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Op de voor- en achterkant: Foto van leerlingen en personeelsleden van het Wagenings Lyceum, 20 x 90 
cm., waarschijnlijk in 1939, geschenk van mw. A. Bool. 
 
Het is een zogenaamde “roulinefoto”. De camera stond op een statief en draaide langzaam van links 
naar rechts, zodat één lange foto werd gemaakt. Als je wist hoe dat werkte, kon je helemaal links gaan 
staan, waar de camera begon, en dan hard achter de groep langs naar rechts hollen, zodat je daar wéér 
op de foto kon komen. Op sommige van deze roulinefoto’s zie je een of twee personen dan ook twee 
keer. Maar dat is in Wageningen kennelijk niet gebeurd. 
 
De foto is genomen op het grasveld voor de oude HBS (’t Venster), waar nu een parkeerplaats is. Op de 
achtergrond is het poortgebouw te zien van de oude begraafplaats aan de Generaal Foulkesweg, en 
rechts een stuk van de zijgevel van het buurpand van de HBS, huize “Molenstuk”. Van maar één leerling 
weten we de naam: Alide de Jong, geboren in 1921, en moeder van de schenker van deze fraaie foto. 
 
 
 

  



Gemeentearchief Wageningen  Jaarverslag 2020 

 
  3 

 

 

 

Inhoud 

 
 

 

 

 

1. Personeel ............................................................................................... 4 
2. Aanwinsten ............................................................................................. 4 
3. Ontsluiting .............................................................................................. 6 
4. Materiële verzorging ................................................................................ 7 
5. Dienstverlening en PR .............................................................................. 8 
6. Inspectie ............................................................................................... 11 
7. Overige werkzaamheden en contacten ...................................................... 12 
 

Aanwinsten bibliotheek ................................................................................. 13 
 

 
  



Gemeentearchief Wageningen  Jaarverslag 2020 
 

 
4 

 

1. Personeel 
 

De bezetting van het Gemeentearchief Wageningen (GAW), onderdeel van het team Publieke 

Dienstverlening, bestond in het verslagjaar uit: 

 

o P.M. (Bob) Kernkamp, gemeentearchivaris, 1 fte. 

o P.I.M. (Petra) Leenknegt, assistent archivaris, 0,67 fte. 

 

Het was een bizar jaar. Door de wereldwijde uitbraak van corona ging het stadhuis vanaf 16 maart 

op slot en werkten we noodgedwongen vanuit huis. Om de contacten niet alleen maar digitaal te 

laten verlopen, kwamen de archiefmedewerkers wekelijks thuis bijeen voor een koffie-overleg. 

Vanaf 2 juni gingen we weer open, maar uitsluitend op afspraak, en met maximaal 3 bezoekers 

tegelijkertijd. Die maatregel bleef de hele rest van het jaar van kracht. Gelukkig bleven de 

bezoekers niet weg, maar het aantal bezoeken is toch nog nooit zo laag geweest als dit jaar. We 

zijn blij dat we nog steeds bezoekers mochten ontvangen, en via telefoon en e-mail hebben we 

gelukkig ook vragen kunnen beantwoorden. 

 

 

2. Aanwinsten 
 

2.1. Archieven 

 

In 2020 werden de volgende particuliere archieven aan de collecties van het GAW toegevoegd: 

 

FC Wageningen (aanvulling, vooral financiële stukken) 0,50 m. 

Stichting Wageningse Vrijmetselaarsloges 1970-2017 2,00 m. 

Familie Muller 1821-2006 1,00 m. 

Vereniging Probus ’85 0,30 m. 

TOTAAL 3,80 m. 

 

 

Een bijzondere aanwinst kwam in augustus binnen: het familiearchief Muller. De familie Muller is 

oorspronkelijk Duits en heeft enkele generaties in Zwolle en Amsterdam gewoond. Slechts één 

gezin Muller heeft in Wageningen gewoond, in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, en 

eind negentiende eeuw verbleef één Muller tijdelijk in Wageningen. De schenkers wensten echter 

dat het archief in Wageningen bewaard zou worden en schonken het aan de gemeente. Nog geen 

twee maanden later meldden zich geheel bij toeval twee Amsterdamse onderzoekers met een vraag 

over de Muller die eind negentiende eeuw hier woonde. Deze vraagstellers bleken onderzoek te 

doen naar de familie Muller en waren zeer gelukkig met het feit dat het familiearchief in 

Wageningen geheel openbaar raadpleegbaar was. Door versnelde inventarisatie konden de heren 

het archief tijdens enkele bezoeken raadplegen. Nu is het wachten op hun publicatie over de 

familie. 

 

Het archief van de Vrijmetselaarsloges is bij het Gemeentearchief in bewaring gegeven, de andere 

drie archieven zijn aan de gemeente in eigendom overgedragen. 

 

Met de voorzitter van jongerenvereniging Unitas werd in oktober overlegd over een aanvulling op 

het archief van die vereniging. De vereniging zal zelf zorgdragen voor opschoning, ordening en 

ompakken van het materiaal. 
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Trouwfoto uit 1922 van Dr. H.C.A. (Henri) Muller 
(Amsterdam 1888 - ’s-Gravenhage 1955)  

en Jkvr. J.J.F. (Uut) van Winter  
(Utrecht 1898 - Wageningen 1944). 

Familiearchief Muller, inv. nr. 44. 

 

 

2.2. Atlas 

 

Van de heer Jac. van der Wiel ontvingen wij in september zijn Wageningse negatievencollectie, ca. 

0.02 m. Mw. Kesler schonk ons een diacollectie, ca. 0.02 m. 

 

Mw. J. van den Berg zond ons twee scans van foto’s uit april 1945 van Canadese militairen in 

Wageningen. 

 

Britse troepen op de Dijkgraafseweg (nu Lijnbaanstraat) in Wageningen, april 1945. 
Naast de voorste bren carrier staat Hendrik van den Berg. Hij was aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog als marechaussee naar Engeland gegaan. In 1944 kwam hij als militair van de 
Prinses Irene Brigade terug naar Nederland. 
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2.3. Bibliotheek 

 

De bibliotheek werd verrijkt met diverse werken. Een deel betrof schenkingen van auteurs of 

uitgevers, terwijl de burgemeester ons enkele uitgaven overhandigde die hij ambtshalve had ge-

kregen. 

 

Mevrouw Van Lier schonk ons de gebonden jaargangen 1889 en 1894 van de wekelijkse krant 

Neder-Veluwe. 

 

Voor overige aanwinsten zie de bijlage op pagina 13. Wij zijn alle schenkers dankbaar voor de 

afgestane archieven, boeken, foto’s, kranten en andere voorwerpen. 

 

 

 

3. Ontsluiting 
 

 

3.1. Archieven 

 

In het verslagjaar werden de volgende archieftoegangen vervaardigd en op de website beschikbaar 

gesteld: 

 

Inventarissen 

 Familiearchief Muller, 1821-2006 

 Wageningse Dilettanten Toneelvereniging, 1947-2002 

 Vrijmetselaarsloge De Rechte Verhouding, 1968-2013 

 Stichting Wageningse Vrijmetselaarsloges, 1970-2017 

 

Plaatsingslijsten 

 Archief Jongerenvereniging Unitas eerder Studentenvereniging Unitas Studiosorum Vadae, 

1935-1993) 

 

Doordat de bewaarplaats zo langzamerhand vol begint te raken, hebben wij helaas ook tweemaal 

opname van archieven moeten weigeren. In die gevallen hadden wij reeds archieven van 

soortgelijke organisaties in onze collectie. Ruimtegebrek noopt ons tot deze selectieve opstelling. 

 

In de archiefbewaarplaats bevinden zich thans 203 archieven en collecties die tezamen 1101 meter 

planken vullen. Van die archieven en collecties zijn 86 inventarissen en 34 plaatsingslijsten (een 

minder gedetailleerde wijze van ontsluiten) beschikbaar. Er zijn 90 archieven of delen van 

archieven niet beschreven; dat is 44% van het totale aantal. In strekkende meters bestrijken de 

beschreven archieven echter 782,5 meter, of wel 71% van het totaal aantal meters archief-

materiaal. 

 

 

3.2. Atlas en Bibliotheek 

 

Het ontsluiten van deze collecties ging voort met de registratie van nieuwe aanwinsten en het 

nader beschrijven van reeds aanwezige zaken. 

 

Vrijwilliger C.G. van de Graaf ging voortvarend verder met het scannen van negatieven uit onze 

collecties. Hij heeft over de jaren dat hij bij ons werkzaam was, meer dan 160.000 scans 

vervaardigd. Scans van voetbalfoto’s die door hem worden gemaakt, vinden met enige regelmaat 

hun weg naar voetballiefhebbers. De heer Van de Graaf bemiddelt daarbij voor ons en selecteert 

het materiaal. Voor zijn belangeloze inzet zijn wij hem bijzonder dankbaar. 
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Als je echt HE-LE-MAAL NIET op de foto wilt… 
…dan kijk je waarschijnlijk zoals de drie dames op dit 
portret. Misschien zaten ze al een tijdje te poseren, 
want ze zien eruit alsof ze denken “schiet het al een 
beetje op met die foto?” en de linker dame zit erbij 
alsof ze de fotograaf met telepathie probeert weg te 

werken. 
 
Foto uit de collectie Jongkindt Coninck die het GAW in 
1996 verwierf, in 2020 gescand door onze vrijwilliger 
C.G. van de Graaf. Het zijn vermoedelijk zusjes uit de 
familie Jongkindt Coninck. Cornelis Johannes Marius 
Jongkindt Coninck (1834-1885) was in 1876 de eerste 
directeur van de Rijks Landbouwschool te Wageningen. 
De foto is rond 1900 gemaakt door Dirk Ramaer, die 
van 1885 tot 1933 als fotograaf in Wageningen werkte. 

 

 

 

 

 

4. Materiële verzorging 
 

4.1. Archiefbewaarplaats 

De temperatuur en luchtvochtigheid in de archiefbewaarplaats bleven in het verslagjaar be-

trekkelijk constant. Tegen het eind van het jaar liep de temperatuur langzaam op, al ging het  

daarbij om tienden van graden. In januari 2021 werd de klimaatapparatuur daarom gecontroleerd 

en gerepareerd. 

 

 

4.2. Collecties 

 

De gebruikelijke werkzaamheden vonden plaats. Van een negentiende-eeuwse Geschiedenis van 

Gelderland werd de band door een professionele handboekbinder hersteld. 

 

Museum De Casteelse Poort maakte de gemeente er op attent dat de zogeheten Torckbijbel, een 

achttiende-eeuwse Statenbijbel die eigendom is geweest van Lubbert Adolf Torck, ernstig aan 

restauratie toe was. De bijbel ligt in de vaste opstelling van het museum, maar behoort tot de 

bibliotheek van het Gemeentearchief. Ook dit boek is in 2020 door de handboekbinder 

gerestaureerd. 
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5. Dienstverlening en PR 
 

5.1. Studiezaal 

 

De coronapandemie heeft zijn sporen uiteraard gedrukt in het aantal bezoeken aan onze studiezaal. 

Het Gemeentearchief was gesloten van 16 maart tot en met 1 juni 2020. Vanaf die laatste datum 

konden bezoekers uitsluitend op afspraak komen, en met niet meer dan 3 bezoekers tegelijkertijd. 

Als gevolg van die maatregel, en de terughoudendheid van het publiek, bleef het aantal bezoeken 

de rest van het jaar bescheiden. 

 

In dit jaar werden niet meer dan 88 bezoekers ingeschreven (ter vergelijking: in 2019 waren dat 

er 145; dat is een daling van bijna 40%), die gezamenlijk 141 bezoeken brachten (2019: 252). 

Gemiddeld is dat 1,6 bezoek per bezoeker. In 2019 was het 1,7, dus de bezoekers díe kwamen, 

kwamen even trouw als vorig jaar. Van de 141 bezoeken werden 54 afgelegd tussen 1  januari en 

11 maart, de overige 87 tussen 2 juni en 23 december.  

 

De drukste maanden waren januari (29 bezoeken), wat niet ongewoon is, en juli (22 be-zoeken), 

wat wel weer opvallend is. Dat laatste getal is echter omhooggestuwd doordat het archief in juli 

werd bezocht door de leden van de aanstaande Senaat van Ceres, die met zijn achten ruim 36% 

van het aantal bezoeken van die maand uitmaakten. 

 

Op onze gebruikelijke openingsdagen dinsdag en woensdag ontvingen we respectievelijk 71 (2019: 

132) en 57 (92) bezoekers. De helft van het aantal bezoeken vond dus op dinsdag plaats; die dag 

is al jaren de drukste dag voor ons. Op maandag kwamen 4 (12), op donderdag 5 (3) en op vrijdag 

4 (13) personen. 

 

 

Aantal bezoeken per maand in 2020 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona had ook effect op de herkomst van onze bezoekers. Nog nadrukkelijker dan in andere jaren 

waren zij afkomstig uit de nabije omgeving. Dat was ongetwijfeld gevolg van het advies om zo 

weinig mogelijk te reizen. Maar liefst 86,4% woonde in Gelderland (2019: 75%), en van die 86,4% 

was ruim driekwart Wageninger. Van het totale aantal bezoekers woonde 67% in Wageningen (in 

2019: 56,6%).  

 

Ook de overige bezoekers kwamen van minder ver (op welgeteld 1 bezoeker uit de Verenigde 

Staten na), namelijk uit de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant. We hebben in 

geen enkel ander jaar uit zo weinig verschillende provincies bezoek ontvangen, zodat we niet 

anders kunnen concluderen dan dat de pandemie – en de maatregelen van de landelijke overheid 

– duidelijk van invloed is geweest op het reisgedrag. 
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5.2. Het Gemeentearchief op de gemeentelijke website 

 

Op www.wageningen.nl is een aantal pagina’s gewijd aan het Gemeentearchief. Daarop staat 

algemene informatie, zoals openingstijden en het archievenoverzicht, en een pagina over het inzien 

van bouwtekeningen (digitaal of op papier). Daarnaast is er een rubriek ‘Geschiedenis van 

Wageningen’, bestaande uit 7 pagina’s. 

 

In 2020 zijn de pagina’s van het Gemeentearchief 10.230 keer bezocht, ‘Geschiedenis van 

Wageningen’ 3055 keer. Dat is gemiddeld 36,4 keer per dag, waarmee de stijgende trend zich 

heeft voortgezet (2019: 35,5; 2018: 30,2).1 Het aantal bezoeken ligt maandelijks tussen grofweg 

1000 en 1400 pagina’s. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende pagina’s en het aantal 

bezoeken in 2020. 

 

 

1. Gemeentearchief (korte url)  2. Geschiedenis van Wageningen 

Gemeentearchief (homepage) 4.563  startpagina 816 

Openingstijden 1.180  eerste bewoning 414 

Archievenoverzicht 1.491  vestingstad 454 

Bouwtekeningen inzien 753  bronnen van welvaart 363 

(link naar) Beeldbank 239  agrarisch onderwijs en onderzoek 328 

(link naar) Wageningsche Courant 772  oorlog en bevrijding 460 

Wie Woonden Waar in Wageningen 353  wetenschap als booming business 220 

Indexen DTB 329  totaal 3.055 

Index Belastingregister 1834 27    

Indexen Transportregisters 82    

Capitulatieakte 282  1. Gemeentearchief 10.230 

Capitulation Act 159  2. Geschiedenis van Wageningen 3.055 

totaal 10.230  TOTAAL 13.285 

 

 

 

5.3. Beeldbank en Wageningsche Courant 

 

De medewerkers van het Gemeentearchief en vrijwilligers van museum De Casteelse Poort en de 

historische vereniging Oud Wageningen volgden op 6 maart een cursus bij de leverancier van de 

Beeldbank. 

 

Omdat de bestelmogelijkheid in de oude beeldbank meer geld kostte dan het opleverde (door het 

dalende aantal bestellingen waren de kosten uiteindelijk vijf keer de opbrengst), maar ook omdat 

de collectie als eigendom van de gemeente in feite eigendom is van de burger, is het meeste 

materiaal kostenvrij te downloaden. De meeste archiefinstellingen in Nederland zijn de afgelopen 

jaren overgegaan op deze kosteloze beschikbaarstelling van dit culturele erfgoed. Alleen beeld-

materiaal dat zich niet in het vrije domein bevindt (waarop dus nog rechten van anderen berusten) 

is niet te downloaden. 

 

 

5.4 Facebook 

 

De Facebookpagina van het Gemeentearchief wordt wat onregelmatig bijgehouden maar trekt 

zeker belangstelling. Het aantal volgers bereikte eind december 2020 het aantal van 325 (2019: 

260). De best bekeken post was, net als vorig jaar, het bericht over de (757e) verjaardag van de 

stad. Dat bericht kreeg volgens Facebook 874 ‘post clicks’. Het kreeg 43 likes en werd 28 keer 

gedeeld. 

 

                                           
1 Google Analytics. Bezoekers vanuit de gemeentelijke organisatie zelf zijn niet meegeteld. 
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5.5. Bruiklenen 

 

Historisch museum De Casteelse Poort leende documenten voor de exposities ‘150 jaar voortgezet 

onderwijs in Wageningen’ die liep van 17 november 2019 tot 12 april 2020. 

 

 

5.6. Vragen vanuit de organisatie en van derden 

 

Het GAW behandelt regelmatig vragen die per post, telefoon of e-mail binnenkomen, of die door 

collega's worden gesteld tijdens een kort bezoek. Eenvoudige vragen met een korte behandeltijd 

worden gratis afgehandeld, andere tegen betaling. Van die laatste optie is dit jaar door niemand 

gebruik gemaakt. Vragen van binnen de eigen organisatie worden altijd gratis behandeld. 

 

Het aantal vragen lijkt niet beïnvloed te zijn door de corona-epidemie. In 2020 werden 228 vragen 

beantwoord, terwijl dat er in 2019 254 waren en in 2018 210. Van die 228 vragen kwamen 50 (ca. 

28%) uit de gemeentelijke organisatie (2019: 15%; 2018: 31%). 201 vragen kwam per e-mail 

binnen; dat is  88%. 7% kwam per telefoon binnen en 4% op andere wijze. 

 

 

5.7. Lezingen, publicaties en overige PR 

 

Het had een mooi jaar moeten worden wat activiteiten betreft. We verwachtten niet alleen de 

jaarlijks terugkerende evenementen waar het Gemeentearchief aan bijdraagt, maar vooral de 

herdenking en viering van 75 jaar vrijheid sinds 1945 had groots gevierd zullen worden in 2020. 

Maar vanaf half maart kon helaas geen enkele feestelijkheid meer plaatsvinden. Deze paragraaf in 

het jaarverslag is daardoor een heel stuk soberder dan anders. 

 

Het feest ging dan wel niet door, maar het boek ‘Vrijheid geef je door’ dat werd gemaakt ter 

gelegenheid van het feit dat het in 2020 75 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog werd 

beëindigd, verscheen wel. Twee hoofdstukken in dit boek over herdenking en viering in 

Wageningen sinds 1945 werden geschreven door mw. Leenknegt en dhr. Kernkamp. 

 

 

6. Inspectie 
 

Met het team Documentaire Informatie Verzorging werden in het verslagjaar weer goede contacten 

onderhouden over zowel archiefvorming als -beheer. Er werd onder andere overlegd over de 

archivering van de opnamen van raadsvergaderingen. 

 

De gemeentearchivaris nam op 19 januari samen met de collega’s van DIV deel aan de training 

‘DIV in verandering’. 

 

In december nam de archivaris samen met een vertegenwoordiger van DIV deel aan een virtuele 

vergadering over de archivering van MGR, een gemeenschappelijke regeling die voor de gemeente 

Wageningen de inkoop verzorgd met betrekking van sociale werkvoorzieningen. 
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7. Overige werkzaamheden en contacten 
 

 

Het inventariseringsproject door Laurens van der Zee van kunst in de gemeentelijke gebouwen 

werd in 2020 afgerond. De gemeentearchivaris begeleidde dit project. De verdere afhandeling is 

in handen van de afdeling Cultuur van de gemeente, die het beheer van dit waardevolle bezit op 

zich neemt. 

 

Binnen de gemeentelijke organisatie werden verder uitstekende contacten onderhouden met de 

portefeuillehouder burgemeester Van Rumund, en met medewerkers van o.a. DIV, Monumenten, 

Automatisering, webredactie (waar de gemeentearchivaris deel van uitmaakt), Communicatie en 

de afdeling Burgerzaken van Publieke Dienstverlening. 

 

Op 7 januari was de gemeentearchivaris betrokken bij een ontvangst ten stadhuize van leerlingen 

uit onze partnerstad Gödöllő. Hij vertelde de leerlingen over 5 mei 1945 en liet hun de 

capitulatieakte zien. 

 

Eind 2020 bracht Jumbo Tarthorst een plaatjesalbum uit over de geschiedenis van Wageningen. 

Op verzoek van de samenstellers had het Gemeentearchief commentaar gegeven op de 

conceptteksten. Als dank kregen wij een album compleet met alle plaatjes (die we nog wel zelf 

moesten inplakken). In het verslagjaar kwam ook de biografie uit van landbouwminister Pierre 

Lardinois (1924-1987). Met auteur Peter Bootsma waren in 2018 en 2019 meerdere mails over de 

Wageningse studententijd van Lardinois gewisseld. Hij schonk ons dan ook een gesigneerd 

exemplaar van het boek. 

 

De archivaris was ook dit jaar deelnemer aan het gemeentelijke straatnamenoverleg. Net als 

andere jaren was hij weer als adviseur betrokken bij het historisch museum De Casteelse Poort, 

onder meer bij de vele teksten voor de opnieuw ingerichte Bevrijdingszaal. Ook is hij adviseur van 

de redactie van het kwartaalblad van de vereniging Oud Wageningen. 

 

Mw. Leenknegt is eveneens betrokken bij het tijdschrift Oud Wageningen en schrijft al meerdere 

jaren de vaste rubriek 'Wageningen een eeuw geleden'. 

 

Ten slotte werden de gebruikelijke contacten onderhouden met andere archivarissen en archief-

dienstverleners in de provincie en den lande. 
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Aanwinsten bibliotheek 
 

 

In 2020 werden onder andere de volgende uitgaven aan de bibliotheek toegevoegd. Wij danken 

de auteurs en uitgevers die ons hun uitgaven schonken. 

 

Auteur(s) Titel Plaats van 
uitgave 

Jaar Bijzonderheden 

  Dokumentation von der Partnerschaft für den 
Frieden zur Städtepartnerschaft Mörfelden-
Walldorf - Wageningen 

Mörfelden-
Walldorf 

1996   

  Historisch album Wageningen Wageningen 2020 plaatjesalbum; 
schenking Jumbo 
Tarthorst 

Anker, Carleen van 
den; Jelle de Gruyter; 
Wim Huijser; Rob Rijn-
talder (red.) 

Vrijheid geef je door. 75 Jaar herdenken en vieren 
in Wageningen 

Oosterbeek 2020 exemplaar 
geschonken aan 
burgemeester 

Blockmans, Willem Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa 
voor 1800. 

Amsterdam 2020   

Bootsma, Peter Pierre Lardinois. Een leven voor de landbouw. Amsterdam 2020 schenking auteur, 
met handtekening 
auteur 

Borgesius, Jochem 
(bijeengebracht door) 

Verstrooiing, corona, isolatie. Gebundelde poëzie 
en wat proza 

Wageningen 2020 schenking 
J. Zuiderveen 
Borgesius 

Bransen-Ligtenberg, 
Janny 

Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. 
Wageningse militairen en verzetsmensen 

Wageningen 2020 schenking auteur 

Bruijn, Enny de De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de 
Gouden Eeuw 

Amsterdam 2020   

Citroen, Soesja Hier woonden. Stolpersteine Gouda. (Joodse 
inwoners van Gouda in en rond de Tweede 
Wereldoorlog. Gegevens over de "Wageningse" 
familie Sanders p. 11-13) 

Gouda 2020   

Dobbe, Hans Op stap langs wind, water & paardenkracht. 6 
Eeuwen Wageningse molens. 

Wageningen 2020 schenking De 
Casteelse Poort 

Feest, N.J.W. van der; 
D. Hagens 

Concept-Rapport archeologisch bureau- en 
karterend veldonderzoek door middel van 
boringen. Kortenburg 4 te Wageningen. 

Roermond 2015 
 

Groot, Martijn de; Joost 
van Kasteren 

Wageningers. De betekenis van 134 jaar 
Koninklijke Landbouwkundige Vereniging. 

Assen 2020 schenking KLV 

Grubben, Gérard Sjraar oet Bree. Uit het leven van een 
groentefanaat (autobiografie van Limburger die 
o.a. in Wageningen heeft gestudeerd. Op p. 108-
157 beschrijft hij hoofdzakelijk zijn studententijd 
als lid van de KSV Franciscus Xaverius) 

Tegelen 2020 
(2e 
dr.) 

  

Hartmans, Rob De bekering van een 'boerenmoordenaar'. Hoe 
Sicco Mansholt oog kreeg voor het milieu. (artikel 
in 'Historisch nieuwsblad' 2020, nr. 6, p. 30-36) 

  2020   

Huijser, Wim; Marten 
Idema en Hans Dijkstra 
(foto's) 

Parels van de Edese landschappen. Langs 
klompenpaden en fietsknooppunten 

Wageningen 2017   

Jacobs, Ingrid D. 200 Jaar gemeente Rozendaal 1818-2018 Velp/ 
Rozendaal 

2018 schenking 
burgemeester 

Klep, Leo; (Christel 
Schipper beeldred.) 

Van Hoogere Burgerschool tot Pantarijn / mavo / 
havo / vwo / gymnasium. Over 150 jaar 
voortgezet onderwijs in Wageningen. 

Wageningen 2019 schenking auteur, 
met handtekening 
auteur 

Kromhout, Hans; Geert 
E. van Dijk 

Met WSDV de bietenbrug op en af. 75 jaar 
dammen in Wageningen. 

Wageningen 2006   

Langeveld, Maaike WAAG 1981-2006 Wageningen 2006   

Lichtenauer, W.F. De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur Rotterdam, 
’s-Graven-
hage 

1971   
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Middlebrook, Martin Arnhem 1944. The Airborne Battle. Londen 1994   

Missel, Liesbeth; 
Wijnheijmer, Elike 

Kunstroute Artwork Tour Wageningen Campus Wageningen 2020 schenking 
museum De 
Casteelse Poort 

Prak, Maarten Stadsburgers. Stedelijk burgerschap voor de 
Franse Revolutie. 

Amsterdam 2019   

Ruijter, Ivanka de Voor Wageningen Wageningen 2019 door auteur 
gesigneerd 

Siemonsma, Jan, en 

Freerk Wiersum (tekst); 
Bogaard, Enrico van 
den (red.) 

Indische sporen in het Wageningse. Van koloniaal 

naar collegiaal. Fietstocht & wandeling. Maand 
van de geschiedenis 2020 'Oost-West'. (Bijlage bij 
kwartaalblad 'Oud Wageningen' december 2020) 

Wageningen 2020   

St. Pad van de Vrijheid Pad van de vrijheid. Wandelgids in 13 etappes 
over en door de Utrechtse Heuvelrug, Betuwe, 
Veluwezoom, Gelderse Vallei 

Wageningen 2020 geschonken aan 
burgemeester, 
met voorin 
handtekeningen 

Steenhuis, Marinke; 
Paul Meurs; Annet 
Kampinga 

Voorbij de dijken. Hoe Nederland met het water 
werkt. 

Rotterdam 2017 schenking 
Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat 

Vuure, Cis van (red.); 
Hans Dobbe en Eric van 
Dorland (tekst) 

Jaarverslag 2019 Werkgroep Archeologie 
Wageningen 

Wageningen 2020   

Werkman, Hans De Mérode en de jongens (biografie van Willem 
de Mérode, pseudoniem van Willem Eduard 
Keuning. Zijn  broer was een der oprichters van 
uitgeverij-drukkerij Gebr. Zomer en Keuning te 
Wageningen) 

Baarn 1991   
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Gemeentearchief Wageningen 
 

geopend: dinsdag en woensdag 10.00-16.00 uur (tijdens corona alleen op afspraak) 
bezoekadres: Markt 22, Wageningen 
postadres: Postbus 1,  6700 AA  Wageningen 
tel. (0317) 492 631 
e-mail: gemeentearchief@wageningen.nl 
www.wageningen.nl/gemeentearchief 
www.facebook.com/GAWageningen 


