortaan op twee achtereen-
volgende dagen te houden: een voor mannen en een 
voor vrouwen. Ik vermoed dat er op het ministerie 
hartelijk gelachen is om deze brief. Een antwoord 
heb ik niet aangetroffen.

Zes vrouwelijke kandidaten
Bij de verkiezingen van 1923 was er meer elan onder 
de Wageningse vrouwen om het politieke toneel te 
betreden. Op 23 mei stonden zes vrouwen kandidaat 
voor de 15 raadszetels. De Wageningsche Courant 
moedigde de vrouwelijke bevolking aan: ‘Waakt 
ervoor, dat gij u de kans niet laat ontnemen, de 
kroon op uw werk te zetten. Gij hebt het kiesrecht 
gewild, passief en actief. Grijpt de gelegenheid aan 

Op 28 september is het 100 jaar geleden dat in Nederland vrouwen actief kiesrecht kregen. Sinds 1917 
hadden zij al passief kiesrecht: ze konden gekozen worden, maar nog niet zelf stemmen. Kwamen er 
in 1917 direct vrouwen in de gemeenteraad van Wageningen? Nee, voorlopig niet. Wanneer gebeurde 
dat dan wel? Een korte historie van het vrouwenkiesrecht in Wageningen en hoe lang het duurde 
voor de eerste vrouw zitting nam in de Wageningse gemeenteraad.

100 jaar vrouwenkiesrecht 
       in Wageningen
Door  
Bob Kernkamp 

Portret van Aletta Jacobs 
(1854-1929) door Isaac 
Israels, geschilderd in 
1920. Collectie Groninger 
Museum.

In de Wageningsche Courant  
van 21 januari 1903 werd 
geadverteerd voor de lezing  
van de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht. Beeldbank 
Wageningen.

Anna Reihardina Wilhelmina Rudolphina Schnitger-baronesse van 
Hoëvell (Dordrecht 1855 – Hilversum 1947) trouwde in 1882 ‘met de 
handschoen’ met infanterie-officier Frederik Wilhelm Schnitger, 
waarna ze naar haar man op Borneo reisde. Schnitger overleed in 
1895. In 1899 vestigde Anna zich met haar zoon in Wageningen aan 
de Lawickse Allee. Zij werd in 1912 tweede secretaris van de afd. 
Wageningen van het Centraal Genootschap voor Kinder Herstellings- 
en Gezondheidskolonies, waarvan ze later vice-voorzitter was.  
In 1914 was ze lid van het damescomité voor het inrichten van het 
gymlokaal van de HBS tot noodhospitaal, en daarna onder meer 
penningmeester van de afd. Wageningen van de Nederlandsche Anti- 
Oorlogsraad en voorzitter van de afd. Wageningen der Vereeniging 
van Staatsburgeressen. In 1919 was zij de eerste vrouwelijke kandidaat 
bij de raadsverkiezingen. Na 1932 (ze liep toen al tegen de tachtig) 
werd mevrouw Schnitger minder actief in het Wageningse sociale 
leven. In 1946 verliet zij de stad en een jaar later overleed ze in 
Hilversum; ze had haar man, haar zoon, een van haar twee klein-
kinderen en haar acht broers en zusters overleefd.

Het affiche ’Moeder waarom stemt u nooit?’ is gemaakt 
door J. Gabriëlse. Geheugen van Nederland, collectie 150 
jaar Nederlandse reclame.
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ook al waren er dat jaar vijf vrouwelijke kandidaten 
(waarvan 3 van de VVD). Het zou tot de jaren zeven-
tig duren voordat er meer dan vier vrouwen tegelijk 
raadslid waren. Van 1974 tot 1978 was L.C.M. Hofhuis- 
Marijnen (CDA) de eerste vrouwelijke wethouder in 
Wageningen.
Tegenwoordig is de helft van de Wageningse 
gemeenteraad vrouw en twee van de vier wethou-
ders zijn vrouw. Voor ons is het gewoon dat vrouwen 
deelnemen aan politiek. Maar er is een lange weg 
voor nodig geweest en een onwaarschijnlijk aantal 
stugge vooroordelen moest worden overwonnen. 

In 1927 was slechts één vrouw verkiesbaar: onder-
wijzeres J.P. van Baren-van de Weijer (Vrijzinnig 
Democraten). Zij was in 1931 voor dezelfde partij ook 
kandidaat voor Provinciale Staten. In beide gevallen 
kreeg ze geen zetel. Tot en met de raadsverkiezingen 
van 1939 bleven vrouwen uitgesloten van de 
Wageningse gemeenteraad. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waren er geen verkiezingen.

Eindelijk een vrouw in de gemeenteraad
Uiteindelijk duurde het in Wageningen tot na de 
oorlog voor er een vrouw in de gemeenteraad werd 
benoemd. De geboren Wageningse P.M. Beijer-Viets 
(1890-1977), penningmeesteres van de afdeling 
Wageningen van Nederlands Volksherstel, werd  
in oktober 1945 als enige vrouw benoemd in de 
‘noodgemeenteraad’. Op de kandidatenlijst stond 
één andere vrouw: W. Smith-Roodenburg. Bij de 
raadsverkiezingen van 26 juli 1946 was mevrouw 
Beijer lijsttrekker van de Partij van de Vrijheid, die 
met 421 stemmen te weinig kiezers trok om een 
zetel te bemachtigen (daarvoor waren 467 stemmen 
nodig), maar net genoeg om een restzetel te krijgen. 
Vanaf dat jaar zat mevrouw Beijer in de raad, eerst 
voor de Partij van de Vrijheid en vervolgens voor de 
VVD, totdat zij in maart 1960 ontslag nam. Ze was 
toen 70 jaar. Haar raadszetel werd overgenomen 
door mevrouw ir. M. Post-Bakker.

In 1949 kwam G. Beeftink-Leunk namens de PvdA 
als tweede vrouw in de gemeenteraad. Zij was in 
1953 niet herkiesbaar en werd opgevolgd door 
J.M.F. van der Meer-Dinger. Na de verkiezingen van 
1958 was mevrouw Beijer weer de enige vrouw, 
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en brengt een vrouw in den raad!’ Helaas was de 
uitslag niet best: als gevolg van hun plaats op de 
partijlijsten werd geen van de dames gekozen.
In totaal werden 4740 geldige stemmen uit-
gebracht, waarvan niet meer dan 91 op vrouwen: 
nog geen 2%, en nog niet 29% van wat nodig was 
voor één zetel. Van de drie grootste partijen, SDAP 
(1328 stemmen, 4 zetels), Rooms-Katholieken  
(736 stemmen, 2 zetels) en Anti-Revolutionairen 
(460 stemmen, 2 zetels), hadden alleen de Rooms-
Katholieken een vrouw op de lijst: mevrouw Roes-
Celis (1880-1967), op de derde plaats. Mevrouw  
Van Poeteren-van Goor (1885-1970) had de grootste 

kans om in de raad te komen: zij stond als tweede 
op de lijst van de Vrijheidsbond en verkreeg  
67 stemmen, waarmee zij overtuigend de vrouw 
met de meeste stemmen was. Maar met de in 
totaal 260 stemmen op haar partij kreeg alleen 
lijsttrekker Vreede een (rest)zetel in de raad.  
De overige verkiesbare vrouwen waren C.S.C.  
Bot-Vrouwenfelder (Vrijheidsbond, 1 stem),  
D. Tichelaar-Leverland (Vrijheidsbond, 1 stem),  
J.P. van Baren-van de Weijer (Vrijzinnig Demo-
craten, 19 stemmen) en J. Reuvenkamp-Meurs 
(Communisten, 3 stemmen). Overigens viel mij  
op dat geen van deze dames een geboren 
Wageningse was. 

De zetels in de raad werden destijds anders ver-
deeld dan nu. Als een partij voldoende stemmen 
had voor een zetel, dan kwam de lijsttrekker in de 
raad. Waren er genoeg stemmen voor twee zetels, 
dan volgde nummer 2 op de lijst. 
Voorkeurstemmen hielpen niet. In 1923 kreeg de 
lijsttrekker van de katholieken, J.G. Snackers,  
370 stemmen, terwijl P. Assink, die op vijf stond,  
er 411 kreeg. Maar de partij kreeg in totaal te weinig 
stemmen om meer dan twee zetels te vullen, 
zodat Snackers wel in de raad kwam, zelfs wet-
houder werd, en Assink het nakijken had.
Anderzijds kon je ook in de raad komen als geen 
mens op je had gestemd. Dat gebeurde bijna in 
1925, toen wethouder Snackers overleed. Een 
ander katholiek partijlid moest de vacante zetel 
opvullen. De partij had op dat moment twee raads-
leden. Bij de verkiezingen in 1923 stond mevrouw 
Roes-Celis, weduwe van leerfabrikant Frans Roes, 
derde op de lijst en kwam dus in aanmerking voor 
de opvolging. Het feit dat er in 1923 niemand op 
haar had gestemd, deed daar niets aan af. Op  
11 februari 1925 verklaarde het hoofd van het stede-
lijk stembureau haar tot raadslid. Maar mevrouw 
Roes nam de benoeming niet aan en liet zo de 
kans lopen geschiedenis te schrijven als eerste 
vrouw in de Wageningse gemeenteraad. 
Sindsdien stonden er steeds vrouwen op de kandi-
datenlijsten, maar in de raad kwamen alleen heren. 
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Betsy van Poeteren-van Goor met haar man Nico en 
zoons Hans en Guus, ca. 1930.

Nel Beijer-Viets met haar man Jacob Pieter Beijer. Privé-collectie familie Beijer.

Elizabeth Cornelia van Poeteren-van Goor (Voorthuizen 1885 – 
Wageningen 1970), was dochter van een hoofdonderwijzer. In 1907 
was zij een van de eerste twee vrouwelijke tuinbouwkundigen die 
een bul kregen aan de Landbouwschool. Tot haar huwelijk werkte  
zij bij het Rijksproefstation voor Zaadcontrole. In 1911 trouwde zij met 
ir. Nicolaas van Poeteren (1882-1946) hoofd van de plantenziekten-
kundige dienst, met wie zij twee zoons kreeg. 
Betsy van Poeteren was een van de meest actieve strijders voor 
vrouwenkiesrecht in Wageningen. Zij was presidente van de afd. 
Wageningen der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en zat in het 
bestuur van de afd. Wageningen van de Vrijheidsbond. Ze was  
ook bestuurslid van de Nuts-Fröbelschool, van zwemvereniging  
‘De Rijn’, en de Wageningse meisjes padvinders.

Petronella Maria Beijer-Viets (Wageningen 1890 - Wageningen 1977). 
Zij was de oudste van drie kinderen uit het tweede huwelijk van de 
smid Elie Cornelis Viets. In 1910 behaalde ze de MO akte boekhouden, 
waarna ze privéles gaf. In 1917 trouwde ze met de Wageninger Jacob 
Pieter Beijer, toen boekhouder in Den Haag. In augustus 1920 kwa-
men zij terug naar Wageningen, waar haar man een ijzerhandel dreef. 
Zij kregen drie kinderen. Reeds in 1922 werd Nel Beijer-Viets bij een 
vergadering van de afd. Wageningen van de Vrijheidsbond op de 
kandidatenlijst voor de raad gezet, maar ze kwam uiteindelijk niet op 
de kieslijst. In 1945 werd ze benoemd tot lid van de noodgemeente-
raad. In 1946 was ze lijsttrekker voor de Partij van de Vrijheid en werd 
bij de verkiezingen van 26 juli in de raad gekozen. Daarna bleef Nel 
raadslid (later voor de VVD) en kreeg bij elke verkiezing meer stem-
men. In 1950 was zij kandidaat voor Provinciale Staten. In 1960 bedankte 
zij voor het raadslidmaatschap en vijf jaar later werd ze benoemd  
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Nel Beijer-Viets overleed  
in 1977 in Rustenburg.
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Carel Oomes wilde medicijnen studeren, maar is  
al jaren uitbater van de Vlaamsche Reus, een café 
met een naam voor speciaalbieren. Carel is geboren 
en getogen in Breda en heeft zijn zuidelijke tongval 
behouden. Tijdens het gesprek refereert hij meer-
maals aan zijn Brabants verleden, uiteraard steeds 
in verband met bier. ‘Wij gingen altijd na de mis met 
het hele gezin naar België om een biertje te drinken.’
In 1975 deed Carel eindexamen atheneum B. Hij werd 
twee keer uitgeloot voor medicijnen en koos voor 
biologie aan de Landbouwuniversiteit. Hij had de 
studie vrijwel afgerond en was zich aan het oriën-
teren op onderzoek naar de kankertherapie van 
Moerman – toen hij slachtoffer werd van zinloos 
geweld. Hoewel hij hiervan goed herstelde, werd 
enige tijd later een hersenbeschadiging geconsta-
teerd die het doen van wetenschappelijk onderzoek 
onmogelijk maakte. 
Carel liep een tijd ‘met zijn ziel onder de arm’ tot hij 
in gesprek raakte met de uitbater van café Speak 
Easy in de Molenstraat, die het liever vandaag dan 
morgen kwijt wilde. Carel meldde zich impulsief 
als koper; ’ik had weleens gezegd: als ik in de studie 
misluk begin ik een café, maar dat was niet serieus 
bedoeld’. Nu stapte hij naar de bank en ‘vroeg  

I N  GE S PR EK  M E T  C A R EL  O O M E S

‘bij mij lopen ze rustig 
de deur uit, geen 
geschreeuw of gelal’

letterlijk om veel geld – ik heb die directeur later 
nog weleens ontmoet en dan begon hij weer te 
lachen’. Met behulp van een lening bij een welwil-
lende oom werd Carel per 1 januari 1984 uitbater 
van een café in de Wageningse binnenstad. 

Geen Vlaamse Leeuw
Om te beginnen koos hij een andere naam. ‘Vanwege 
mijn voorliefde voor België en het Vlaamse bier 
werd het De Vlaamsche Reus; Vlaamse Gaai vond ik 
te kippig, Vlaamse Leeuw discutabel.’ Het ‘concept’ 
waarmee Carel aan het werk ging was ‘familiecafé 
met speciaal bier’. Hij richtte zich ‘op de breedte’: 
een breed assortiment bieren (‘ik verkoop nog 
maar 7% pils’) en een mengeling van klanten: jong 
en oud, rechts en links, vrijgezel of gehuwd, kind 
of volwassene; een café waar je ook je kinderen 
mee naar toe neemt. Voor Carel is een café een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar 
praten. Daarom staat de muziek zacht – en tegen 
sluitingstijd nog zachter: ‘bij mij lopen ze rustig  
de deur uit, ik duld geen geschreeuw of gelal’. 
Speciaalbieren passen daar goed bij: ‘je drinkt het 
wat langzamer en met meer aandacht, een beetje 
zoals wijn’.

Door Toon Jansen
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Met die speciaalbieren begon hij al in de Molenstraat. 
‘Ik maakte reclame in studenten- en sportblaadjes 
met annonces als De Vlaamsche Reus heeft er met 
{merknaam} een zoveelste bier bij. De brouwerijen 
vonden dit zo leuk dat zij mijn reclames gingen 
betalen’. Ook introduceerde hij de Trappistenweken 
waarin hij, gekleed als trappist, iedere dag een 
nieuw bier serveerde. ‘Met dat habijt wilde ik niet 
alleen opvallen, maar ook uitdrukken dat Trappisten 
kloosterlingen zijn die hard werken voor de kost.’ 
Die ‘gek uit Wageningen’ kreeg via lokale en regio-
nale pers bekendheid tot ver buiten Wageningen, 
‘en dat met een klein cafeetje, toen amper twee 
jaar oud!’ Nu heeft Carel 14 speciaalbieren onder  
de tap en 200 andere merken op voorraad in  
flesjes. Sinds 1985 is hij ook ruimer behuisd aan de 
Hoogstraat, in het voormalige pand van stomerij 
Palthe. In 1987 kwam Conny Indemans prijslijsten 
schrijven. Ze is gebleven en sindsdien draaien ze 
samen de Vlaamsche Reus. 

Zelf gaan brouwen? ‘Ik heb het wel eens geprobeerd, 
maar het smaakte me niet en ik heb een vreselijke 
hekel aan schoonmaken, wat bij bier maken essen-
tieel is.’ Hij heeft bewondering voor al die nieuwe 
brouwerijtjes, waarvan sommige heel groot worden, 
maar er ook regelmatig omvallen. Een groot  
probleem is om een vaste kwaliteit te garanderen,  
‘je kunt niet ieder jaar van smaak wisselen’.

Steeds zakelijker 
In de 35 jaar dat Carel een café uitbaat is er veel ver-
anderd en niet altijd ten goede. Geld en rendement 
spelen een steeds grotere rol en de onderlinge 
concurrentie is sterk toegenomen. Sinds de crisis 
van 2008 is de waarde van een café flink gedaald, 
daar tegenwoordig nauwelijks meer voor ‘de naam’ 
(goodwill) betaald wordt. ‘Voor ons is het allerbelang-
rijkste dat wij pandeigenaar en dus vrij van brouwerij 
zijn. Dat bepaalt in hoge mate de waarde van het 
café.’ De meeste ondernemers hebben leverings-
contracten met brouwerijen, in ruil voor bv een 
tapinstallatie, en een huurcontract op het pand.
Er worden steeds strengere eisen gesteld ‘en dat 
vind ik wel goed, mits ze niet om de haverklap  
veranderen’. In de Hoogstraat hadden we wel een 
nooduitgang achter in het café, maar die was 
genormeerd op een beperkt aantal personen. ‘Het 
enige wat we konden doen was de voordeur open 
laten staan waardoor een grote nooduitgang ont-
stond. In de winter houden we de warmte binnen 
met een luchtgordijn.’
Ook bij het cafébezoek is het een en ander veranderd. 
Er is niet zo’n behoefte meer om anderen te leren 
kennen. Vroeger ging je naar het café en keek of je 
bekenden zag: ‘hé, ben jij er ook!’ Nu spreek je af 
met kennissen en gaat aan een tafeltje zitten waar 
je niet meer vanaf komt. Er wordt minder gepraat, 

wel veel ge-appt. Dat kan ver gaan: ‘een tijdje terug 
zat er een stel jongens aan de bar. Plotseling ging 
het enorm plenzen en toen ik daar een opmerking 
over maakte, ging er één naar zijn buienradar en 
kondigde aan: hé, het regent. Waarop een ander, 
eveneens na zijn telefoon geraadpleegd te hebben, 
bevestigde: inderdaad het regent’.
Sommige mensen hebben een app waarin ze de 
gedronken bieren registreren; ‘dus je kunt wel wat 
aanbevelen, maar dan kan de reactie zijn: die heb 
ik al! Dat is verzamelwoede in plaats van genieten.’ 
De mensen zijn ook verwend: ‘je kunt tien soorten 
thee hebben, maar gewis zal iemand vragen naar 
een elfde’.

Er komen veel minder studenten dan vroeger. ‘Vaak 
hoor je dat ze geen tijd hebben, maar er wordt  
op andere locaties, bijvoorbeeld de gezamenlijke 
ruimten in de studentenflats, heel wat gefeest. Dat 
is natuurlijk ook goedkoper.’ Eén dag zal elke café-
baas zich herinneren: bij de introductie van de gratis 
OV-kaart ging het aantal studenten-klanten op de 
zondagavond met een klap naar beneden (‘en die 
leemte werd niet meer opgevuld!’). Voordien gingen 
studenten op zondagavond terug naar Wageningen 
en kwamen dan de week indrinken, maar toen ze 
moesten kiezen tussen een weekend- of een door-
deweekse kaart, keerden de meesten pas maandag-
ochtend terug.

Carel Oomes heeft diverse dingen gedaan en 
beleefd, die altijd in verband stonden met zijn 
hoofdactiviteit. Hij heeft jarenlang stagiaires gehad 
van de Horeca Vakschool: ‘ik sta daar helemaal 
achter want ik kon die knapen aan de hand van  
de praktijk de theorie bijbrengen in plaats van ze 
lastigvallen met de theorie over de praktijk’. Hij is 
hiermee gestopt: de mentaliteit is tegenwoordig 
teveel ‘de kantjes eraf lopen’ en er kwam een 
steeds grotere papieren rompslomp aan te pas.
‘Ik vind Wageningen een leuk stadje, maar buiten 
de evenementen om is de Hoogstraat toch vaak 
een dode straat. Een oplossing heb ik niet direct 
voorhanden: er zouden dingen moeten komen 
waar mensen kunnen binnenlopen; galeries of 
ambachtelijke winkels waar ter plekke een mooi 
product wordt gemaakt. Wat dat betreft heeft 
Sjaak Driessen het goed gezien toen hij allerlei  
activiteiten de bibliotheek binnenhaalde.’

13
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Nieuwe initiatieven
De allereerste belangstelling van de personen die 
het Wageningse Nutsdepartement nieuw leven 
inbliezen was natuurlijk gericht op het verkrijgen 
van een grotere kring van leden. In de loop der 
jaren slaagde men hier wonderwel in, waarbij zich 
onder de nieuwe leden nog steeds veel vertegen-
woordigers van de ‘hogere klasse’ bevonden.
Vooral in de jaren 1840 tot 1850 werden veel nieuwe 
initiatieven genomen; onder andere tot oprichting 
van het Genootschap voor Behoeftige Kraam-
vrouwen, de Nutsspaarbank Wageningen, Winterwerk- 
vereniging, Volkszangschool, Volksvoorlezingen, 
een Begrafenisfonds en de Nutsambachtsschool. 
Na 1850 volgden een Hulpbank/Voorschotbank, 
Gymnastiekschool, Werkliedenfonds, School  
voor Handenarbeid/Huisvlijtschool, Instelling tot 
Verbetering van Woningtoestanden en een Nuts-
kleuterschool. Handenvol werk voor het bestuur 
om niet alleen deze initiatieven in goede banen te 
leiden, maar ook de continuïteit te waarborgen.  
De penningmeester maakte overuren, want in de 
vele nota’s die aan de verschillende instellingen 
waren gericht moesten worden gecontroleerd  
en betaald.

Genootschap voor Behoeftige 
Kraamvrouwen te Wageningen (1842-1871)
In 1841 besloot de Departementsvergadering 
Wageningen te onderzoeken op welke wijze men 
meer voor de arme bevolking kon doen. Dat leidde 
in 1842 tot de oprichting van een Genootschap  
dat een fonds in het leven riep voor behoeftige 
Kraamvrouwen. Het fonds werd beheerd door  
vijf dames uit de gegoede stand; een lid van het 
Departement was secretaris. Hun echtgenoten 
waren notaris (tweemaal), kantonrechter, commis-
sionair in tabak en de vijfde dame was een heuse 
barones. Het fonds bestond uit vrijwillige bijdragen, 
waaronder een jaarlijkse gift van de Koningin.  
Van een paar dames zijn bevestigingsbrieven van 
hun benoeming tot bestuurslid bewaard gebleven. 
Fraaie handgeschreven brieven met zinsneden als 
‘heb ik de eer uw Eerwaarde bij deze te berichten, 
dat ik die benoeming laat welgevallen, hopende 

dat ik daar aan zal kunnen voldoen’ of ‘hoewel ver-
eerd vinde, met de benoeming tot mede bestuur-
deresse zou ik echter huyverig zijn, als gaarne  
willende bekennen, dat ter vervulling der daar aan 
verbondene pligten zeer veel zal te kort koomen’.
Uit een brief van 27 maart 1844 van de secretaris 
van Hare Majesteit de Koningin (Anna Paulowna, 
zuster van de Russische Tsaar en echtgenote van 
Koning Willem II) blijkt dat de jaarlijkse gift van  
50 gulden was ingesloten. De beheerders van het 
Kraamvrouwen Fonds werd wel verzocht ‘de ont-
vangst der hiernevens ingesloten som te verwittigen, 
en de herhaalde verzekering mijner opregte hoog-
achting aantenemen’.
Het Genootschap voor Kraamvrouwen had kennelijk 
speciale overeenkomsten met stadsvroedvrouw 
J.G. van Maanen en genees-, heel- en vroedmeester 
G.W.H.E. Rooth, die tegen gereduceerd tarief hun 
diensten aanboden. Van beiden kom ik in het archief 
enkele gespecificeerde rekeningen tegen. 
In 1849 heeft de stadsvroedvrouw ‘19 vrouwen 
geholpen ad. f.1,50, totaal f.28,50’. De vroedmeester 
declareerde in 1852 ‘8 verloskundige visites voor  
de kraamvrouw E. Rothuisen-Veldman van f.2,40 
totaal’ en een ‘kunstmatige verlossing van de vrouw 
van den Erpeka geb. Heinekamp van f.5,-‘.
In 1858 rekende de vroedvrouw nog steeds een 
bedrag van f.1,50 per verlossing. In 1862 was het 
tarief voor één afgelegde visite nog steeds slechts 
30 cent. 

Vaste leveranciers waren er ook. Hendrik van der 
Horst Bruijn, koopman in tabak, koffij, thee en krui-
denierswaren, leverde onder andere rijst (15 cent 
per pond), suiker (6 cent per ons) en krenten (5 cent 

per ons). Hendrik Holtus, groothandelaar in sterke 
drank, koffij, thee, kruidenierswaren, tabak, snuif 
en sigaren, was kennelijk de vaste zeepleverancier. 
Een pond zeep kostte in 1851 19 cent, in 1858 22 cent 
maar was in 1869 weer gedaald naar 20 cent. Een 
jaarnota van weer een andere leverancier uit 1863 
geeft inzicht in andere materiële verstrekkingen:  
44 japonnetjes, 29 borstrokjes, 61 hemdjes en  
72 luijers voor een totaalbedrag van f.18,59.
Na een bestaan van bijna 30 jaar, waarin ongetwijfeld 
honderden kraamvrouwen zijn geholpen, werd op 
voorstel van het Wagenings Departement besloten 
het Kraamvrouwenfonds in 1871 onafhankelijk te 
maken. 

Nutsspaarbank Wageningen (1846-1971)
Op 24 april 1846 werd door het Departement de 
Nutsspaarbank Wageningen opgericht. Al snel  
werden de eerste ‘aantekeningboekjes’ (spaar-
bankboekjes) uitgegeven, waarin een ‘berigt aan 
den houder’ werd afgedrukt. Het doel van de 
Spaarbank is ‘een ieder in de gelegenheid stellen 
om de penningen, welke hij in gunstige omstandig-
heden, voor latere behoeften kan afzonderen,  
op een zekere wijze en met voordeel te beleggen, 
ten einde die zoo noodig terug te bekomen’. De 
Spaarbank is vooral bestemd voor ambachtslieden, 
tabakkers, dienstboden, dagloners en minvermo-
genden, ‘om hen in dure tijden, onvoorziene schaden, 
ziekten en dergelijke omstandigheden, tot hulp en 
steun te strekken’. De rente is vastgesteld op 3% 
per jaar, te berekenen ‘zoodra de inleg f.5,- bedraagt. 
De inleg is bepaald op 10 cents, doch niet minder, tot 
f.50,-, doch niet meer, te gelijk’. Statutair was bepaald 
dat de helft van de winst aan het Departement werd 

Uit mijn oude Nutsarchief (2)

Door  
Paul Zaal
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Na de in het vorige nummer beschreven periode 
van ‘op de winkel passen’ wordt het Wageningse 
Departementsbestuur in 1835 weer een stuk actiever. 
Op 30 juni 1835 lezen we in de eerste notulen sinds 
1813: ‘De reden voor de vergadering was daarin 
gelegen, dat het Departement reeds zoo lang  
werkeloos geweest zijnde, het nu de geschikte  
tijd scheen het zelve weder in werkzaamheden  
te doen komen.’
 
In het nieuwe bestuur komen we een oude bekende 
tegen: Hermanus Bernardus van Daalen, één van 
de oprichters van het Wageningse Nut en sinds die 
tijd secretaris; inmiddels is hij gepromoveerd tot 
voorzitter.
De doelstelling van de Maatschappij tot Nut van  
‘t Algemeen is dezelfde als bij de oprichting in 1784 
in Edam, namelijk ‘de ontwikkeling van de onder-
ontwikkelden en armen, door personen (de leden) 
die door hun ontwikkeling en door hun geld in 
staat zijn de anderen te helpen’. Vanaf 1835 wordt 
er weer elke maand vergaderd in het dijkstoelhuis, 
het gebouw van het polderbestuur aan de 
Hoogstraat aan de zuidzijde van de Nudepoort.

In het vorige nummer van Oud Wageningen schreef Paul Zaal over het Wageningse Departement 
der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen in de periode 1807 (oprichtingsjaar) tot 1835. Omdat in 
1835 een nieuwe actieve periode aanbrak en het gonsde van de nieuwe activiteiten, geeft hij daar 
in dit nummer een vervolg aan.

De nota’s van 
respectievelijk  
de stadsvroedvrouw  
en de vroedmeester.  
Collectie auteur.

Paul Zaal is lid van Oud 

Wageningen en werkte bij 

de Nutsspaarbank en haar 

rechtsopvolgers. 

In 1903-1904 werden in opdracht van de Instelling tot Verbetering van Woning-
toestanden tien woningen gebouwd aan de Westerhofseweg. In 1907 volgde dit 
tweede blok van twaalf woningen. De woningen zijn omstreeks 1980 gesloopt. 
Beeldbank Wageningen, collectie Oud Wageningen.



uitgekeerd, de andere helft mocht aan het reserve-
kapitaal van de bank worden toegevoegd.

Voorspoedige ontwikkeling
De eerste jaren liep het voorspoedig met het openen 
van nieuwe rekeningen. ‘Aantekeningboekje’ num-
mer 22 werd al uitgegeven op 27 juli 1846, nummer 31 
op 5 oktober 1846, nummer 62 op 6 november 1848 
en nummer 81 op 6 mei 1850. Het waren niet alleen 
particulieren die een nieuwe rekening openden, ook 
het Nutsdepartement Wageningen, het Kraamvrou-
wenfonds en het Begrafenisfonds Wageningen 
(opgericht in 1849) werden rekeninghouder. Het 
aantal inleggers steeg gestaag verder: 180 in 1855, 
255 in 1860, 311 in 1865 en 438 in 1873. Dienstboden 
en minderjarigen zonder beroep vormden de meer-
derheid. Het balanstotaal groeide als kool: in 1854 
f.17.884,-, in 1865 f.40.415,- en in 1881 f.146.264,-. De 
gelden werden hoofdzakelijk belegd in geldleningen 
onder borgstelling en in hypothecaire obligaties.  
Af en toe vond er een geldlening aan de Gemeente 
Wageningen plaats. In het algemeen solide beleg-
gingen. Geen beleggingen in effecten, dat gebeurde 
pas eind negentiende eeuw. Zittingsuren vonden 
aanvankelijk eens per week ‘s avonds plaats in het 
Raadhuis, later boven de Stadswaag en vanaf 1894 
in het nieuwe Nutsgebouw aan de Stations-straat. 
Daarbij werden de zittingsuren uitgebreid en aan-
gepast aan de loop van de ontwikkelingen.

Vijftigjarig bestaan
Op vrijdag 24 april 1896 werd het vijftigjarig bestaan 
van de Nutsspaarbank Wageningen gevierd. Dit werd 
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groots aangepakt. Allereerst werd in de namiddag 
om vijf uur in het Sociëteitslokaal van Junushoff 
een diner gehouden waarvoor leden van het 
Wageningse Nut zich tegen betaling van f.2,50 per 
couvert (zonder wijn) konden aanmelden. Het menu 
was als gebruikelijk in het Frans op de uitnodigings - 
kaart afgedrukt. 
‘s Avonds om acht uur werd een concert gehouden 
in de grote zaal van Junushoff. Het Symphonie 
Orkest van het Stafmuziekkorps 5e Regiment 
Infanterie te Amersfoort verzorgde zowel de muzi-
kale omlijsting tijdens het diner als een uitgebreid 
avondconcert.

Russische effecten
Net als alle Handelsbanken had ook de Nutsspaar-
bank Wageningen een deel van haar inleggerstegoed 
in Russische effecten belegd. Na de oktoberrevolutie 
in 1917 in Rusland waren deze echter in één klap 
niets meer waard en dat zorgde voor een grote 
strop. Russische effecten waren populair bij West-
Europese beleggers. Nederlandse investeerders 
hadden naar schatting tussen een en twee miljard 
gulden belegd in Russische obligaties en door de 
Staat gegarandeerde spoorwegleningen. Die waren 
opeens waardeloos, want na de revolutie werden 
de rente- en aflossingsbetalingen gestaakt en alle 
leningen ongeldig verklaard. Ook de Nutsspaarbank 
Wageningen, die een substantieel bedrag aan 
Russische effecten had uitstaan, zat met de gebakken 
peren en moest later op de balans tot afboeking 
overgaan. Een verliespost van grote betekenis. 

Vooruitstrevend
De Nutsspaarbank Wageningen was eigenlijk altijd 
al een vooruitstrevende bank en dat duurde voort 
nadat in 1959 de stichtingsvorm was aangenomen. 
Vaak werd een iets hogere rente op de spaarreke-
ningen gegeven of een extra korting op een hypo-
theek verstrekt aan eigen klanten. In de jaren vijftig 
van de vorige eeuw was ongeveer de helft van de 
Wageningse bevolking cliënt bij ‘Het Nut’, zoals de 
bank in de volksmond werd aangeduid. De enige 
bank die hypotheken standaard verstrekte met een 
lineaire aflossing van maar liefst 50 jaar, terwijl 
elders 30 jaar gebruikelijk was. Voor zover bekend 
was de Nutsspaarbank ook de eerste grote bank die 
de spaarhypotheek invoerde en rond 1970 overging 
tot girale verwerking van salarissen, toen werkgevers 
massaal overgingen op een ander systeem van  
uitbetaling. Tot die tijd werden salarissen meestal 
contant per week uitbetaald. Ook RAS rekeningen 
(Rijks Ambtenaar Spaarrekeningen), Jeugd- en 
Bedrijfsspaarrekeningen waren in omloop met een 
wat hogere rente dan gebruikelijk.
Begin 1972 werd de naam Nutsspaarbank vanwege 
fusies gewijzigd in GUS (Gelders-Utrechtse 
Spaarbank) en in 1987, toen de GUS samen ging De Russische waardepapieren zijn prachtig uitgevoerd.  Collectie auteur.

Rond 1980 werd een legpuzzel van de Nutsspaarbank uitgegeven.   
Beeldbank Wageningen, collectie De Casteelse Poort. 

Dit kattebelletje als bewijs van een ‘edelmoedige daad’ heeft 
waarschijnlijk een beloning van ‘t Nut opgeleverd voor Johannis 
Westland.  Collectie auteur.  
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opereren met de Spaarbank Limburg, in SNS Bank 
(Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken).  
Na exact 125 jaar kwam de naam Nutsspaarbank 
Wageningen niet meer voor. Een begrip was  
verdwenen.

Edelmoedige bedrijven
In mijn archief kom ik een enigszins raadselachtig 
handgeschreven briefje tegen van ene Johannis 
Westland die verklaart dat hij ‘met de hieronder 
getekende vier getuigen op den 22 july 1841 
Hermanus Lamers in de buiten haven van het leeven 
heb gered met gevaar van mijn eige leeven door 
het slaan van het daar in leggende paart’. Kennelijk 
waren paard en ruiter te water geraakt. Niet geheel 
duidelijk is, wat het slaan van het paard bijdroeg 
aan de redding van zijn berijder.
Het was algemeen bekend dat het Wageningse Nut 
ook beloningen gaf aan mensen die ‘edelmoedige 
daden hadden verricht’. Er waren zelfs voorgedrukte 
formulieren in omloop, de zogenaamde ‘tabelle  
ter opgave van edelmoedige bedrijven’. Meestal 
bestond de beloning uit een zilveren ‘eermedaille’, 
een boekgeschenk en een getuigschrift ‘als een 
regtmatige hulde’, soms ook uit een geldelijke 
beloning die kon oplopen tot maar liefst tien guldens. 
Ook Johannis Westland zal wel op deze wijze zijn 
beloond. 

Hulpbank/Voorschotbank Wageningen
De Hulpbank/Voorschotbank Wageningen werd in 
1854 door het Wageningse Nut van ‘t Algemeen in 
het leven geroepen. Het doel was ‘om aan minver-
mogende ambachts- en handwerkslieden, landbou-
wers en neringdoenden voorschotten te verstrekken 
tot 200 gulden om een bedrijf op te richten, voort 
te zetten of uit te breiden’. De bedoeling was 
bescherming te bieden tegen de woekerrentes van 
onbetrouwbare geldschieters. De rente was 4% of 
5% al naar gelang de aflossingstermijnen. Wel was 

er een bepaling dat twee ingezetenen van de 
gemeente Wageningen als borg zouden optreden. 
De Hulpbank/Voorschotbank verstrekte haar lenin-
gen voornamelijk met geleende gelden van de 
Nutsspaarbank Wageningen.
Het verslag van de Hulpbank/Voorschotbank over 
de periode 1 januari 1869 tot 1 july 1870 is interessant 
om te noemen. ‘Wij verleenden 30 voorschotten 
aan 10 landbouwers, 3 borstelmakers, 2 voddenrapers, 
2 naaisters, 2 kleermakers, 2 winkeliers, 1 commis-
sionair, 1 fruitverkoopster, 1 manufacturier, 1 schrijn-
werker, 1 karman, 1 verwer (huisschilder), 1 bakker,  
1 schoenmaker en 1 wagenmaker tot een gezamen-
lijk bedrag van f. 2311.’ Het verslag sprak tevredenheid 
uit omdat de aflossingen geregeld plaatsvonden  
en slechts voor twee debiteuren de borg betaald 
moest worden.

Zilveren kroningsjaar Koning Willem III
Op 12 mei 1874 werd in heel Nederland gevierd dat 
Z.M. Koning Willem III vijfentwintig jaar geleden  
tot Koning was gekroond. In Wageningen was een 
optocht georganiseerd door de leerlingen van de  
in 1868 opgerichte Nuts Gymnastiek School voor-
stellende de Olympische Spelen. Om te kunnen 
voorzien in ‘de benoodigde uitgaven tot het aan-
schaffen van eenige vaandels, lauwerkransen en 
versieringen enz. welke hierbij behooren om zoo 
veel mogentlijk den optogt te doen opluisteren’, 
werd een intekenlijst samengesteld met daarop de 
ondertekening door de toenmalige burgemeester 
Jacob Knel. Door 93 plaatsgenoten werd met bijdra-
gen van 50 cent of een gulden in totaal f.68,75 bij-
eengebracht. Dat de uitgaven dit bedrag met f.5,35 
overschreden mocht de pret niet drukken.  
De optocht was zeer geslaagd en het tekort zal  
wel uit de gemeentekas zijn aangevuld.
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Herdenking 75 jaar bevrijding
In mei 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat  

de Tweede Wereldoorlog ten einde was.  

Dit heuglijke feit zal ongetwijfeld op diverse 

plaatsen en op allerlei manieren worden her-

dacht. In Wageningen bestaan o.a. plannen 

voor een boek en natuurlijk zal er in ons  

Tijdschrift ruime aandacht voor zijn. 

In september 2019 wordt reeds de operatie 

Market Garden herdacht, waarvan iedereen  

75 jaar geleden vurig hoopte dat zij de definitieve 

bevrijding van ons land zou inluiden. Meer 

informatie over diverse herdenkingsevene-

menten vindt u op gelderlandherdenkt.nl en 

airborne-region.nl. CvdA

Besluit over aula uitgesteld

De universiteit heeft haar besluit over de  

verkoop van de aula een half jaar uitgesteld. 

De beslissing zal eind dit jaar vallen. Er liggen 

twee voorstellen op tafel waaruit gekozen zal 

worden. Het ene is afkomstig van de Noorde-

reng Holding van Gerben Kuipers, het andere 

van BOEi, waarvan Arno Boon directeur is. 

Kuipers, ooit oprichter en eigenaar van het 

Molenstraattheater, wil van de aula en het bij-

behorende voormalige bibliotheekdepot een 

debatcentrum maken, iets als ‘het podium 

voor denkwerk’ De Rode Hoed in Amsterdam. 

Boon, bekend door herbestemmingsprojecten 

als De Bovenste Polder en het Kantoorkasteel, 

hoopt van de aula een cultureel centrum te 

maken met onder meer het Heerenstraatthea-

ter; het oude boekendepot zou omgebouwd 

moeten worden tot studentenhuis. De univer-

siteit heeft laten blijken het plan-Kuipers  

aantrekkelijker te vinden dan het plan-Boon,  

de voorkeur van de gemeente ligt precies 

andersom. Uiteindelijk beslist de eigenaar  

van de aula, de universiteit. PA

Indexen DTB online gezet
Het Gemeentearchief heeft in juli twee indexen 

op DTB-registers als excelbestanden op de 

website geplaatst. DTB staat voor dopen, 

trouwen en begraven. Het gaat om gerefor-

meerde (hervormde) dopen 1667-1687 en  

om een in Hazadata gemaakt bestand waarin 

gereformeerde dopen 1686-1811, joodse 

geboorten 1757-1810 en (onder-) trouw-

inschrijvingen 1715-1811 zijn verwerkt.

Het doopregister 1667-1687 (inventarisnummer 

1661) bestrijkt slechts een korte tijd, maar is 

notoir lastig te raadplegen doordat moeders 

vrijwel niet worden genoemd, terwijl de 

naam van vader of kind soms ook ontbreekt. 

Soms is een vader alleen met zijn beroep aan-

geduid. Daarnaast zijn de handschriften van 

de vaak wisselende dominees vaak lastig 

leesbaar. Doordat de index als excelbestand 

beschikbaar is, kan iedereen zelf sorteren  

en zo hopelijk gezinnen samenstellen.

Het tweede bestand is samengesteld uit de 

zeven DTB inventarisnummers 1662, 1664 en 

1670-1674. Het bevat alle gereformeerde dopen 

1686-1811 alsmede de weinige inschrijvingen 

van joodse geboorten 1757-1810. Het bestand 

is een uitdraai uit een Hazadata-database 

waarin zoveel mogelijk de gezinnen bijeen 

zijn gezocht, aangevuld met trouw gegevens 

1715-1811. Daardoor is deze index een aanvul-

ling op de bij het Gelders Archief beschikbare 

indexen. De indexen zijn te vinden op www.

wageningen.nl/Bestuur/Gemeentearchief/

Indexen_DTB (of ga naar wageningen.nl, klik 

daar in de middelste kolom op ‘Gemeente-

archief’ en vervolgens op ‘Indexen DTB’). BK

Méér grafheuvels op de Veluwe?

Tot nu toe werd aangenomen dat er zo’n  

1000 grafheuvels op de Veluwe voorkomen, 

maar er zijn wellicht honderden nieuwe ont-

dekt. Meer dan 600 vrijwilligers onderzochten 

duizenden zogenaamde Lidar-kaarten van het 

gebied, waarop zij de potentiële grafheuvels 

menen te zien. Lidarkaarten zijn hoogtekaarten 

die gemaakt zijn met behulp van laserstralen. 

De kaarten beslaan elk een gebied van 300  

bij 300 meter. De speurtocht o.l.v. de Leidse 

archeoloog Quentin Bourgeois werd georga-

niseerd door Erfgoed Gelderland. Aan de 

hand van de bevindingen wordt dit najaar 

veldonderzoek gedaan.

Al met al moet de Veluwe naar de maatstaven 

van destijds dicht bevolkt zijn geweest. Volgens 

Bourgeois gaat het om graven van volken uit 

de Kaukasus, die tot in Engeland soortgelijke 

graven hebben opgericht. Uit recent DNA-

onderzoek en uit taalkundige studies was al 

bekend dat zo’n volksverhuizing heeft plaats-

gehad. Voor de goede orde: in de gemeente 

Wageningen bevinden zich elf duidelijk her-

kenbare grafheuvels, die de officiële status 

van Rijksmonument hebben. PA

Grindmozaïek behouden

De werkzaamheden voor de herinrichting van 

het voormalige postkantoor aan het Plantsoen 

zijn in volle gang. De nieuwe eigenaar, sport-

speciaalzaak Winners, realiseert op de begane 

grond een grote winkelruimte en op de etage 

erboven een aantal woningen. De gemeente 

gaf toestemming voor de nieuwe bestemming 

met onder meer als voorwaarde dat het 

monumentale grindmozaïek bij de ingang 

behouden zou blijven. Dit kunstwerk werd 

door de Bennekomse beeldhouwer Lex van 

Voorst in 1969 vervaardigd. ‘De abstracte 

voorstelling geeft aanvankelijk haar betekenis 

moeilijk prijs’, aldus Jean Gardeniers in 

Gebonden verbeelding (Wageningen 2010). 

‘Toch wijzen het golvend oppervlak, de slin-

gerende witte zig-zagfiguur en het gebruikte 

materiaal allemaal in de richting van de sym-

bolische betekenis van het kunstwerk: Wage-

ningen rivierstad. Zulke afgeronde kiezels zijn 

immers alleen te vinden waar rivieren hun 

polijstend werk gedaan hebben’. Het werk 

van Van Voorst steekt speels af tegen het 

strakke ontwerp van het postkantoor zelf,  

dat gebouwd werd naar een ontwerp van de 

Wageningse architect J. Wiedijk. PA

Maand van de Geschiedenis: Zij/Hij
Op 26 oktober wordt de Maand van de 

Geschiedenis afgesloten met de Nacht van de 

Geschiedenis. Het thema is Zij/hij, bijzonder 

actueel in deze tijd waarin de verhoudingen 

tussen de seksen op scherp lijken te staan. De 

Maand van de Geschiedenis onderzoekt of en 

hoe genderverschillen historisch gevormd zijn. 

Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van 

de wereldbevolking uitgemaakt. Toch kennen 

we vooral de namen van mannen uit het ver-

leden. Als we de vrouwen niet ook kennen, hoe 

kunnen we de wereld om ons heen dan begrij - 

pen? Honderd jaar nadat Nederlandse vrouwen 

actief kiesrecht verkregen wordt gezocht naar 

alternatieve visies op bestaande verhalen, voor 

een completer beeld en meer veelzijdigheid in 

onze blik op verleden én heden. Van heksen-

vervolging tot de moedermavo en van Jacoba 

van Beieren tot Saartjie Baartman. CvdA

ER FGO ED  I N  H E T  N I EU W S
  

Pieter Zeeman 1916-1949
De Wageningsche Courant van 10 mei 1916 vermeldt de 
geboorte, een dag eerder, van Pieter Zeeman. In het 
gezin van Jacob Zeeman en Alida Zeeman-Spee is 
twee jaar eerder al Johanna Josina geboren. Jacob en 
Alida drijven een delicatessenzaak aan de Hoogstraat, 
waar zij bijzondere etenswaar verkopen, zoals sardel-
lenringen (ansjovis), appetit sild (gekruide haring) of 
kalfsijshoofdkaas à la jardinière, 12 cent per ons. Een 
blik Wageningse Bergjes (koekjes?) is  verkrijgbaar 
voor 85 cent. In juni 1923 nemen de Zeemannnen deel 
aan de grote reclameoptocht, waarmee de Wageningse 
middenstand zich presenteert aan het publiek. Hun 
wagen draagt de trotse titel Hoorn des Overvloeds.
Pieter volgt de vierjarige Middelbare Handelsdag-
school en behaalt in 1933 zijn diploma. Hij studeert 
chemie en techniek bij het P.B.N.A. (Polytechnisch 
Bureau Nederland Arnhem), een vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog opgericht instituut voor schriftelijk 
onderwijs. In september 1934 vertrekt Pieter naar 
Amsterdam. Hij werkt bij een meelfabriek en bij de 
Bataafse Petroleum Maatschappij. Vanaf 24 oktober 
1946 werkt hij voor de KLM.
Op 29 juli 1949 wordt Pieter Zeeman, 33 jaar oud, 
getrouwd, geen kinderen, begraven op de Algemene 
Begraafplaats te Wageningen. Hij is omgekomen bij 
de crash van de ‘Franeker’, een Lockheed Constellation 
PH-TDF – oftewel Connie – uit de vloot van de KLM. 
Op 12 juli 1949 is dit toestel waarin hij derde vlieger is, 
neergestort op de Ghatkopar, een heuvel bij Bombay, 
India. Alle 45 inzittenden, waaronder dertien 
Amerikaanse journalisten, vinden de dood. Het pers-
gezelschap heeft op uitnodiging van de Nederlandse 
regering een rondreis in Nederlands Indië gemaakt 
om zich een positiever beeld te vormen van de in 
Amerika zeer negatief beoordeelde Nederlandse 
koloniale politiek. Voor dit charmeoffensief zijn  
via een Amerikaans PR-bureau prijswinnende jour-
nalisten ingehuurd, die de hele VS bestrijken met  
hun media. 
De crash van de Franeker is met geheimzinnigheid 
omgeven. Een aantal vreemde omstandigheden  
leidt meteen tot speculaties over sabotage. Maar  
ook route en weer – zeer slecht zicht door zware 

moessonregens – zijn bestempeld als belemmerend. 
Het is de tijd van de Indonesische strijd voor onafhan-
kelijkheid van het koloniale ‘moederland’. De tweede 
politionele actie, zoals de toenmalige regering de 
offensieve operaties door Nederlandse strijdkrachten 
noemde, is nog maar een paar maanden achter de rug 
en het luchtruim boven India en Pakistan is daarom 
nog gesloten voor KLM-toestellen. 
Het toestel is op de terugweg vanuit Batavia en heeft 
eenmalig toestemming gekregen voor landingen  
in India. In New Delhi hebben de journalisten een 
gesprek met president Nehroe. Nu nog een tussen-
landing in Bombay en dan door naar Cairo. De crash 
bij Bombay maakt echter aan alles een eind. 
Sabotage? De luchtverkeersleiding zou het toestel 
expres naar landingsbaan 23 hebben verwezen,  
terwijl deze aanvliegroute in het slechte weer niet 
mogelijk was. Er zijn bladzijden verdwenen uit het 
logboek en er zijn veranderingen in aangebracht.  
En heel verdacht: de groep journalisten zou eigenlijk 
terugreizen met de ‘Roermond’, maar doordat hun 
rondreis met enkele weken is verlengd wordt het de 
Franeker. Ook de Roermond stort echter door een 
nooit opgehelderde oorzaak tijdens de terugreis 
neer, voor de kust van Italië. De journalisten zouden 
sowieso nooit thuisgekomen zijn. 
De Nederlandse Raad voor de Luchtvaart concludeert 
na onderzoek dat zowel de gezagvoerder als de 
Indiase verkeersleiding ernstige fouten hebben 
gemaakt. Vijftig jaar na de ramp echter verklaart 
iemand van de Nederlandse Inlichtingendienst dat  
er wel degelijk sprake was van sabotage. Hij is ervan 
overtuigd dat India de Franeker heeft laten crashen  
als vriendendienst aan Indonesië. De journalisten  
oordeelden duidelijk gunstiger over de Nederlandse 
Indonesië-politiek en de regering verheugde zich op 
een betere pers in de VS. Tegenstander Soekarno en 
zijn organisatie zouden dit hebben willen voorkomen.

Pieter Zeeman is destijds begraven op de Leeuwerenk, 
maar ligt daar inmiddels niet meer. Hij is waarschijnlijk 
al een keer opgedolven. Het graf van zijn ouders is er 
wel te vinden.
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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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en grond verhuurden of verpachtten. Het duurste 
woonhuis stond, ik zou haast zeggen: uiteraard, 
aan de Hoogstraat. Het was eigendom van de 
burgemeestersfamilie Van der Horst, die het in 
1747 voor 2675 gulden verkocht aan het echtpaar 
Anthonij van der Hart en Maria Suermondt. Het 
stond op de oosthoek van de Hoogstraat en de 
Riemsdijkstraat, waar nu Hoogstraat 13 staat.  
Het werd in mei 1940 helaas verwoest.

Bij transporten werden altijd de belendende  
percelen genoemd, zeg maar: de buren. Er waren 
namelijk geen huisnummers. Huizen en stukken 
land werden aangeduid met de straatnaam en 
eventueel de naam van het huis of het stuk grond, 
en de naastgelegen panden of stukken grond.  
Die buren werden meestal vermeld met de namen 
van de eigenaar, maar soms ook met die van het 
stuk land.

De akten zijn daardoor ook een rijke bron voor het 
vinden van straat- en veldnamen. De verhoudings - 
gewijs vrij korte periode waarover de nu geïndi-
ceerde akten gaan, laat echter nog niet toe om 
veel definitiefs daarover te zeggen. Veldnamen 
veranderden in de loop der tijden (zo heette 
Duivendaal oorspronkelijk Duivelsdaal en ook 
Steven Hartengat) of konden zelfs opschuiven. 
Meer indexen zijn nodig om echt een studie hier-
van te kunnen maken. Hopelijk komen we in de 
toekomst toe aan het maken van meer indexen!

u vindt de indexen via de webpagina  
www.wageningen.nl/gemeentearchief.

ook vaak groter. Maar herbergen, of complete 
boerderijen (‘bouwingen’), inclusief bijgebouwen 
en land, waren vaak nog kostbaarder. Het kost-
baarste huis in deze periode stond net buiten de 
stad, en daar hoorden nog een schuur, tuin, boom-
gaard en tabaksland bij. Het was ‘De Wereld’, die in 
1743 door de familie Schaats voor 4550 gulden aan 
Hermannus van Kreel en Johanna Noormans werd 
verkocht. Hermannus van Kreel was een van de 
grotere grondbezitters in die tijd.
Op de ‘tweede plaats’ staat een boerderij in de 
Buurt, aan de Bennekomseweg, maar ook daar 
hoorde (uiteraard) land bij, plus een schuur, hooi-
berg en schaapshok. De eigenaren, de familie Van 
Weelderen, verkochten het geheel in 1744 voor 
3300 gulden aan, alweer, Hermannus van Kreel en 
zijn vrouw. De boerderij was verpacht aan Claas 
Cornelissen. In 1747 verkocht de familie Brouwer 
herberg ‘De Engel’ even buiten de Nudepoort voor 
2744 gulden aan burgemeester Willem Wicherts. 

Dergelijke kostbare panden waren doorgaans 
eigendom van vermogende personen, die huis 
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Wat is er in transportakten te vinden?
Meestal gaat het om verkochte stukken land of 
gebouwen. Bedragen werden vermeld in guldens, 
stuivers en penningen. Een gulden bestond uit 
20 stuivers, en 1 stuiver uit 16 penningen. Ook 
gebruikte men andere oppervlaktematen, zoals 
morgen (0,86 hectare) en hont (0,14 hectare).
Het goedkoopste dat tussen 1730 en 1748 een 
nieuwe eigenaar kreeg, was een stukje land  
van ongeveer 1 roede (1,42 m2), dat de stad 
Wageningen in 1747 voor 5 gulden en 5 stuivers 
verkocht aan Adrianus Vonck. Het stukje grond 
lag achter het nieuwgebouwde huis van Vonck 
bij de Nieuwe Bleek. Het huis stond op een 
gedempt stuk stadsgracht vlak naast de Bergpoort, 
ter hoogte van het huidige Hoogstraat 92.
Het kostbaarste dat van eigenaar wisselde, waren 
de tiendrechten in Wageningen. Dat waren belas-
tingen op basis van de opbrengst van het land: 
oorspronkelijk moest een tiende van de oogst 
worden afgestaan, vandaar de naam tienden.  
Die zogeheten tiendrechten waren in handen  
van particulieren. In 1732 betaalde Willem Jan van 
Dedem maar liefst 22.500 gulden voor de tiend-
rechten van de Wageningse Eng. De vorige  
eigenaar was de familie Van Ommeren.
Andere opmerkelijke transacties: in 1744 kochten 
de steden Nijmegen en Wageningen gezamenlijk 
het Lexkesveer met het oude veerhuis voor 
12.225 gulden en in 1740 kocht Gijsbert Willem 
van Dedem (zoon van Willem Jan) voor 10.800 
gulden de helft van het huis Blauwe Kamer en  
de bijbehorende uiterwaarden, en een jaar later 
betaalde hij nog eens 10.300 voor de andere helft. 
Uiterwaarden waren sowieso de kostbaarste 
stukken grond, maar dat kwam vooral doordat  
zij zo groot waren. Binnendijks was het land in 
veel kleinere en dus goedkopere stukken grond 
opgedeeld.
Huizen binnen de stadswallen konden een stuk 
kostbaarder zijn dan die op het land. Ze waren dan 

Transportregisters zijn boeken waarin de over-
dracht van onroerend goed is vastgelegd. Doorgaans 
gaat het om een verkocht huis of stuk land. Maar 
ook boedelscheidingen staan er soms in vermeld: 
wanneer de nalatenschap van een overledene 
onroerend goed bevatte, werd in de transport-
registers genoteerd welk pand of land naar welke 
erfgenaam ging.
Wageningen kende voor 1811 geen notarissen. De 
overdracht van onroerend goed werd geadminis-
treerd door de schepenen van de stad. Daardoor 
vind je de transportregisters in het Oud Rechterlijk 
Archief (ORA). In dat archief zijn transportregisters 
bewaard over de perioden 1582-1596, 1617-1624 en 
1648-1811. Nu register 178 na een restauratie weer 
goed te gebruiken is, heeft het Gemeentearchief 
besloten de indexen ook op internet beschikbaar 
te stellen. U kunt ze downloaden als excelbestand, 
zodat er eenvoudig in te zoeken is.

Gemeente zet eeuwenoude verkoopakten 
van onroerend goed op internet
Op de website van het Gemeentearchief staan sinds begin juni indexen op twee registers uit het 

Oud Rechterlijk Archief van Wageningen. Het gaat om zogeheten transportregisters, 

overdrachten van onroerend goed, uit de perioden 1623-1624 en 1730-1748. Ze vormen een 

interessante bron voor genealogen, maar ook voor andere historici en, bijvoorbeeld, geografen.

Door Bob Kernkamp 

Het transportregister 
van 1730 tot 1748.  
Oud Rechterlijk Archief 
Wageningen inv.nr. 178.

Links, op de hoek van de Hoogstraat en de Riemsdijkstraat, het huis dat in 1747 werd 
gekocht door het echtpaar Van der Hart-Suermondt. Prentbriefkaart, ca. 1924, collectie 
Gemeentearchief.

In 1747 kocht burgemeester Wicherts herberg De Engel. 
Op dit detail van de kaart van de Vierde Polder uit 
1752-1753 (waarbij het noorden onder is) is herberg De 
Engel met de bijbehorende tuin en boomgaard weerge-
geven. Onderaan is nog net de Binnenhaven te zien. 
Polderatlas door Frederick Beijerinck, collectie Gelders 
Archief.
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oproep aan de gemeente: ‘pak je 
overheidsrol’. Die rol is uiteinde-
lijk wat betreft Hoogstraat 65 
opgepakt. Met resultaat: de aan-
vraag is tijdelijk bevroren om in 
overleg met elkaar (eigenaren, 
architect en Heemschut) te kijken 
naar reële mogelijkheden  
voor behoud van deze ‘laat- 
middeleeuwse Wageningse 
bouwresten’. Het laat zien dat 
verbonden zijn en willen verbin-
den werkt, hoe karig dan ook. 
Daarbij nog positief belonen 
door er ‘wat geld voor te heb-
ben’ maakt dat we er samen 
voor staan én gaan, zodat we  
in 2023 bij Wageningen 760 jaar 
stadsrechten en 50 jaar Oud 
Wageningen met recht kunnen 
spreken van welvarend erfgoed. 
Om met de woorden van Piet 
Aben in het artikel te eindigen: 
‘Het wakker kussen van de prinses 
zal dan ook in het stadhuis van 
Wageningen moeten gebeuren.’ 

Nieuwe Leden
Dhr. L. van Stam
Dhr. A.P. Besier
Dhr. M. van Riel
Dhr. P. de Jager
Dhr. H.J. Berenschot
Mevr. S. Zuijdgeest
Dhr. P. van den Brink
Dhr./Mevr. Zwetsloot
Fam. Cusell
Mevr. C.L.E. Schipper

Opzeggingen
Dhr. E. Thedinga
Dhr. M. Bolck
Dhr. P. Rozeboom
Fam. E.S. Luitse

Ledenaantal
Per 01-07-2019: 691 (663 betalende 
leden en 28 niet-betalende/
relatie leden).

Lezing ‘Een bombardement 
dat nadreunt’
Op 17 september 1944 werd de 
woonwijk ‘de Sahara’ getroffen 
door een geallieerd bombarde-
ment. Op dinsdag 17 september 
a.s. zal Theo Guiking een lezing 
verzorgen over deze gebeurtenis. 
Hoe kon het gebeuren dat tij-

dens operatie Market Garden 
een geallieerd bombardement 
een hele woonwijk trof? Waar 
vielen de 40 slachtoffers? En wat 
kunnen we 75 jaar na dato nog 
met de antwoorden op deze  

vragen? Aanvang: 20.00 uur.  
Locatie: Bevrijdingskerk, 
Ritzema Bosweg 18, 6703 AX 
Wageningen.

Tweede najaarslezing
In november zal er nog een  
tweede najaarslezing worden 
georganiseerd. Onderwerp, 
datum en spreker zijn op dit 
moment nog niet bekend.  
Houdt u daarvoor de Nieuwsbrief 
en de website van Oud 
Wageningen in de gaten.
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Van de voorzitter
De lezing van afgelopen april over 
de ‘16 molens van Wageningen’ 
heeft een mooi vervolg gekregen. 
Hans Dobbe, bestuurslid van Oud 
Wageningen, oud-molenaar en 
zeer betrokken bij de ‘Molenmarkt’ 
schrijft tot aan de Molenmarkt  
in september een wekelijkse 
‘column’ in de Stad Wageningen 
over de ‘Molens van Wageningen’. 
Dit levert een mooie reeks ver-
halen op over de vele molens die 
ooit in onze stad hebben gestaan 
en gewerkt. Een geschiedenis 
die voor velen onbekend is,  
en eerlijk gezegd ook voor mij. 
Deze reeks verhalen komen 
straks gebundeld op onze web-
site, waar meer interessante en 
leuke artikelen en verhalen over 
Wageningen op staan. Klik 
maar eens op de webpagina 
www.oudwageningen.nl.

De ‘7 rosmolens in de Hoogstraat’ 
waren zaterdag 6 juli het ‘con-
versation piece’ op de markt-
kraam van Oud Wageningen. 
Voor het tweede jaar op rij stond 
onze vereniging die dag bij de 
fontein gratis tijdschriften uit  
te delen. Ook konden mensen 
gratis deelnemen aan een korte 
stadswandeling, verzorgd door 
de gidsen van Gilde Wageningen. 
Een gezellige drukte, waarbij de 
kaart met de zeven rode stippen 
– de zeven rosmolens – zeker 
nieuwsgierigheid opwekte en er 
verscheidene korte wandelingen 
zijn gemaakt. Alleen is het niet 
gelukt om het aantal nieuwe 
leden van vorig jaar te evenaren. 
We hebben 5 nieuwe leden 
mogen noteren, dat waren er 
vorig jaar 16. Al met al zijn we 
zeker tevreden; we hebben ons 
als Oud Wageningen laten zien, 
nieuwe leden mogen verwelko-
men en samen met het Gilde 
over het erfgoed en de historie 
van de stad kunnen vertellen. 
En dat vertellen over het 
Wagenings erfgoed en historie 
is nu meer dan ooit nodig.

Die zelfde zaterdag hing voor het 
eerst de nieuwe vlag van Oud 

Wageningen achter in de kraam. 
En vanaf die week wappert onze 
vlag dagelijks voor museum De 
Casteelse Poort. Sinds een paar 
maanden staan er drie masten 
bij het museum. Twee voor de 
banieren van het museum en  
de derde als vlaggenmast voor 
de nationale driekleur. Met het 
museum is afgesproken dat op 
de dagen dat er met de nationale 
vlag niet wordt gevlagd, de vlag 
van Oud Wageningen in top 
hangt. Een mooi teken van ver-
bondenheid tussen museum en 
Oud Wageningen.
Over verbondenheid, feitelijk 
over het gemis aan verbonden-
heid, heb ik in het vorige nummer 
een hartenkreet laten horen. Een 
hartenkreet die ook gehoord 
werd tijdens een eerste bijeen-
komst waar we keken naar 
mogelijkheden en onmogelijk-
heden van een ‘alliantie erfgoed 
Wageningen’. Van verschillende 
kanten werd benadrukt dat zon-
der de betrokkenheid en inzet 
– mens en middelen – van de 
gemeente Wageningen dit initia-
tief, in welke vorm dan ook, 
kansloos is. Spijtig genoeg  
zijn de huidige signalen uit het 
Wageningse stadhuis dat er op 
het vlak van erfgoed en erfgoed-
beleid de komende jaren niet 
veel verwacht hoeft te worden. 
Hierover schrijft ook Piet Aben  
in zijn artikel ‘Hoogstraat 65 en 
erfgoedbeleid’ op pagina 3 en 4 
van dit nummer. Citaat: ‘Ik –  

U I T  D E  V ER EN I G I N G

burgemeester Van Rumund – 
probeer daarom de verwachtin-
gen van de erfgoedverenigingen 
te temperen. Zij komen met  
verstandige ideeën, maar ik heb 
er geen geld voor.’ 
Dit stemt mij en anderen droevig 
en het zal er waarschijnlijk de 
komende jaren niet beter op 
worden. Het creëert volgens mij 
een vorm van stedelijke armoede, 
namelijk armzalig Wagenings 
erfgoed. Terwijl welvarend erf-
goed bijdraagt aan het welzijn 
van een stad en haar inwoners. 
Jammer, en hopelijk is deze 
beleidsmatig schrale tak van 
sport, zoals de burgemeester 
het verwoordde, van tijdelijke 
aard en leidt het niet tot te veel 
onherstelbare erfgoedschade. 

Erfgoedverenigingen zijn geen 
overheid en willen dat ook niet 
zijn. Bij Hoogstraat 65 leek het 
daar wel even op. De wijze waar-
op de gemeente is omgegaan 
met dit – naar nu blijkt – histo-
risch erfgoed laat zien hoe 
schraal en beleidsarm deze tak 
van sport bij de gemeente nu in 
de praktijk is. Het noodzaakte 
ons als Oud Wageningen om 
steun te geven en solidair te zijn 
met de aanvraag van de monu-
mentenstatus voor Hoogstraat 65 
door Erfgoedvereniging Heem- 
schut. Het al gememoreerde 
artikel ‘Hoogstraat 65 en erf-
goedbeleid’ gaat hier over. Buiten 
de steun is de brief ook een 

Oud Wageningen sluit zich aan bij Erfgoed Gelderland
Oud Wageningen heeft zich aangesloten bij de coöperatie Erfgoed Gelder-

land; de vereniging werd daarmee welgeteld het tweehonderdste lid.  

Erfgoed Gelderland richt zich op onderlinge kennisuitwisseling en coördi-

neert bovenplaatselijke en multidisciplinaire samenwerking. De coöperatie 

is in 2010 opgericht. Directe aanleiding voor de vereniging om lid te worden 

was een workshop over persbenadering en communicatie. Dat thema 

sloot precies aan op wat Oud Wageningen nodig had. De vereniging  

verwacht veel van kennisdeling binnen het netwerk en ziet uit naar 

ondersteuning bij verschillende ontwikkelingen die in gang zijn gezet, 

zoals digitalisering

Open Monumentendag 2019 
In het weekend van 13, 14 en 15 september zijn ook in Wageningen weer 

diverse activiteiten rond Open Monumentendag gepland. Het thema 

‘Plekken van plezier’ geeft een bijzondere invalshoek om allerlei locaties 

– monument of niet – eens van een andere kant te bekijken. In de bij dit 

tijdschrift meegezonden brochure kunt u alle informatie vinden. Bijzondere 

openstellingen zijn bijvoorbeeld de watertoren, het stadion en de kegel-

baan van ‘De Omsmijters’ in de kelder van Ceres. Ook de openingsavond 

in Junushoff belooft heel speciaal te worden!.



 

Expositie Eppo Doeve – Terug in Wageningen
De bekende tekenaar Eppo Doeve studeerde en woonde van  
1927-1933 in Wageningen. Vooral deze periode wordt belicht in  
deze expositie.

Open Monumentenweekend 
Openingsavond (vrijdag), kraam op de Molenmarkt (zaterdag) en 
opengestelde panden (zondag). Zie de bij dit tijdschrift meegezon-
den brochure voor het complete programma. 

Onthulling monument Sahara
Plechtigheid ter herdenking van het bombardement van 17 septem-
ber 1944. Onthulling van het monument door burgemeester Van 
Rumund. Zie het artikel op pagina 6/7.

Lezing ‘Een bombardement dat nadreunt’
Op 17 september 1944 werd de woonwijk ‘de Sahara’ getroffen  
door een geallieerd bombardement. Theo Guiking verzorgt een 
lezing over deze gebeurtenis. Zie pagina 23 van dit nummer.

Expositie ‘150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen’
In 2020 wordt gevierd dat 150 jaar geleden het voortgezet onderwijs 
startte in Wageningen én dat Pantarijn 25 jaar bestaat. Hieraan wordt, 
behalve met diverse feestelijke activiteiten binnen Pantarijn, ook 
aandacht besteed met een expositie in het museum.

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

t/m 20 oktober 2019
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

13, 14, 15 september 2019   
Diverse locaties

17 september 2019
Ericaplein
 10.30 uur

17 september 2019
Bevrijdingskerk

Ritzema Bosweg
20.00 uur

17 november 2019 
t/m 12 april 2020

De Casteelse Poort
Bowlespark 1A
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