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 Voorwoord 

 
Voor u ligt deel 1 van 'Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen'. Dat delen 2, 3, 4 
en 5 al in 1998 en 1999 verschenen, vond men uiteraard vreemd en men vroeg zich af, zelfs op 
een website, waarom deel 1, zoals gebruikelijk, niet eerst was verschenen. De reden was dat ik 
eerst een goed overzicht over de binnenstad van Wageningen wilde hebben, alvorens deel 1 te 
schrijven. Ik had natuurlijk kunnen wachten met het publiceren van delen 2 t/m 5 tot ook deel 1 
klaar was. Ik heb dit niet gedaan, omdat elk deel, zolang het niet klaar was, als een molensteen 
om mijn nek hing, en het dragen van vijf molenstenen mij teveel werd. Maar ook wilde ik de 
geïnteresseerden de inhoud van de delen 2 t/m 5 niet onthouden. 
 Dat het toch nog anderhalf jaar duurde voordat deel 1 verscheen, kwam mede doordat ik 
eerst wat afstand van het onderwerp wilde nemen, en omdat enkele andere klussen eerst 
geklaard dienden te worden. 
 
In hoofdstuk 1 van deel 1 behandel ik het doel van het onderzoek, en in hoofdstuk 2 de werk-
wijze, de voetangels en klemmen. Ook beschreef ik kort de achtergronden van tins, erfpacht 
en financiële lasten, die 'uitgangen' worden genoemd. In hoofdstuk 3 ga ik in op Wageningen-
op-de-Berg en de stad Wageningen. De laatste is, naar mijn mening, ontstaan uit Wagenvene, 
een dorpje van Rijnkooplieden en het meer landinwaarts gelegen boerendorpje NijWagenin-
gen. Omdat we niet het origineel van de stadsrechten uit 1263, en wel het zegel van de civitas 
(stad) Wagenvene kennen, neem ik aan dat deze dorpjes samen omwald en tot stad Wagen-
vene verheven werden. Men kan zich afvragen of de bewoners van het dorp Wageningen-op-
de-Berg met deze gang van zaken gelukkig waren. Kopieën van de stadsrechten uit latere 
eeuwen zijn opgenomen als bijlagen. 
 Na enkele andere onderwerpen, zoals de functie en ligging van de 'Ruwenhof' en het 
Romeinse Vada in de Betuwe, ga ik over naar Hoofdstuk 4, waarin ik het middeleeuwse 
stratenpatroon behandel, de mogelijke ligging van de middeleeuwse boerderijen die binnen de 
omwalling kwamen te liggen, de schuine percelering van een gebied tussen de Hoogstraat en 
Achterstraat (Herenstraat), de rommelige percelering nabij de Nudepoort, en de ligging van de 
blekerijen en brouwerijen, mede in verband met onderaardse stroom schoon en ijzervrij water. 
 In hoofdstuk 5 beschrijf ik de oude percelering in blokken, subblokken en percelen. Ik 
herken zo'n 40 eenheden, die uiteraard alle tot kleinere en nog kleinere eenheden opgesplitst 
zijn. Interessant was de ontdekking van de ligging van de oude kerk te midden van de oude 
markt en terreinen van broederschappen. Nadat aangetoond was dat een woonhuis aan de 
Kapelstraat einde vijftiende eeuw de kapel van het aanpalende terrein van de St. Nicolaas-
broederschap werd, ontstonden de vragen: hoe heette de Kapelstraat toen dit gebouw nog een 
woonhuis was en waar stond de eerder genoemde kapel? 
 In hoofdstuk 6 geef ik het aantal huizen met de tijd, huizenbouw en bouwvoorschriften, 
de indeling van het huis, en de bouwhistorie van Wageningen. In het volgende hoofdstuk 
komen de namen van gebouwen en de verklaring van de namen aan bod. Merkwaardig is dat 
de meeste huizen die een naam hebben, op een straathoek staan. In hoofdstuk 9 beschrijf ik 
een aantal bijzondere gebouwen, en in het volgende hoofdstuk groenten- en bloementuinen, 
boomgaarden, stallen en vooral mestvaalten. In het laatste hoofdstuk geef ik zo'n 36 oude 
straatnamen en een verklaring van hun namen. 
 Tot slot volgen hoofdstukken over huizen die ik niet kon lokaliseren, en de geraadpleegde 
bronnen en literatuur. 
 Met het publiceren van deel 1 is een oude wens in vervulling gegaan. Deze wens ontstond 
al in de zestiger jaren van de twintigsste eeuw, maar betrof een heel ander gebied dan de 
binnenstad van Wageningen. Reeds jaren was ik aangetrokken door een kaart van de percelen 
van Veendam, Wildervank en Ommelanderwijk, waarop de namen van de toenmalige 
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eigenaren, waaronder die van mijn voorvader, waren geschreven. Het moest toch mogelijk 
zijn om met behulp van deze kaart en transportakten de eerdere en latere eigenaren van elk 
perceel vast te stellen. Doordat ik te ver van de stad Groningen woon, kon ik niet beginnen 
aan het vaststellen van de koppeling eigenaar-perceel in de tijd. Maar een soortgelijke 
mogelijkheid bestond wel voor Wageningen. 
 In vroegere eeuwen verschenen er boekjes met titels als 'Het merkwaerdigste mij bekent'. 
In dergelijke boekjes vatte de schrijver alle hem bekende wetenswaardigheden uit die tijd 
samen. In deel 1 en de andere delen heb ik geprobeerd ook zoveel mogelijk wetenswaardig-
heden te vermelden. Maar 'mij zijn niet alle wetenswaardigheden bekend' en niet alles wat mij 
wel bekend is, heb ik verwerkt. Achteraf gezien is het maar beter, dat ik niet wist dat het in 15 
jaren meer dan 20.000 genoeglijke vrijetijdsuren zou vergen. 

 
 

  Nineke, zevenmaal bedankt   
 
♦ 

♦♦♦ 
♦ 
 
 

Anton C. Zeven 
Wageningen 2001 

 
 
 
 
 
 
Bij de Revisie 2013 

 
Nu de Revisie op de website van de gemeente wordt gezet, wil ik graag in de eerste plaats 
Rockingstone te Wageningen bedanken voor de gastvrijheid om de eerste versie tot 2011 op 
haar website te plaatsen. In 2011-2012 heb ik de tekst opnieuw doorgenomen, waarna het 
Gemeentearchief de tekst heeft bekeken, gecorrigeerd en aangevuld. Hiervoor ben ik het 
Gemeentearchief zeer dankbaar. Ik wil ook de Gemeente Wageningen bedanken voor het 
plaatsen van Wie Woonden Waar – op haar website. 
 Ik hoop dat deze publicatie een studie van de geschiedenis van Wageningen bevordert en 
velen antwoorden op hun vragen geeft. 
 

Anton C. Zeven 
Wageningen 2013 
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Kaarten van de binnenstad 
 
 
Nadat het huidige Nederland - toen geheten Koninkrijk Holland - in 1810 in het Franse Keizerrijk was 
opgenomen golden hier ook de Frans wetten en voorschriften. Eén daarvan was Receuil Méthodique of 
voluit Receuil Méthodique des lois, décrets, réglements, instructions et décisions sur le Cadastre de la 
France. Na het Keizerlijk Decreet voor Nederland werd ook hier op 11 oktober begonnen met het ma-
ken van kadasterkaarten. De onderstaande z.g. prekadastrale kaart dateert uit 1818. Deze kaart is 
gebaseerd op de z.g. Minuutkaart 1818. Het noorden is rechtsboven. De blauwe percelen waren vrij-
gesteld van belasting; de meeste waren van de Wageningse overheid. Mede vanwege de onnauw-
keurigheid van de prekadastrale kaarten werd het kadaster opnieuw begonnen, hetgeen resulteerde in 
de Kadastrale Atlas van 1832. De kaart van de binnenstad van deze Atlas diende als leidraad, waaraan 
de gevens betreffende percelen van voor en na 1832 werden gekoppeld. 
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 Hoofdstuk 1  |  DOEL VAN HET ONDERZOEK 
 
Het vaststellen van het koppel eigenaar/gebruiker en perceel over een lange periode zag ik als het ma-

ken van een driedimensionale legpuzzel, waarbij met de tijd de vormen van vele van de 487 stukjes (de 

percelen) in onbekende nieuwe vormen veranderden. 
 
 
Resultaten van onderzoek zijn van nut voor genealogen, onderzoekers van het woonhuis en van 
gebouwen in het algemeen en hun geschiedenis, onderzoekers van het middeleeuwse stratenplan en het 
grondeigendom en de veranderingen ervan, het aantal huizen en bewoners in verschillende perioden, 
onderzoekers van de versterking van de stad, en onderzoekers van het reilen en zeilen binnen de stad 
Wageningen. 
 In de delen 2 t/m 5 worden vele genealogische gegevens vermeld en wordt aangegeven wie in 
welk huis en wanneer woonde(n). Meestal is wel bekend dat een met name bekend persoon 
bijvoorbeeld in een huis aan de Hoogstraat woonde, ook werd in de 19de en 20ste eeuw het toenmalige 
huisnummer wel gegeven, maar zelden kan men dan het betreffende huis lokaliseren. 
 De bouwgeschiedenis van een huis is moeilijk te beschrijven, omdat hiervan nauwelijks gegevens 
werden vastgelegd. Dankzij uitvoerige boedellijsten, opgesteld in verband met vererving van eigen-
dom, krijgt men een indruk van de indeling van een huis. Dit geldt dan vooral voor de grotere huizen, 
omdat daar voldoende eigendom was om een inventarislijst per deel van een huis (bijv. kamer, gang, 
zolder, schuurtje) op te maken. Men kan dan ook een indruk van de belangstelling van de bewoner 
krijgen, doordat o.a. zijn verzamelingen worden vermeld. 
 Dankzij nauwkeurig onderzoek kan men ook op de hoogte geraken van (gedeelten van) straten, 
hun tijdstip van aanleg en verlegging of verdwijning. Hierdoor kan het middeleeuwse stratenpatroon 
vastgesteld worden. Daarnaast werd een indruk gekregen van de terreinen van religieuze instellingen, 
die om de kerk gegroepeerd waren. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de versterkingen van de stad. 
Hierover is, op de bouw van het Kasteel na, weinig bekend. Wel kwam terrein in de binnenstad vrij, 
waarop huizen gezet konden worden. 
 Dankzij bovenvermelde en aanvullende gegevens kon ik een indruk krijgen van het reilen en 
zeilen van de gemeenschap, die in de binnenstad woonden. Hiermee was het doel van mijn onderzoek 
bereikt. 
 
 

Gedachtenvorming 
 
Tijdens het onderzoek raadpleegde ik literatuur, waardoor zich bij mij gedachten vormden over de 
logische en later onlogische ligging van het dorp Wageningen-op-de-Berg, het ontstaan van de stad 
Wageningen uit twee dorpjes Wagenvene en NijWageningen, over stadsrechtverlening (stadsprivile-
ges) en de door Arnhem bereikte beperkingen ervan, over tinsbetalingen (tyns, cijns), waaruit bleek 
dat de grond van de stad oorspronkelijk eigendom van Otto II, de toenmalige graaf van Gelre, was, 
over het stadszegel van Wagenvene, over burgerwording, over aantallen huizen, en over huis en straat-
namen en andere toponiemen en hun achtergronden. 
 De overdracht van onroerend en roerend goed werd in het algemeen onderhands geregeld. Hierbij 
bleek dat soms jaren later na de verkoop van een huis een akte van overdracht door de schepenen werd 
opgemaakt. In één geval werden, alvorens de verkoop vast te leggen, eerst twee voorgaande alsnog 
genoteerd. Deze hadden jaren eerder plaats gevonden. Hierbij werden niet de namen van de eerdere 
aangrenzende eigenaren opgezocht, maar werden, voor alle drie akten, dezelfde eigenaren vermeld. 
Dat waren de eigenaren, die op de dag van het passeren van de jongste akte als buren gegoed waren. 
 Daarnaast behandelde ik de stroming van ondergronds water, en de daarbij in verband staande 
ligging van blekerijen binnen en buiten de stad, en het geringe aantal brouwerijen. 
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Hoofdstuk 2  |  WERKWIJZE 
 

 

2.1.  Kadaster 
 
Met behulp van de Kadasterkaart van 1832 moest het mogelijk zijn om na te gaan wie de eerdere en de 
latere eigenaren van de percelen waren. In het begin, nu zo'n 25 jaar geleden, heb ik geprobeerd met 
papieren systeemkaartjes het onderzoek te beginnen, maar al gauw bleek, dat ik verzandde in het 
zoeken naar namen van reeds genoteerde personen. Dat betekende dat ik naast een kaartsysteem voor 
de percelen een tweede kaartsysteem voor de persoonsnamen moest aanleggen. Dit was te tijdrovend 
en ik bewonder de eerdere onderzoekers die soortgelijk onderzoek van andere plaatsen zonder hulp 
van een computer hebben gedaan. 
 Toen in 1986 op mijn werk een computer verscheen ben ik weer naar de Wageningen gaan kijken. 
Om het werk enigszins te beperken koos ik voor de binnenstad van Wageningen. 
 Dat de Kadastrale Atlas van 1832 als basis werd gekozen was logisch. Deze, ook door vele 
anderen voor andere plaatsen gebruikte Atlas, geeft de eerste duidelijk percelering van de binnenstad. 
Het Kadaster uit 1832 vermeldt van elk perceel het kadasternummer (voor de binnenstad beginnende 
met de letter I), het gebruik, de grootte (in are), de klasse, het/de belastbaar inkomen/grondbelasting en 
de naam van de eigenaar. Voor het gemak veranderde ik I1 in 001, en I2 in 002 etc. Het intikken van 
alle 487 1832-percelen vormde de basis van het werk. Aan elk perceel voegde ik de eigenaren en de 
verdere gegevens toe. 
 Tijdens mijn onderzoek heb ik de te raadplegen bronnen niet in tijdsvakken, zoals die door 
Alberts en Van der Steur (1984) worden aangegeven, kunnen indelen. Deze auteurs stelden de volgen-
de drie tijdvakken vast: 
 I.  De periode ca. 1832 - heden 
 II. De periode ca. 1811 - 1832 
 III. De periode vóór 1811. 
 
Door de regelmatige vernummering of omnummering en de afwezigheid van omnummeringslijsten 
was het indelen van de huizen in de periode 1856-1900 moeilijker, dan van bijvoorbeeld het Verpon-
dingsregister van 1647. Ik ben het dan ook niet met de conclusie van Alberts en Van der Steur (1984) 
eens dat 'Het nagaan van de bewoners van een bepaald pand in de periode vóór 1800 is zeer moeilijk 
en het is vrijwel uitgesloten hiervan een goed overzicht te maken.' Voor Wageningen geldt dit ook 
voor de periode 1856-1900. 
 De bronnen die ik heb geraadpleegd staan vermeld op p. 153. Hieruit blijkt dat er nog bronnen uit 
de 19de en 20ste eeuw onderzocht moeten worden. Bijvoorbeeld de registers van geboorte, trouwen en 
overlijden, waarin aangegeven wordt in welk huis in de binnenstad (aangeduid met een A nummer) de 
gebeurtenis plaats vond of waar betrokkenen en getuigen woonden, dienen bestudeerd en verwerkt te 
worden. Dit geldt ook voor het Kadaster van na 1832, de Notariële Archieven van 1850, de kranten 
van na 1873 en de Adressenlijst uit 1930. 
 Zoals blijkt heb ik de gegevens van het Kadaster niet gebruikt. De reden is, dat ik, toen ik aan het 
onderzoek begon, voor het Kadaster naar Arnhem moest, en dat de legeskosten hoog waren. 
 
2.1.1.  Merkwaardige kadastrale perceelsoppervlakten 
 

Hoewel de oppervlakten van de percelen in de Kadastrale Atlas in are worden gegeven, blijkt dat bo-
ven de kolom met de perceelsoppervlakte de oppervlakte-eenheid ha (hectare) staat. Men houdt daar 
rekening mee. In de door mij samengestelde delen heb ik a en are gebruikt. 
 Dan is er nog tweede punt van aandacht. De meeste percelen zijn in grote lijnen volgens toeval 
ontstaan. Nadat het metrieke stelsel was ingevoerd, had men mogen verwachten dat de laatste cijfers 
van de gemeten oppervlakte van de percelen volgens toeval min of meer gelijkelijk over de reeks 0 -- 9 
zouden zijn verdeeld. Dit is niet het geval. Bekijken we de laatste cijfers van de eerste 100 percelen, 
dan eindigen de oppervlakten van 62 percelen op een 0 (nul), terwijl ca. 10 verwacht is. Er is maar één 
perceel dat op een 1 (één) eindigt, vier op een 2, drie op een 3, vier op een 4, drie op een 5, vijf op een 
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6, vijf op een 7, vijf op een 8, en acht op een 9. Bekijken we de grootten van de percelen opnieuw dan 
blijkt dat alle percelen groter dan 1,99 are op een 0 (nul) eindigen. Kennelijk hebben de toenmalige 
landmeters deze laatste percelen geschat. Dit houdt in dat er deze oppervlakten niet exact zijn. 
 

2.1.2.  Gemeentelijke bouwarchieven 
 

In het Gemeentelijk Bouwarchief, dat in ca. 1900 is begonnen, en dat ik volledig heb doorgenomen, 
vindt men meestal de exacte locatie van een perceel, zijn kadasternummer(s), de bouwtekeningen (die 
van voor ca. 1900 kunnen zijn) en tekeningen van de gevels en plattegronden, zoals die er op het 
moment van aanvraag eruit uitzien en hoe zij na de verbouwing dat zullen doen. Oudere gegevens over 
de samenstelling van een huis kunnen verkregen worden uit boedelinventarissen van een huis. Bij gro-
tere huizen vindt men dan een beschrijving van de inhoud per huisgedeelte (bijvoorbeeld kamer uit-
ziende op de tuin, dienstmeidenkamer op zolder, trap, schuur, plaats e.d.) beschreven. Voor ons doel 
hadden zij alleen betekenis als er vermeld werd voorkamer gelegen aan de Achterstraat of kamer met 
uitzicht op een tuin. Deze gegevens konden helpen bij het lokaliseren van het huis. Deze inventarissen 
kan men vinden in de Oud Rechterlijke en Notariële Archieven. 
 Meer gegevens over het huis en omgeving kunnen verkregen worden door bouwhistorisch en 
archeologisch onderzoek. 
 En dan zijn er archiefstukken, die onverwacht enkele nuttige gegevens bevatten. 
 
 
2.2.  Lokalisering/identificatie van het perceel 
 
De tweede keuze, die uiteraard ook door anderen is en wordt gedaan, is het lokaliseren of identificeren 
van een perceel met behulp van de genoemde eigenaren of gebruikers van belendende percelen. 
 Een voorbeeld: in een archiefstuk betreffende de overdracht van een perceel worden de eigenaar 
A, de nieuwe eigenaar F, en de eigenaren ten oosten (eig. B), ten westen (eig. C), ten zuiden (eig. D) 
en ten noorden (eig. E) genoemd. Deze gegevens worden in een plattegrondje verwerkt: 
 
       eigenaar E 
       ┌─────────────────────────┐ 
eig. C │ eigenaar A > eigenaar F │ eig. B 
       └─────────────────────────┘ 
       eigenaar D 
 
Hierbij is men niet zeker van de vorm van het perceel. Het kan rechthoekig, maar ook bijvoorbeeld L-, 
U- of Z-vormig zijn. 
 Later vindt men een overdracht van een ander perceel, in eigendom van eigenaar V, dat wordt 
overgedragen aan een nieuwe eigenaar Z met de perceelsgrenzen de eigenaren ten oosten (eig. W), ten 
westen (eig. F), ten zuiden (eig. X) en ten noorden (eig. Y). Deze gegevens worden eveneens tot een 
plattegrondje verwerkt: 
 
       eigenaar Y 
       ┌─────────────────────────┐ 
eig. F │ eigenaar V > eigenaar Z │ eig. W 
       └─────────────────────────┘ 
       eigenaar X 
 
In dit geval kunnen dan deze twee percelen aan elkaar gekoppeld worden: 
 
       eigenaar E              eigenaar Y 
       ┌──────────────────────┬──────────────────┐ 
eig. C │ eigenaar F           │ eigenaar Z       │ eig. W 
       └──────────────────────┴──────────────────┘ 
       eigenaar D              eigenaar X 
 
 
Hierbij ging ik uit van rechthoekige percelen. Maar eigenlijk weet men alleen dat de betrokken 
percelen aan elkaar grenzen. 
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 Voor dit type gegevensverwerking bestaan nu computerprogramma's, maar dat was in 1986, toen 
ik er aan begon nog niet het geval. Ik meen ook dat de samensteller voor een kleine stad als Wage-
ningen heel goed geholpen is met een eenvoudig computerprogramma, zoals WP5.1. Toevallige op-
merkingen dat het over te dragen perceel bijvoorbeeld op de hoek van twee straten of nabij een 
bepaalde put ligt kunnen behulpzaam zijn als men weet welke van de vier hoeken bedoeld wordt en als 
men de plaats van de put kent. 
 Als men voldoende gegevens heeft dan kan aansluiting op de Kadasterkaart-1832 worden ver-
kregen om een binnenstaddekkend geheel krijgen. Maar zoals al vermeld: de vorm van het perceel 
wordt niet gegeven en door aankoop van aanpalende panden, tuinen en erven kan deze veranderen. 
 

 

2.3.  Voetangels en klemmen 
 
Verder zijn er andere voetangels en klemmen. De eerste is de ligging van de Hoogstraat. Deze ligt niet 
oost<>west, maar zuidwest <> noordoost. Wat de Hoogstraat betreft volgde men meestal de 
oost<>west richting, maar niet altijd. Zo kon het perceel van eigenaar E in de ene akte te noorden en in 
een andere akte te westen van het perceel van eigenaar F liggen. En dan lag het perceel van eigenaar Z 
ten oosten resp. ten noorden van perceel F. Hetzelfde probleem deed zich met de percelen van de 
Achterstraat voor. In het algemeen meent men dat deze straat evenwijdig aan de Hoogstraat loopt, 
maar dit is niet het geval. Het gedeelte van de Achterstraat nabij de Molenstraat loopt zelfs 
noord<>zuid. 
 Soms wordt de windrichting van de ligging van de begrenzende percelen niet vermeld. Dan wordt er 
alleen geschreven, dat het huis begrensd wordt door de huizen van eigenaren A en B. Misschien dat wij 
nu, staande voor het huis, eerst het huis links en daarna het huis rechts zouden noemen, maar die zeker-
heid had ik niet. 
 Een derde probleem was het volgende: 
 
 
        -- straat 
       ┌────────────┬────────────┐ 
eig. C │ eigenaar F │ eigenaar Z │ eig. W 
       │ half huis  │ half huis  │ 
       └────────────┴────────────┘ 
       eigenaar D 
 
 
Wanneer eigenaar Z zijn helft van het huis verkoopt wordt als begrenzing opgegeven: ten oosten eige-
naar W, ten westen eigenaar C, ten noorden de -- straat, ten zuiden eigenaar D. Men mist dan het halve 
huis van eigenaar F en dan vraag je je af hoe het een en ander te plaatsen. 
 Verder vormden de opsplitsingen en samenvoegingen van percelen een moeilijkheid. Deze maak-
ten het vaak moeilijk het oorspronkelijke perceel te blijven volgen. 
 
Lit. A.C. Zeven. 2008. Het Noorden in de stad Wageningen, Oud-Wageningen 36: 84-85. 
 
 
2.4.  Afwezigheid van akten van overdracht 
 
De afwezigheid van akten van overdracht speelt een rol. Niet alle overdrachten in Wageningen werden 
alhier genoteerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld niet als een pand op het enige kind, de inwonende dochter, 
vererfde. Trouwde zij later, dan werd haar man als eigenaar vermeld. Genealogische kennis kan een 
dergelijke situatie verklaren. Daarnaast vonden overdrachten elders plaats, en in het archief van die 
plaats (of de gemeente waartoe het nu behoort) kan dan gezocht worden. Maar welk archief? Men 
moet dan de achtergronden van de verkoper kennen om het archief op te sporen. 
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2.5.  Lijsten van eigenaren en bewoners 
 
Naast overdrachtsakten waarbij de eigenaren van de aanpalende percelen worden genoemd, zijn er ook 
lijsten, bijvoorbeeld van bepaalde belastingen in Wageningen. De belastinginner begon altijd bij één 
van de poorten. Soms valt zijn looproute enigszins te volgen, doordat af en toe straatnamen worden ge-
noemd. Maar de zijstraten van de Hoogstraat konden ook samengevat worden als de 'Instraten'. Alleen 
als men voldoende gegevens bezit, valt de looproute in grote lijnen te bepalen en kunnen de gegevens, 
d.w.z. de namen van de buren of in elk geval nabij elkaar wonenden, gevolgd worden. Daarbij kon de 
belastinginner door de Hoogstraat lopen en eerst één zijde doen, en vervolgens de andere zijde. Maar 
het kan ook zijn dat hij eerst bijvoorbeeld vijf huizen aan één kant deed en dan drie aan de overkant 
enzovoort. Voor de belastinginner was zijn gang duidelijk; zijn doel was zo veel mogelijk eigenaren en 
huurders te ontmoeten. Ook de koster van de nederlands-hervormde gemeente ging de huizen van 
leden langs. Daarbij werden huizen van de weinige joodse en rooms-katholieke bewoners uiteraard 
overgeslagen. Maar ook van nederlands-hervormden die geen lid waren. Wie dat zijn weet je aan het 
begin van het onderzoek niet. 
 De negentiende-eeuwse gemeentelijke nummeringen van de binnenstad (wijk A) zijn zeer ondui-
delijk. Men begon telkens bij de Nudepoort met de nummering. Waren er huizen samengevoegd, ge-
splitst, nieuw gebouwd of gesloopt, dan veranderde de nummering. Dan kon bijvoorbeeld huis A100 
een jaar of wat later A105, en weer later A98 genummerd zijn. Maar het kon ook gebeuren dat een 
inwoner hetzelfde huisnummer behield, ook al verhuisde hij naar de andere zijde van de straat. Het 
kost veel gepuzzel om een dergelijke verhuizing te ontdekken. Een kleine hulp zijn sommige over-
drachtsakten waarin zowel het kadastrale nummer als het gemeentelijke huisnummer worden ge-
noemd. Het Kadaster zal de oplossing geven. Helaas zijn de omnummeringslijsten niet bewaard geble-
ven. 
 

 

2.6.  Looproutes 
 
Als voorbeeld geef ik de looproute van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur in 1737: 
Bergpoort > Hoogstraat N > Beuningstraat > Hoogstraat N > Broekstraat > Hoogstraat N > 
Rouwenhofstraat > Hoogstraat N > Riemsdijkstraat > Nudepoort > Hoogstraat Z > Boterstraat > 
Hoogstraat Z > Nieuwstraat > Hoogstraat Z > Molenstraat > Achterstraat > Kapelstraat > Vijzelstraat 
> Markt > Kapelstraat > Achterstraat > Burgstraat > Achterstraat. 
 Een ander looproute is die van rentmeester Jacob van Wijck uit 1758/1759 (Oud Archief 
Wageningen (OAW) inv.nr. 456). Zijn looproute voor een deel van de stad was Nupoort, Rijmdijcker 
Straet, Hoghstraet, Moolenstraet, Aghterstraet, Jodestraet, en Capelstraet. 
 
 
2.7.  Streven 
 
Mijn streven was om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen: hoe meer hoe beter. Met deze gegevens 
konden talrijke onduidelijkheden opgelost en leemten opgevuld worden. 
 Zijn dan alle bewoners gelokaliseerd? Nee. Ten eerste heb ik een aantal in akten of lijsten ver-
melde percelen niet kunnen terugvinden. Ten tweede, vele huurders kunnen een huis betrokken hebben 
nadat een bewonersregistratie had plaats gevonden en voor de volgende registratie weer vertrokken 
zijn. Op schrift gestelde huurcontracten, zo die al bestonden, waren in het bezit van de huiseigenaar en 
de huurder. Na vertrek van de huurder verloren zij hun waarde en werden niet bewaard. Een dergelijke 
onderlinge regeling bestaat nu ook nog. Vooral als de huurder zich niet laat inschrijven in zijn of haar 
nieuwe woonplaats, d.w.z. gemeente, woont hij er officieel niet. Dit gebeurt nog steeds, bijvoorbeeld 
door studerenden. Misschien dat in de weinige familiearchieven en archieven van instellingen nog 
huurcontracten te vinden zijn. 
 In de 19de eeuw vindt men het huis van een niet-geregistreerde bewoner/huurder alleen als hij in 
de tussenliggende periode bij de burgerlijke stand moest zijn om een geboorte, huwelijk, of overlijden 
te laten registreren of als getuige op te treden. Of als hij akte van overdracht van een ander eigendom 
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(bijvoorbeeld buiten de stad gelegen land) doet opstellen. Dan staat meestal in de akte waar hij 
woonde op dag van de in de akte vermelde datum. Hetzelfde geldt voor getuigen. Men kan dan ook de 
leeftijd en zijn beroep noteren. Ik schrijf hier duidelijk 'zijn', omdat de getuigen meestal mannen 
moesten zijn. Een uitzondering is de vroedvrouw. 
 
 
2.8.  Met lusten en lasten 
 

2.8.1. Tins 
 

Tins en erfpacht (zie beneden) zijn beide grondrenten. Het verschil is, dat tins een onveranderde 
grondrente is, met de clausule dat bij wanbetaling de boete tweemaal het tinsbedrag is, terwijl de 
hoogte van de erfpacht met de tijd bijgesteld kan worden, en de boete lager is. Tins wordt betaald in 
klinkende munt en in natura, bijvoorbeeld hoenderen. Door de geldontwaarding wordt de werkelijke 
waard van het tinsgeld in klinkende munt met de tijd geringer en geringer. Bijstelling is niet mogelijk. 
Het gevolg is dat de kosten van inning die van de tins te boven kunnen gaan. De tinsheffer kan dan één 
keer in de zoveel jaren het bedrag over die jaren innen, maar hij kan ook tot kwijtschelding overgaan. 
Uiteraard kan tins afgekocht ('gelost') worden of door de tinsheffer geschonken worden. Bij splitsing 
van een perceel kon de tins gehecht worden aan één deel, of het bedrag kon ook gesplitst worden. Dit 
resulteerde in betalingen van 'halve' hoenders. 
 Voor de Wageningse binnenstad geldt dat oorspronkelijk alle grond eigendom van de landsheer 
(graven en later de hertogen van Gelre) was. Hij stelde de grond voor gebruik beschikbaar, waarbij de 
grootte van de tins werd vastgesteld. 
 De uitgifte van de percelen heeft vermoedelijk over een langere periode plaats gevonden; dit dient 
nog nader onderzocht te worden. De graaf/hertog van Gelre bleef dus eigenaar van de grond, en 
degene die het huis e.d. had gebouwd was alleen eigenaar van dit huis etc. Het huis mocht alleen 
verkocht worden na toestemming van de landsheer. Het was immers zijn grond waar dit huis opstond. 
Geleidelijk aan is men dit vergeten, en beschouwden de tinsplichtigen zich eigenaar van de grond. Zij 
bleven wel tinsplichtig. 
 De voor Wageningen behouden bruikbare tinsregisters dateren van ca. 1500, en dan heeft het 
proces van verandering van eigendom zich al voltrokken. Tinsregisters uit de 14de eeuw dienen nog 
nader bestudeerd te worden. Aan de tinsbedragen en de munteenheid kan men wellicht concluderen 
welke percelen het eerst werden uitgegeven en welke later. 
 De zestiende-eeuwse en latere tinsregisters zijn echter niet geheel betrouwbaar. Vele eigenaren, 
die wel in akten van overdracht worden genoemd, vinden we niet terug in de tinsregisters. Ook kan de 
secretaris een perceel en de daarop rustende tins verwisseld hebben met een ander perceel. Dit kon 
gebeuren, als een persoon voor twee percelen tinsplichtig was (Zeven, 2000a). Men is dus op zijn 
hoede. 
 
2.8.2.  Erfpacht 
 

Wanneer in de Wageningse binnenstad erfpacht wordt geheven, dan betreft dat altijd een pacht aan de 
stad. Het vermelden van erfpacht vergemakkelijkte de identificatie van een perceel. Bijvoorbeeld 
wanneer de eigenaar van een perceel aan de Molenstraat erfpachtplichtig was, dan lag dit perceel altijd 
aan de grachtzijde van deze straat. 
 
2.8.3.  Uitgangen 
 

Uitgangen zijn lasten die op een perceel rusten en dan vooral betalingen in geld en/of natura aan een 
charitatieve instelling. Met de overdracht van een perceel gaat ook de last op de nieuwe eigenaar over. 
Daardoor kunnen uitgangen jaren en soms eeuwen lang op een perceel rustten, waardoor een dergelijk 
perceel gemakkelijk identificeerbaar is. Door een betaling ineens kan een uitgang gelost worden. 
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2.9.  Onderzoek 
 
Nu ik het onderzoek beëindig - klaar is het niet - moet ik denken aan een artikel, dat geschreven werd 
door van der Zee (1997) naar aanleiding van een studiedag 'Historisch huizenonderzoek'. Deze dag 
werden verscheidene lezingen gehouden, die in het artikel werden samengevat. Eén van de sprekers, 
Ria van der Eerden-Vonk, stelde dat de onderzoeker van historisch huizenonderzoek kennis dient te 
hebben van algemene historie, archeologie, nederzettingsgeschiedenis, sociale en economische 

geschiedenis, kunstgeschiedenis en architectuur. Hij moet zich afvragen waarom en wanneer een huis 

op die plaats werd gebouwd? Vond een verbouwing plaats, en was dit een gevolg van toegenomen 

welstand of verandering in leefomstandigheid, veranderende maatschappelijke eisen, of mode? Met 
uitzondering van nederzettingsgeschiedenis, heb ik van de door haar genoemde onderwerpen weinig 
kennis. 
 Omdat het mondeling raadplegen van de vroegere en huidige bewoners van een huis zeer veel tijd 
kost, heb ik dat niet gedaan. Tevens heb ik niet alle informatie die beschikbaar is over door Rijk of 
gemeente beschermde panden verwerkt. Deze zijn gemakkelijk toegankelijk. Dit houdt ook in dat ik 
geen pogingen heb gedaan een pand of een deel ervan te dateren. Hierbij moet men wel weten dat een 
gevelsteen, bijvoorbeeld die van de Latijnse School aan de Herenstraat, afkomstig is van de 
voorganger nabij de markt. De datering 1724 slaat dus op het tweede gebouw van de Latijnse School. 
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Hoofdstuk 3  | WAGENINGEN-OP-DE-BERG, WAGENVENE EN 

NIJWAGENINGEN. HUN ONTSTAAN, FUNCTIES EN 

   STADSRECHTEN, EN HET BETUWSE VADA 
 
 
3.1.  Ontstaan en functie van het dorp Wageningen-op-de-Berg 
 
Over het ontstaan van het dorp Wageningen-op-de-(Wageningse)-Berg gelegen is niets bekend. Moge-
lijk kan er een ringwal, zoals die op de Heijmerberg (later Grebbeberg geheten) en op de Duno liggen, 
de voorganger zijn geweest. 
 Door een beëindiging van de occupatie van de ringwallen op Heijmerberg en de Duno zijn deze 
blijven bestaan, terwijl die op de Wageningse Berg geslecht kan zijn om ruimte aan het dorp te geven. 
Daarentegen zou men verwachten dat een dergelijke ringwal als verdedigingswal door de bewoners 
van Wageningen-op-de-Berg in stand zou worden gehouden. De afwezigheid van resten van een ring-
wal kan duiden op het feit, dat er geen is geweest, en dat de bewoners zich op een andere manier 
beschermd hebben of onbeschermd in hun dorp leefden. In het laatste geval was, bij een tijdig opge-
merkte naderende vijand, een vlucht met achterlating of medeneming van waardevolle roerende 
goederen, naar het nabijgelegen woud het enige dat men kon doen. 
 
 
3.2.  Ontstaan van Wagenvene 
 
Aan de buitenbocht van een voormalige loop van de Rijn was een kleine nederzetting van rivier-
kooplieden met de naam Wagenvene (afb. 2) (Zeven, 1999, volgens Driessen, 1937: Wagenveen; van 
de Westeringh, 1990) ontstaan. De juiste periode is niet bekend, maar een aanwijzing is dat topo-
niemen met uitgang 'veen' vooral in de 11de eeuw in zwang kwamen (Slicher van Bath, 1940). Bij 
deze nederzetting werden wellicht de boten op de oever getrokken en werden kleine aanlegsteigers 
gebouwd. Handelswaar zal hier uit- en ingeladen zijn. Een dergelijk handelsplek werd wel een state 
genoemd. Op de aangrenzende hoger gelegen percelen stonden dan de gebouwen waarin geleefd, 
gewerkt en de handelswaar opgeslagen werd. 
Deze nederzetting zou naast het al oudere Rijnwijk zijn ontstaan. Deze laatste gaf met haar naamdeel -
wijk (vicus, handelsnederzetting) duidelijk aan wat haar economische basis was. 

 
 
Veluwemassief 
 
 
 
Wageningen-op-de- 
Berg 
Holleweg 
Wagenvene en 
NijWageningen. 
Later 
Wageningen-stad 
De Rijn 
 
 
 
 

Maquette in het Museum De Casteelse Poort, gemaakt door Jan Bieleman, Wageningen. De hoogte-

schaal is 10x de horizontale schaal. 
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Afb. 1. De ligging van 

Wageningen-op-de-Berg, 

Wagenvene en 

NijWageningen omstreeks 

1263. 

Kaart gebaseerd op kaart 

1b uit W. van de Westeringh 

(1990). 

 
 
 Men wijst wel voor de bovengenoemde buitenbocht naar het naar binnen gebogen deel van de 
stadsgracht tussen het Rijnbolwerk en de Nudepoort. Maar deze bocht kan ook ontstaan zijn door de 
aanleg van het kasteel in het begin van de 16de eeuw waarbij het kasteelterrein in de oosthoek van de 
stad vergroot is. Hierdoor zou bij het graven van de dubbele gracht in dezelfde tijd de stadgracht naar 
buiten omgebogen kunnen zijn. Archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden om zekerheid te 
verschaffen. 
 Wagenvene, en later (Nij)Wageningen, zal meer en meer de taak van Rijnwijk als overslagplaats 
hebben ingenomen. Tevens zullen goederen van en naar het achterland, waartoe we in eerste instantie 
de nabij gelegen brinken (Vervloet, 1988a, 1988b) rekenen, langs landwegen vervoerd zijn. Misschien 
dat ook handelswaar naar of van de Betuwe werd vervoerd (Zeven, 1977a, 1977b). 
 Lag Wagenvene aan een doorgaande weg? Een weg die Arnhem en Nijmegen met Utrecht 
verbond? Volgens Van Leyden (1940) liep er in de vroege middeleeuwen een weg vanuit de Betuwe 
om bij Oosterbeek de Rijn over te steken om zich in noordelijke richting voort te zetten. Een andere 
weg kruiste de Rijn bij Rhenen om vandaar naar het westen te gaan. Hierdoor lag Wagenvene 
afgesloten van de doorgaande wegen. In de late middeleeuwen liep er wel een weg over Wageningen 
(van Leyden, 1940). Dit was de weg die van de oversteek bij Oosterbeek naar het westen liep. Immers 
Mathilde, de weduwe van keizer Hendrik, reizende van Utrecht naar Duitsland, overnachtte in 1125 in 
Wageningen. Dit is een aanwijzing, dat er vanuit Utrecht een weg over Wageningen naar het oosten 
liep. 
 Verder kan men zich afvragen of het ontstaan van deze weg (mede)bevorderd was door het 
ontstaan van het dorp Wageningen-op-de-Berg, en van de handelscentra Rijnwijk en Wagenvene, en 
de toename van de activiteiten van de bewoners en voorbijgangers. Misschien dat Wageningen-op-de-
Berg betrokken was bij de bewaking van het kruispunt van de landwegen van de Rijn naar het noorden 
(Holleweg/Diedenweg) en later de weg die in oogstfeest richting liep. De ligging van Wageningen-op-
de-Berg wordt in afb. 3 gegeven. Van hieruit viel het doorgaande verkeer over de (huidige) Holleweg 
gemakkelijk te controleren. Deze Holleweg zal in het begin erg steil geweest zijn. Door het langdurige 
gebruik en uitspoeling, waardoor de hucht in de Veerweg ontstond, zal hij geleidelijk aan minder steil 
geworden zijn. Men moet er echter bedacht op zijn, dat vroeger een deel van de grond door het 
Rijnwater weggespoeld is. 
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Afb. 2. Wagenvene aan 

de oever van een voor-

malige bedding van de 

Rijn. Deze afbeelding 

is ontleend aan Albers 

et al. (1998), waarin 

virtuele afbeeldingen 

van het oude Bever-

wijk. 

 
 
Het is niet mogelijk om in de binnenstad van Wageningen een gebied aan te wijzen dat wellicht het 
oude Wagenvene was. Daartoe moet eerst archeologisch onderzoek gedaan worden naar sporen van 
menselijke activiteiten (bewoningssporen, sloten en greppels, hekken), naar oude beddingen van de 
Rijn met mogelijk resten van oude aanlegplaatsen, en naar plantenresten. Indien gevonden dan dienen 
ze gedateerd te worden. Onder het huidige maaiveld, op een diepte van 1½-3 m. ligt misschien het 
antwoord.  
 Enkele gegevens zijn beschikbaar: archeologische vondsten bij de Hoogstraat werden gedateerd 
op 1350 en Angenent vond bij de Kloosterstegen bewoningsporen op 2,5-3m diepte, die hij dateerde 
op 1375-1400 (Anoniem., 2000). 
 Een latere gedachte is dat het vervoer van het ruwe ijzer, gesmolten uit klapperstenen op de 
Veluwe in de periode 800-1100, ondermeer naar Nijmegen vervoerd zal zijn. Beschermde 
Wageningen-op-de-Berg de noord-zuid verbindingsweg, waarvan de Diedenweg deel van uitmaakte. 
Toen ijzerindustrie ophield te bestaan zal Wageningen-op-de-Berg vooral betrokken zijn geweest bij 
de oost-west route. Na het ontstaan de Wageningen-aan-de-voet-van-de-Berg zal deze plaats deze 
laatste taak hebben overgenomen. 

 
Afb. 3.  De Minuutplan van de stadsplattegrond door Jacob van Deventer uit ca. 1569. Rechts zien wij 

de plaats waar het dorp Wageningen-op-de-Berg gelegen heeft. Deze plaats wordt aangegeven door 

de oude St. Janskerk. Dit dorp zal o.m. de noord-zuid handel op de nabij gelegen Holleweg hebben 

gecontroleerd. De stad Wageningen bestond nog niet. De Minuutplan wordt in het Rijksarchief te 

Arnhem bewaard. Kopie door P. Holleman, 1979. 
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3.3.  Stadsrechtverleningen in het algemeen 
 
Alvorens op de verlening van stadsrechten aan Wagenvene of NijWageningen in te gaan eerst enkele 
opmerking over stadsrechten en het verlenen ervan door de landsheer. 
 Het oorspronkelijke recht van de bevolking was het ongeschreven gewoonterecht, later om-
schreven als Veluws landrecht, waarbij o.a. langdurige procedures gepaard gingen met een beslissing 
door een tweekamp. De uitkomst van de laatste werd beschouwd als een 'godsoordeel' (Moorman van 
Kappen, 1981). Misschien ging men niet gauw over tot een tweekamp, omdat de gedaagde het wapen 
mocht kiezen. Daarom zal men de voorkeur hebben gegeven aan gerechtelijke procedures. In de nieuw 
ontstane handelsnederzettingen gold ook dit landrecht, waardoor de bewoners in hun handelingen 
werden beknot. Daar had men behoefte aan een rationeel bewijsrecht en geen tijd voor langdurige pro-
cedures. Vermoedelijk overgenomen uit zuidelijker gelegen gebieden werd voor de bewoners, veelal 
handelaren, een nieuw recht gecreëerd. Het belangrijkste was dat men binnen de vaak nog kleine ge-
meenschap door de eigen gemeenschap door daartoe gekozen vertegenwoordigers, de schepenen, recht 
werd gesproken. 
 Stadsrechtverleningen vonden plaats op verzoek van de bewoners, of van de landsheer. Alvorens 
de oorkonde werd opgemaakt konden harde onderhandelingen tussen de landsheer en de vertegen-
woordigers van de toekomstige stad plaats vinden. Daarbij speelde een rol in hoeverre de landsheer en 
de bewoners er belang bij hadden, dat de plaats een stad werd. Naast dat het een en ander binnen de 
gemeenschap werd geregeld, regelde de verlener van de stadsrechten, de landsheer, ook zijn eigen be-
langen. 
 Over een eventueel apart recht voor de relatief dicht opeenwonende gemeenschappen aangeduid 
met Wageningen-op-de-Berg en Rijnwijk is ons niets bekend. Voor hen zal het landrecht, een aange-
past landrecht of het kerspelrecht hebben gegolden. De lieden, die buiten deze gemeenschappen leef-
den, landbouwers in het algemeen, bleven horig aan de landsheer. Voor hen bleef het landrecht gelden. 
 Na het op eigen benen staan van de nederzetting werden keuren uitgevaardigd, die moesten 
voorzien in leemten, die niet door het stadsrecht werden geregeld. Omdat elke stad een eigen ont-
wikkeling doormaakte, ontstonden ook 'eigen' keuren (Van der Schoor, 1999). 
 Stadwording van en stadsrechtverlening aan Wagenvene/NijWageningen of Wageningen stond 
niet op zichzelf. In geheel Europa heerste er in de 13de eeuw een toename van de bevolking en 
materiaal welbevinden (Koch, 1980). Het z.g. platteland, dat vrijwel het gehele land was, kon de 
bevolkingsdruk niet opvangen. Doordat een horig goed ondeelbaar was, vererfde het, in het algemeen, 
alleen op de oudste zoon of dochter. Hierdoor moesten de 'overtollige' kinderen naar plaatsen waar een 
hoge bevolkingsdichtheid mogelijk was, trekken. Dit konden dichtbij of veraf gelegen handelscentra 
zijn. Deze centra met hoge bevolkingsdichtheid 'eisten van de landsheer, voor Wageningen de graaf 
van Gelre, een aantrekkelijk bewonersstatuut' (Koch, 1980), de stadsprivileges, i.h.a. aangeduid als 
stadsrechten en soms ook als stadskeuren. 
 Maar er spelen andere voorwaarden een rol. Deze zijn: statusverhoging van de stadsstichter, 
financiële achtergronden (bestemmingswijziging van 'landgrond' tot stadsgrond: hoger verkoopprijs, 
inning van tins), strategie/machtspolitiek, en economie (Rutte, 2000). Dit recht lag in theorie om de 
woonplaats te versterken bij de keizer, die het in 1232 overdroeg aan de territoriale vorsten. Voor vele 
plaatsen was de bouw van de versterking al eerder begonnen en dat kan ook voor Wagenvene/ 
NijWageningen gelden. Dit wil zeggen, dat het verlenen van de stadsrechten in 1263 meer een 
regeling om een reeds bestaande situatie en de verdere ontwikkeling van Wagenvene/NijWage-

ningen vast te leggen, was. 
 Bij stadsstichtingen waren altijd partijen betrokken. Het aantal en het niveau van elke partij kon 
variëren van sterk verschillend tot soortgelijk. Bij de stadsstichting van Wagenvene/NijWageningen in 
de 13de eeuw waren vijf partijen betrokken, n.l. in willekeurige volgorde: 1. de graaf van Gelre, 2. het 
dorp Wageningen-op-de-Berg, als mogelijke bewaker van de landweg van de Rijn naar het noorden 
(Holleweg/Diedenweg) en later ook de weg die in oost-west richting liep, 3. de versterkte handels-
nederzetting Wagenvene, gelegen nabij een voormalige buitenbocht van de Rijn, 4. de nederzetting 
NijWageningen gelegen te noordoosten en zuidwesten van de latere Bergpoort, en 5. de stad Arnhem. 
Het belang van de graaf was dat op de plaats van Wagenvene/NijWageningen een vestingstad zou 
ontstaan om zich tegenover het Bisdom Utrecht te beschermen, en uiteraard mocht dit niet teveel 
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kosten. Daarom moest de nieuwe vestingstad wel een economische basis hebben. Deze kreeg de plaats 
uit haar activiteiten als rivierhandelsplaats van Wagenvene, en uit haar aantal bewoners van Nij-
Wageningen. Misschien dat NijWageningen aan het begin van een kade door een deel van de Gelderse 
Vallei als beschermer ervan een rol speelde. De stad Arnhem is beducht voor concurrentie van een 
naburige handelsnederzetting en bedingt bij de graaf dat de te stichten stad Wagenvene/Nij-
Wageningen geen vrijdom van de riviertollen krijgt. Het dorp Wageningen-op-de-Berg speelde hierbij 
waarschijnlijk een ondergeschikte rol. Doordat de handelsnederzetting Rijnwijk, gelegen beneden Wa-
geningen-op-de-Berg geleidelijk wegspoelde, waardoor de handelslandweg naar het noorden, begin-
nende bij de Holleweg van geringere betekenis werd, nam ook de betekenis van Wageningen-op-de-
Berg af. Haar rol als beschermer van de bovengenoemde landweg was waarschijnlijk uitgespeeld. Die 
van de oost-west weg kon door de nieuwe stad overgenomen worden. Het is mogelijk dat de graaf de 
verhuizing van de dorpelingen naar Wagenvene/NijWageningen bevorderde om zodoende het aantal 
bewoners  en  daardoor  de economische en strategische basis van Wagenvene/NijWageningen te 
verstevigen, en ook om zijn inkomsten uit tinsen (p. 19) te verhogen. 
 
 
3.4. Stadsrechten van Wagenvene en NijWageningen en het zegel van 

 Wagenvene 
 

3.4.1.  Stadsrechten van Wagenvene/NijWageningen 
 
Zoals vele auteurs vermelden, kreeg het dorp NijWageningen in 1263 stadsrechten. Maar aangezien 
het document uit dat jaar niet bewaard is gebleven, weten we niet zeker wat in het origineel heeft 
gestaan. We kennen alleen afschriften in het Latijn en Nederlands uit de zestiende eeuw. 
 In het BurgerBoeck der stadt Wageningen (OAW inv. nr. 196) vinden wij afschriften van de 
stadsrechten in het Latijn en in het Nederlands (zie p. 44 e.v.). Zij bestaan uit de 'originele' stadsrech-
ten uit 1263 en van twee bevestigingen er van gedateerd 13 mei 1326 en en 9 augustus 1423. 
 Een tweede afschrift in het Nederlands (OAW inv. nr. 223, losliggend stuk) geeft de 'originele' 
stadsrechten uit 1263 en eveneens twee bevestigingen: één van 13 mei 1326 en de andere van 2 
februari 1465 (p. 44). Verschillende namen van graven/hertogen van Gelre worden in de oorkonden 
genoemd: 
 
 
Stadsrechtverlening Oud-Archief 196  Oud-Archief 223 graaf/hertog 
of -bevestiging 
1263  Otho Otte Otto II 1229-1271 
1326  Reinaldt Reinalds Reinolt Reinolts Reinaldt II ?1326-1343 
1423  Arnoldt  1423-1465-1473 
1465   Adolph 1465 
 
 
In 1952 concludeerden Oppermann (1952, zie de Vries, 1960) en de Vries (1960), dat alle stads-
privileges vals zijn. Maar nieuwer onderzoeken duiden erop dat hun conclusies te voorbarig waren. Zo 
stelde Verkerk (1983b) vast dat er voldoende argumenten aanwezig zijn om te besluiten dat de oorkon-
den van o.a. Wageningen niet echt zijn. Moorman van Kappen (1981) vroeg zich af of de dertiende-
eeuwse stadsprivileges (stadsbrieven) van Otto II en zijn zoon Reinoud, graven van Gelre, die zonder 
toestemming van Rooms-Koning Hendrik VII (1308-1313), dus illegaal waren uitgegeven, op 5 sep-
tember 1310 nietig werden verklaard. Op die datum werd ook besloten, dat alle illegaal verleende 
stadsrechten dienden te worden hernieuwd. We nemen aan dat het document van 1326, alleen be-
schikbaar in Nederlandse taal, daaruit voortvloeit. De stadsrechten van Wageningen werden in dat jaar 
(opnieuw) bevestigd door Reinald, zoon van Reinald, graaf van Gelre. 
 In OAW inv. nr. 196 worden de stadsrechten uit 1263 en 1326 in 1423 bevestigd door Arnold 
hertog van Gelre. Kennelijk heeft zijn zoon Adolf, nadat hij zijn vader in 1465 gevangen genomen had 
ook de stadsrechten van 1263 en 1326 bevestigd. Hij liet het addendum uit 1423, gemaakt door zijn 
vader, daarbij weg, en voegde het addendum uit 1465 toe. 
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 In deze 1326-oorkonde staat dat aan de nederzetting NijWageningen stadsrechten wordt verleend. 
Het merkwaardige doet zich nu voor, dat alleen Hugo, de plebaan, d.w.z. de parochiepriester van Wa-
geningen de Wageningse gemeenschap vertegenwoordigde. Doet hij dit als 'Wageninger' of als ver-
tegenwoordiger van de graaf van Gelre? De andere officiële getuigen zijn stadsbestuurderen en de 
schoolmeester van Arnhem zijn. Er waren nog vele andere lieden ('voel andere luyden') aanwezig en 
deze kunnen bestuurderen van Wagenvene, NijWageningen en Wageningen-op-de-Berg zijn geweest; 
zij waren geen officiële getuigen. Dit laatste is ongebruikelijk. Immers wanneer aan een nederzetting 
stadsrechten wordt verleend, zijn de meeste getuigen afkomstig uit de stad-in-wording. Maris (1936) 
wijst hier ook op en concludeert, dat 'De verheffing van het 'oppidum' Wageningen tot 'civitas' was 
klaarblijkelijk in het belang van de stad Arnhem.' Verkerk (1983b) oppert dat deze afwijkende 
constructie, dus geen Wageningse, en wel Arnhemse bestuurderen, bedacht kon zijn, omdat Wage-
ningen het gewijzigde stadsrecht van Arnhem kreeg. Maar in dat geval had men toch ook Wageningers 
als getuigen verwacht. 
 Deze merkwaardige wijze van stadsrechtverlening aan Wageningen heb ik aan “stadsrechtdes-
kundigen” voorgelegd. Het was hun niet eerder opgevallen. Mijn verklaring is de volgende. De Arn-
hemmers zagen met lede ogen aan dat de graaf zijn positie tegenover de bisschop van Utrecht wilde 
versterken door van Wagenvene/NijWageningen een grensvestingstad te maken, en door de bevolking 
van Wageningen-op-de-Berg naar de nieuwe stad te verplaatsen. Daarom heeft hij Wageningen doen 
omwallen en in 1263 stadsrechten verleend. Echter, Wagenvene lag ook aan de Rijn en kon dus met 
als economische basis de rivierhandel, ook uitgroeien tot een koopmanstad. Om dit te voorkomen werd 
de functie stapelplaats van de geleidelijk aan verdwijnende stapelplaats Rijnwijk niet naar Wagenvene 
overgebracht. Dat de nieuwe stad geen vrijdom van de riviertol van Lobith en andere Gelderse 
riviertollen (wtgenomen Lobede ende anders [alle tollen] die inden water gelegen sijn) kreeg, was 
waarschijnlijk een eis van de graaf en van de stad Arnhem. Voor de graaf, omdat de riviertol te Lobith 
een belangrijke bron van inkomsten voor hem was (Moorman van Kappen, 1981). Voor de stad Arn-
hem, omdat zij vreesde dat Wagenvene/NijWageningen tot een belangrijke concurrent zou uitgroeien. 
Daarom eiste zij dat de tolvrijdommen op de rivieren, die de Arnhemse kooplieden wel bezaten, niet 
aan de Wageningse kooplieden werd verleend. De graaf heeft deze Arnhemse eis kennelijk ingewilligd 
of moeten inwilligen. Om te voorkomen dat de graaf Wagenvene/NijWageningen toch tolvrijdom zou 
geven, waren de Arnhemmers als voorname getuigen bij de stadsrechtverlening aanwezig. De Wagen-
vene/NijWageningse burgers kregen dus geen vrijdom van de watertollen, maar wel van de landtollen 
in het graafschap Gelre. 
 Toch zal de graaf Wagenvene/NijWageningen een goede economische basis hebben willen geven 
door o.a. de vrijheid die de dorpsbewoners van de Wageningen-op-de-Berg in de nieuwe stad Wagen-
vene/NijWageningen kregen. Immers stadslucht maakt vrij. Geleidelijk aan kreeg de nieuwe stad de 
naam Wageningen, waarbij de namen Wagenvene en NijWageningen werden verdrongen. Hierbij ver-
dween ook met het dorp Wageningen (op-de-Berg) zijn naam Wageningen. Het is een door de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed en haar voorganger de Rijksdienst voor archeologisch bodemonderzoek 
(ROB) erkend archeologisch monument. 
 
3.4.2.  Zegels van Wagenvene en NijWageningen 
 

In de bovengenoemde documenten wordt over Neovvageningen, NijenWageningen en Nijewageningen 
gesproken. Maar was de naam Neovvageningen ook die in het document uit 1263 stond, of heeft men 
later, bijvoorbeeld in 1326 het document aangepast? Immers in het vermoedelijk oudste stadszegel 
(afb. 4), waarvan nog twee afdrukken, gedateerd 1343 en 1556 (Van den Bergh, 1878), bekend zijn, 
staat als omschrift S[igillum] NOVE CIVITATIS WAGVENE. Dit betekent: het zegel van de nieuwe 
(versterkte) stad Wagvene. Ook Driessen (1937) geeft deze vertaling. Hij noemt het dorp dat 
stadsrechten kreeg Wagenveen. Renes (1993) noemt het zonder verder op de naam Wagvene in te 
gaan. Ik veronderstel, dat de stempelsnijder door ruimtegebrek niet alleen het woord SIGILLUM heeft 
moeten verkorten, maar ook het woord Wagenvene of misschien Wageningsche Vene, tot WAGVE-
NE. Het was niet de gewoonte om in het zegelomschrift een verkortingsstreepje aan te brengen. 
Kennelijk wilde hij, vermoedelijk in opdracht van het stadsbestuur, vooral de nadruk op de woorden 
'nieuwe stad' leggen. Ik neem aan dat het woord nieuw op een nieuw ontstane stad duidt en niet als 
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tegenhanger, op een reeds bestaande, 'oude' stad. Bij het ontwerp van het zegelstempel was men toen 
niet meer op de hoogte van de betekenis van de naamdeel Wagen, en dacht men  aan een wagen of kar. 
 

 
 
 
 
 
Afb. 4.  Het stadszegel van Wagenvene, waarvan afdrukken uit 1343 en 1556 

bewaard zijn gebleven (Van den Bergh, 1878). Foto gemaakt van omslag 

Wageningen 700 jaar stad/ 1263-1963. Coll. A.C. Zeven. 

 
Deze werd als 'sprekend' stuk als een tweewielige wagen op het zegel aangebracht. Wanneer werd dit 
zegelstempel gesneden? In 1263, het jaar van het verlenen van de stadsrechten? Wellicht niet veel 
later, omdat dan het omschrift denkelijk zo iets als SIGILLUM NOVE CIVITATIS WAGENIN-
GENENSIS (met verkortingen) had geluid. Later werd een tweede zegelstempel gesneden, waarvan de 
oudste afdrukken van het stempel dateren van 1383 en 1387. Dit stempel toont ons een wagenwiel met 
zes spaken en waarvan de bovenste spaak gekruist is. Het omschrift luidt SECRETVM SIGILLVM 
NOSTRI, d.w.z. 'ons geheimzegel'. Meestal wordt in het omschrift vermeld wie 'ons' zijn (Leemans-
Prins, 1966; Frankewitz & Venner, 1987), maar dat is niet voor dit zegelstempel het geval. Kennelijk 
vond men wagenwiel voldoende om aan te geven dat het de schepenen van het Wageningen betrof. Of 
had men onvoldoende over de tekst van het omschrift nagedacht? Misschien moeten we het Wagen-
venezegel opvatten als het zegel van de stad, en het geheimzegel als dat van de schepenen. 
 
 
3.5.  De betekenis van het woord wagen 
 
Ofschoon het oudste zegel een tweewielige wagen laat zien, zal het woord wagen een verloren gegane 
persoonsnaam Wagen zijn. Naar deze persoon werd mogelijk ook Wageningen genoemd, met de toe-
voeging -ingen in de betekenis van hooggelegen grond. De persoon Wagen bezat dus het hooggelegen 
Wageningen en het laaggelegen Wagenvene. Ingen kan ook de betekenis hebben van afstammelingen 
van een persoon Wagen. De persoonsnaam Wagen staat niet op zichzelf. Wij vinden deze naam ook in 
de Noordhollandse plaatsnaam Wognum, en in het Oostfriese Wogeningen (nu Wayens)(terug (van 
Berkel en Samplonius, 1989). 
 Sommige niet-zegeldeskundige onderzoekers hebben gefilosofeerd over deze naam Wagvene en 
men las er een verbastering van de naam Wageningen in. Maar er staat duidelijk WAGVENE. 
 In 1288, 25 jaar nadat stadsrechten werden verkregen, wordt voor de nieuwe stad (oppido novo) 
een kerk, eveneens gewijd aan Johannes de Doper, vermeld. Deze staat er dan tegelijkertijd met de 
kerk op de Berg. Overigens geeft de naam oppido novo niet aan of hiermede Wagenvene, NijWage-
ningen of beide worden bedoeld. De oude St. Janskerk was tijdens een beleg in 1480 verbrand; twee 
jaar later was zij weer hersteld. De oude kerk diende als 'Ten Heyligen Cruys' dan nog tot begin 17de 
eeuw als processiedoel (Zeven & Steenbergen, 1997), om daarna geleidelijk aan te vervallen. Op een 
kaart van Thomas Witteroos uit 1570, wordt de plaats nog aangegeven. In 1647 wordt de plek van de 
'Bergkerk' de 'oude kerk' genoemd (OAW inv. 913). Overigens is het niet duidelijk of de kerk van 
Wageningen-op-de-Berg of de kerk van de stad-in-wording de parochiekerk is. 
 
De nieuwe stad werd dus ook een oppidum aangeduid. Volgens Leupen (1999) kan het een versterkte 
nederzetting ('veste', ACZ) betekenen, maar ook een nederzetting met stedelijk karakter of met bepaal-
de privileges. De aanwezigheid van een wal of muur met poorten is niet bepalend om een nederzetting 
een oppidum te noemen. Leupen (1999) concludeert dat nader (archeologisch, archief) onderzoek moet 
aangegeven wat de betekenis van een woord oppidum in de context is. 
 Het blijft dus een open vraag welke nederzetting in 1263 stadsrechten ontving, of 'de nieuwe stad' 
Wagenvene, zoals haar zegel vermeldt, of NijWageningen, zoals in de oorkonde van 1326 staat. Of 
werden Wagenvene en (een deel van) NijWageningen samen stad? In die oorkonde is geschreven 'mit 
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sonderlingh oorlo(ff) hebben gemaeckt vander poirten van Nye Wageningen een Stadt'. Moeten wij 
hier 'poirten' lezen als een verbastering van portus, d.w.z. handelsplaats? Indien dat het geval is, dan 
krijgt dus de handelsplaats van NijWageningen, stadsrechten, en niet NijWageningen zelf. En is die 
handelsplaats Wagenvene? 
 Daar voor de meeste percelen in de binnenstad geldt dat de eigenaren van percelen aan de graaf 
tins (zie p. 19) moesten betalen, was de grond oorspronkelijk van de graaf (afb. 5 en Zeven, 1998d). 
Eerder zullen deze bewoners (voornamelijk landbouwers) horig aan de graaf geweest zijn. Doordat zij 
binnen de wal of muur kwamen te wonen verkregen zij stadsvrijheid; een financiële verplichting bleef 
voor het gebruik van de grond. Zij moesten jaarlijks een bepaald bedrag -tins- aan de graaf betalen. 
 Na de omwalling van de nederzetting (in 1240?) zullen Wagenvene en NijWageningen toen nog 
lang een landelijk karakter hebben gehad. In de beginperiode zullen nog varkens los hebben gelopen, 
maar bij toenemende overlast zullen er keuren zijn uitgevaardigd om deze dieren binnen de perken te 
houden. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Afb. 5.  De graaf van Gelre bezat oorspronkelijk de 

grond, waarop de stad Wageningen is gebouwd. Dit 

werd in 1998, in twee stenen, één bij de Bergpoort, de 

ander bij de Nudepoort, zijnde de grenzen van de stad, 

vastgelegd. In het midden het Van Gelre-merk (Zeven, 

1998d). 

 

 

 

3.5.1.  Droefenis? en dankmis? 
 

Men kan werd zich afvragen of de bewoners van Wageningen-op-de-Berg gelukkig met deze nieuwe 
situatie zijn geweest. Hun nederzetting was in haar ontwikkeling gestuit. Maar misschien verliep de 
plaats al ten gunste van de nederzettingen aan de voet van de Berg. Het dorp zal geleidelijk aan zijn 
verlaten. Het terrein werd omgezet tot tuin, en de bovenlaag werd op een onbekend tijdstip afgegraven 
om elders als bemesting gebruikt te worden (Zeven, 2001). De oude St. Janskerk diende als het ter 
Heyliger Cruys nog tot het einde van de 16de eeuw tot eindpunt van de jaarlijkse processie (Zeven & 
Steenbergen, 1997). 
 In de negentoende eeuw vonden de fundamenten bescherming binnen het grafmonument van de 
familie De Constant Rebecque en in de twintigste eeuw tezamen met de omgeving als archeologisch 
monument. Nog onderzocht dient te worden wie in de loop der jaren eigenaar van de grond was. Nu is 
dat de Wageningen University and Research, die het vanwege de archeologische ‘last’ niet als bouw-
grond kan en mag verkopen. 
 We mogen aannemen dat de bevolking van Wagenvene/NijWageningen en misschien ook Wage-
ningen-op-de-Berg uit dankbaarheid een dankmis heeft gehouden. Men zal daarvoor naar de Johannes-
de-Doperkerk in Wageningen-op-de-Berg of Wagenvene/NijWageningen zijn gegaan, waar parochie-
priester Hugo, teruggekeerd uit Arnhem, de mis gecelebreerd zal hebben. 
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3.6. Dateringen en verschillen in de twee teksten betreffende de stads- 

 rechten van Wagenvene en/of NijWageningen of Wageningen 
 
 
Stadsrechten van Wagenvene/NijWageningen of Wageningen zijn in het Gemeentearchief onder twee 
inventarisnummers te vinden (zie voor de volledige tekst, Bijlagen, p. 35): 
 
OAW 196. BurgerBoeck der Stadt Wageningen, Gemeentearchief Wageningen, 16e eeuw. 

Afschriften van privilegiën in Latijn en Nederlands. 
In de kantlijn van de Nederlandse tekst staat een zin, die klaarblijkelijk bij het overschrijven vergeten 
was. Ook heeft iemand de woorden de stadt Wageninge[n] verandert in de stadt van Nijenwage-
ninge[n]. De datering van het ingebruiknemen van het Burgerboeck is niet aangegeven. De eerste 
burgerinschrijvingen dateren echter van 1561. 
 
OAW 223. Losliggend stuk. Copia Nederlands met aanvullingen uit 1326 en 1423 eveneens in het 

Nederlands. 

Beschouwen we de platte tekst als geschreven door hand A, dan is de aanhef van deze oorkonde door 
hand B geschreven: 
“Brief van Grave Otho van Nassouw van 't jaer 1325” [moet 1326 zijn, zie boven, ACZ], “waer bij 
Nieuw WAGENINGEN tot ene stad werd verheevt”. In de tekst staat “vander poirten van 
nyewagenningen een Stat” en dan volgen de rechten en vrijheden van  die luden die dair nu in woenen, 
off namaels in woenen sullen”. 
 De oorkonde besluit met de datering “int jaer ons her[en] dusent drye hondert en[de] sys en[de] 
twijntich op S[in]te Servaes dach des heiligh Bisschopss en de graaf heeft onse segel aan de oorkonde 
doen hangen”.  
 De datum is 13 mei 1326. Maar de eigenaar van hand B heeft het jaartal in het onderstaande 
'origineel' verkeerd gelezen. Er staat “dusent dryehondert en[de] sys en[de] twijntich”, maar sys werd 
door de lange s als een f gelezen, dus als fyf, vandaar de foutieve datum 1325. Deze foutieve datum 
(dat dus 1326 had moeten zijn) is door een derde hand, hand C, doorgehaald en in een oud handschrift 
1263 er bovengezet. 
 Onder deze akte is door hand B geschreven “Bevestingh van des stads vrijheden”, en daaronder 
volgt door hand A “Wij Adolph vander genade gaidtz h[er]toge van Gelre en[de] van Gulick en[de] 
Greve van Zutphen, doin kondt allen luden en[de] bekenne[n]”, en dan volgt de bevestiging van de 
stadsrechten, welke gedateerd is “int jaer onss her[en] dusent vierhondtert fijffundtsestich des neesten 
manendagh en dan volgt er pth pudficaciome”. Omdat kennelijk de eerdere kopiist deze laatste 
woorden niet goed kon lezen schreef hij het verkeerd over. Naderhand heeft vermoedelijk hand C het 
verbeterd in “post purificationis”. Purificationis is 2 februari en in 1465 valt dat op een woensdag. De 
eerste maandag na Purificationis is in 1465 7 februari. De hertog heeft ook “onssen Segel van onser 
rechter wetenheit aen desen bryeff doin hangen”. 
 

In een modern handschrift (hand D) staat “Stadsrechten van Wageningen, oorspronkelijk 1263, in het 
Latijn. Hierboven een vertaling uit ca. 1450”. Indien de eigenaar van hand D, die dit onderschrift 
toevoegde, de laatste twee regels van de tekst had gelezen, waarin de datum 2 februari 1465, dan had 
er kunnen staan ---vertaling uit 1465. Omdat men aanneemt, dat het origineel in het Latijn is, noemde 
men dit document een vertaling. Maar omdat de tekst uit 1263 niet bekend is, weet men dat niet zeker. 
Misschien was al eerder een vertaling gemaakt. 
 
Het verschil in de teksten zit vooral in een andere spelling en soms in een ander woordgebruik. Een 
voorbeeld: “In den name der heiliger en[de] onverscheidelicker Drievoldicheit Amen. Ick Otho Graiff 
van Gelre en[de] van Zutphen scrive allen den ghenen die deze literen insihen saluijt.” (OAW inv. nr. 
196) in vergelijk met “heyliger onverscheydelijcker Dryevoldigheyt Amen. Ick Otto Greve van Gelren 
ende van Zutphen, schrijve allen den genen die dese letteren aansien, saluyt.” (OAW inv. nr. 223). Is 
het verschil in de woorden inzien en aanzien een werkelijk verschil of een kopieerfout? 
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Het addendum van 1423 begint in het Burgerboeck met “Wij Arnold van de genaden Godes, hartogen 
van Gelre en van Gulich, en[de] Greve van Zutphen”. En in 1465 luidt het addendum (OAW inv. nr. 
223) “Wij Adolph vander genade gaides H[er]toge van Gelre en van Gulick en[de] Greve van Zutp-
hen”. Hertog Arnold leefde van 1410 tot 1473, en zijn zoon hertog Adolf van 1438 tot 1477. 
 
En in de Latijnse tekst in Burgerboeck (OAW inv. nr. 196) staat licentra de oppide Neovvageningen 
civitatem condidi. Helaas is het origineel uit 1263 niet bewaard gebleven; we weten ook niet of 
bovenstaande teksten van dit origineel zijn gekopieerd of dat er al eerder kopieën werden gemaakt. 
 

3.6.1.  De Stadskist 
 

Kruisheer (1985) wijst erop dat charters, zoals stadsprivileges, zo goed werden opgeborgen dat zij 
ongemerkt door vocht en schimmels werden aangetast en verloren gingen. In het algemeen bewaarde 
het stadsbestuur de charters in de z.g. stadskist. Deze kon, zoals in Nijmegen (Willemsen, 1982) 
geplaatst worden in de geer- of gerfkamer van de Sint-Stevenskerk aldaar. Ook in andere plaatsen 
werden de voor de stad belangrijke oorkonden in de plaatselijke parochiekerk bewaard. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld ook in Amsterdam, Leiden en Zutphen, vermoedelijk omdat de kerk daartoe als één der 
eerste en weinige stenen gebouwen in de stad het veiligst werd geacht. Vaak werd de stadskist voor-
zien van meerdere sloten met elk een eigen sleutel. De verscheidene sleutels werden door vertegen-
woordigers van verschillende instanties beheerd. Wilde men een charter in de stadskist raadplegen, dan 
moesten alle vertegenwoordigers, ieder met de aan hun toevertrouwde sleutel, aanwezig zijn. 
 Elke kist die goed afgesloten kon worden heette een blok, een woord afgeleid van beloken/ 
beluken = voltooid deelwoord van luiken = sluiten. In Wageningen werd in 1433 het 'gerichtboick' in 
een kist bewaard die met drie sloten gesloten werd. Drie personen kregen ieder één van de sleutels. Zij 
moesten zweren dat zij op alle gerichtsdagen aanwezig waren om, indien nodig, het 'gerichtboick' te 
kunnen raadplegen (van Veen, 1903 keur 96). Mocht een sleuteldrager verhinderd zijn, dan moest hij 
zijn sleutel aan een andere schepen geven, die dan aanwezig diende te zijn, zodat de rechtszaak niet 
verdaagd behoefde te worden (keur 97). 
 
 Men kan zich afvragen wie die drie schepenen waren. Men kan hierbij denken aan een vertegen-
woordiger van elk maagtal (zie p. 36), maar aan wie werd de derde sleutel gegeven? 
 
Keur 96 (van Veen, 1903) 
(Anno 1443) Soe dat gerichtsboick in der kisten (=stadskist) ligget, daer drie sluetelen aff sijn, sullen 
diegene, die die sluetelen hebben, oic mede zweeren dat sy op allen gericht op die richtdagen weesen 

(=aanwezig) zullen ende dat gerichtsboick apenen (=openen), alsoe dat mijn gen[adigde] heer, die 
stad noch niemandt dairby te kort en geschie. 
 
Keur 97 
Item off ennich van den schepen off diegeene, die de sloetelen alsoe hebben, om kentelicke 

bewyesselicke noitsaecken wyll op enniche genechten off rechtdagen uutweesen musten, dat diegene 

dan oer macht ende oick oir sloetelen den anderen schepen, die hier bynnen weeren, laten sullen, 

alsoe dat dat recht dairmede niet vertagen off oick niemants by te kort en geschie. 
 
 

3.6.2.  Arend van Slichtenhorst over Wageningen 
 

Arend van Slichtenhorst schrijft in zijn nederlandstalige geschiedschrijving van Gelderland uit 1654 
(waarbij hij zich baserende op de Latijnse tekst van Johannes Isaackszoon Pontanus (1639)) over 
Wageningen: 
 
p165. WAGENINGEN is de driede Stad in Velouwen, welke, naest Arnhem en Harderwijk, gemeen-
schap van stem en zitplaets heeft zoo op Land- en Vierdeels-daghen, als op de Land-gerichten van 

Velouwen beyde en Velouwen-zoom, ende ook by beurten in de hooghe vergaderingh van de algemey-

ne Staeten van 't vrye Nederland. Dese Stad vertoont zich drie ruyme uyren van Arnhem en ook zoo 
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veele van Nymeghen, op de uyterste eynden van Velouwenzoom; [hierna volgen mededelingen, die 
foutief zijn en ik, om verdere verspreiding te voorkomen, niet overneem]. 
p166. Wageninghen is door Grave Otho van Nassouw, den drieden van dien naem [moet zijn Otto II], 
in't jaer 1240, neffens andere Geldersse plaetzen, bewald; die daerom drie steene ovens lanx de nader-

hand begonnene dubbele graften in voorraed hadde doen zetten, daer de berm tot des Stadsmuyr, en 

kringhwal tusschen beyde, met zes kleyne bolwerken van zijn gemaekt en uytgeworpen. Dan ick acht 

waerschijnlyker, Wageninghen doenmaels door de Hunnen met Nymeghen, Thiel en  Arnhem te vooren 

was vernield en omgewroet. Rechtevoort en leght het niet aen den Rhijn-stroom (die als in verganghe-

ne tijden onbedijkt en onbedwinghen zijnde, van tijd tot tijd over al menighe wtganghen en den ge-

mackelijxten wegh heeft gezocht) maer ongevaerlijken. 
Het is jammer dat Van Slichtenhorst geen bronnen vermeldt, want het zou bijzonder interessant zijn 
als de datering van de omwalling door bewijzen gestaafd kon worden. Ik denk dat hij zich baseerde op 
de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1569 (zie p. 54), op de vogelvluchtkaart van Van Geelkercken 
uit ca. 1639 (zie p. 55), en Pontanus (1639). 
 
3.6.3.  Van portus tot poirt 
 

In het Middelnederlands Woordenboek (MNWB) staat onder het woord Poort (II), dat het woord in het 
Middelnederlands haven betekent, maar dat het in deze betekenis zelden wordt gebruikt. Wel heeft het 
de betekenis van stad, en dan vooral havenstad. Zo kende men toen woorden zoals poortrecht of stads-
recht, poorter of burger, poortgebied of stadsgebied, en poorterbier voor bier dat in de stad gebrouwen 
was. Hierbij wordt Fruin (Geschiedenis) aangehaald, die schrijft 'werd een welvarende en vooruitstre-
vende buurtschap door de landsheer tot een poort verklaard en met poortrecht begiftigd, dan werd zij 
meteen onttrokken aan het gezag van het algemene bestuur der streek waarin zij gelegen was.' 
 Het woord is afgeleid van het middeleeuws-Latijnse portus dat handelsplaats betekent, en zo be-
tekent de Poortzijde van de stad Dordrecht de zijde van de stad, die nabij de handelsplaats is gelegen 
(Sarfatij, 1990). 
 
3.6.4.  St. Antoniusvarken 
 

Misschien dat sommige varkens als eigendom van een broederschap los mochten lopen. Dit was in 
andere plaatsen het geval voor de z.g. St. Antoniusvarkens. Deze waren het eigendom van de St. 
Antonius broederschap. Zij werden in het algemeen gemerkt door een bel om de hals of aan het oor. 
Beelden en schilderijen tonen ons St. Antonius abt vergezeld met een varken, vaak met een bel. Was 
de St. Antoniusschutterij van oorsprong een religieuze broederschap? 
 
 
 
 
Van Slichtenhorst (1654) beschrijft verder dat er drie steenovens werden ingericht om de stenen te 
bakken, en dat een dubbele gracht werd gegraven. Maar, daar deze dubbele gracht dateert van het 
begin van de 16de eeuw (zie beneden), is zijn mededeling over de muur minder betrouwbaar gewor-
den. Daarnaast kan men zich afvragen of Wagenvene/NijWageningen wel rijk genoeg waren om om-
streeks 1240 een stenen muur te bekostigen. Immers rond 1361 waren er ca. 50 tinsplichtigen. Waar-
schijnlijker is, dat Wagenvene en een deel van NijWageningen in eerste instantie omringd werd met 
een aarden wal met op de top een palissade (een aaneengesloten rij spitse palen). 
 Twee belangrijke straten en drie poorten speelden een rol. De eerste weg was de belangrijke weg, 
die Arnhem en misschien ook later Nijmegen met Utrecht verbond. In het oosten werd deze weg be-
grensd door een poort, die ons als de Bergpoort bekend is. In het westen werd de weg begrensd door 
de Nudepoort. Deze ZW-NO lopende straat werd Hoogstraat genoemd. De derde poort verbond via de 
Broekstraat Wagenvene/NijWageningen met een moerassig gebied, geheten de Wageningse Broek. 
Later zal deze uitweg minder belangrijk zijn geworden en zal de 'Broekpoort' afgebroken zijn. Immers 
een dagelijks bemande en onderhouden poort kost natuurlijk meer, dan een wal of muur. Misschien dat 
wij nog op de kaart van Van Deventer uit ca. 1559 een rest van de eerdere situatie zien. Deze kaart 
toont ons, dat de situatie daar anders is dan op ander plaatsen van de stadsgracht. Werd de Broekpoort 
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begin 16de eeuw, tijdens de aanleg van de dubbele gracht, als minder belangrijk gezien? Verdween hij 
toen (pas)? Of was hij al eerder afgebroken? 
 
 
3.7. De spelling van de naam Wageningen in de twaalfde t/m 

 vijftiende eeuw 
 
De volgende lijst geeft de verscheidene spellingen waaronder Wageningen-op-de-Berg, Wagenvene, 

NijWageningen en de stad Wageningen van de 12de tot en met de 15de eeuw voorkomt. 

 
 

3.7.1. Wageningen-op-de-Berg 
 

• 1125 Wachoningon (Künzel et al., 1988)/Wachoningen (van Berkel & Samplonius, 1989) 
• (einde) 12de eeuw Wagenunge (Künzel et al., 1988; Van Berkel & Samplonius, 1989) 
• 1261 Wageninge (van Berkel & Samplonius, 1989) 
• 1484 'Alde Wageningen bij den Eng'; Muller: Regesten no 1483, 1484 (1528). Gosses 1903 
 
 
3.7.2.  Stad Wageningen, eerder Wagenvene en NijWageningen 
 
Wagenvene en een deel van NijWageningen werden opgenomen in de stad Wageningen. De spellingen 
van de naam Wageningen in verscheidene veertiende-eeuwse oorkonden werden gekopieerd uit I.A. 
Nijhoff. 1830 e.v. Gedenkwaardigheden I en 1832. II. e.v., Künzel et al. (1993) en van Berkel & Sam-
plonius, 1989). 
 Ik heb ook in de index op R(o)uwenhof(f) gezocht; daarin vond ik slechts één verwijzing naar 
Ruwehoeve. 
 
1263 alleen uit latere kopieën bekend. 
 
1312-12-4. Wageninge en Insula Dei super Veluam. Nijhoff, No. 141 (p. 140-141) 'Stadsvrijheid en 
voorregten, door Reinald graaf van Gelre, aan Wageningen, onder de Latijnse naam, vertaald als 
Godswaard op de Veluwe, verleend. Naar den oorspronkelijken perkamenten brief no. 137 aan welken 
nog een gedeelte van des graven zegel in groen was, aan een zijden koord uithangende, overig is 
[resteert, ACZ]. Ook uitgegeven door Slichtenhorst en Bondam t.a. pl. afd. III, no 125.' 
 Er staat --dicto Wagninge, nunc antem per nos Insula Dei super Veluam appelatum, civitatem 
condidimus, -- 
 
'In deze brief herroeping van vorige privileges, terwijl het toch, met het door Slichtenhorst en, na hem, 
door Bondam, t.a. pl. afd. III No. 125, uitgegeven stuk van den 12 Junij 1263, bekend is, dat deze 
plaats toen door graaf Otto met stadsvrijheid en andere voorregten begiftigd is. Waarschijnlijk werd 
zulks geacht, hier niet te pas te komen, omdat aan de stad tevens een nieuwe naam, die van Godswaard 
op de Veluwe, gegeven werd, waardoor de privileges, aan haar onder den ouden naam van Wagenin-
gen, verleend, van zelve gerekend werden te vervallen, en zouden wij, bijaldien de vernieuwde vrij-
brief, omstreeks dezen tijd verleend aan Zutphen (dat even als Wageningen, eenen nieuwen naam, die 
van de Groote Godswaard, bekwam) tot ons gekomen ware, daarin denkelijk dezelfde bijzonderheid 
opmaken.'  
 
Voor recentere gegevens over de “Insula super Veluam” zie Reinhold Schneider: “Die Kreuz-
zugsidee als Leitmotiv landesherrlichen Handelns; ein Beitrag zu den "Insula Dei"-Diplomen 
Reinalds I. von Geldern (1271-1326)”, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre dl. 81, Arnhem 
1990, p. 12-34. 
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Of op internet: http://www.tempelieren.nl/DKMaas%20en%20Waal.html 
 
1318-9-3. Wagennonghen. Nijhoff, No. 178 (p. 182-185). Nederlands. 
 
1320-4-1. Wagheninchen. Nijhoff, No. 186 (p. 192-193). Nederlands. 
 
begin 1500 Neo-Wageningen (OAW 196), naar welke bron? 
 
1343-12-1. Wagheninghen. Nijhoff II, No. 1. (p. 3-6) Nederlands. 'Verbond der steden van het 
hertogdom Gelre.' 
 
1344-1-28. Waghenunghe. Nijhoff II, No. 2. (p. 7-10). Nederlands. 'De steden Arnhem en 
Wageningen ontvangen verzekering, wegens de voldoening van hetgeen zij voorgeschoten hadden, om 
in des hertogs schulden tegemoet te komen.' 
 
1355-6-20. Wagheninghen. Nijhoff *II, No. 66. (p. 77) Nederlands. 'Reinald hertog van Gelre 
bevestigt Steven van Bijmmen, ridder, in het bezit van zekere pachten, markttollen en andere 
inkomsten van de Veluwe, ten zijner behoeve door hertogin Alianora verschreven.' 
 
1359-1-25. Wagheninghen. Nijhoff II, No. 89 (p. 109-135) Nederlands. 'Landvrede, of verbond tus-
schen de heeren, ridderen, knapen en steden der landen van Gelre en van Kleef.' 
 
1361-6-28. Wagheningen Nijhoff, II, No. 113 (p. 166-167) Nederlands. 'De stad Wageningen neemt 
hertog Eduard tot erfheer aan, en belooft hem gehoorzaamheid, dienst en trouw: Wy borghermeistere, 
schepene, raet, gemeine borghere ende gemeynde der stat van Wagheningen --. Met uithangend zegel 
in groene was.' 
 
1368-11-1. Wageningen. Nijhoff II, No. 161. (p. 231-235) Nederlands. 'Huwelijkse voorwaarden tus-
schen Eduard hertog van Gelre en Catharina, oudste dochter van hertog Albrecht van Beijeren. Oor-
spronkelijke oorkonde no 380. Alleen zegels van borgen over.' [d.w.z. bewaard gebleven.] 
 
1368-11-1. Wageninge. Nijhoff II, No. 162 (p. 235-239) Nederlands. 'Eduard hertog van Gelre waar-
borgt, in geval van kinderloos overlijden, de terugbetaling der huwelijksgave zijner gemalin Catharina, 
oudste dochter van hertog Albrecht van Beieren. Oorspronkelijk oorkonde No 437. Alleen zegels van 
de borgen over.' 
 
Deel III. 1830. 407p. 
1377-1-16. Wageningen. Nijhoff III, No. 31. (p. 28-45). 
 
1379-3-24. Nijhoff No. 76. (p. 89). Steven van Lienden doet als voogd der kinderen van zijner broeder 
Jan, heer van Lienden, afstand van alle aanspraak op het ambt van Wageningen. Tekst: niet geko-
pieeerd. 
 
1381-6-28. Wagenyngen. Nijhoff III, No 79. 
1392 Waegeningh van Veen, 1903. 
 
1410-1-17. Nijhoff No. 313. 'Twee bevelschriften van hertog Reinald, door de stad Arnhem aan de 
steden Harderwijk, Elburg, Hattem en Wageningen meedegedeeld.' Tekst: niet gekopieerd. 
 
1418-5-3. Wageningen. Nijhoff No. 374. 
 
1423 NijeWageningen (OAW inv. 223: 1326 & 1423) 
 
Vierde deel. 1847. 518p. 
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1430-12-15. Wagendonck, foutief voor Wageningen. Nijhoff No. 73. 
 
1465 Nijenwageningen (OAW 196: begin 1500) 
 
1467-9-29. Wagenyngen. Nijhoff no. 459. 
 
1471-6-27. Wageningen. Nijhoff no. 509. 
 
1472-9-16. Wageningen. Nijhoff no. 530. 
 
Toevoeging 
'int' Jaar 1558 & enige volgende Jaren is de Stad niet Wageningen maar Waege genaamt.' OAW 215. 
Linksbovenaan van een lijst staat 'Namen der successievelijke Rigters van Wageningen zeedert den 
jare 1558.' Ik ben deze naam Waege echter nooit tegengekomen, anders dan in dit stuk. 
 
 
3.7.3.  Ruwenhof 
 

1434-3-10. Nijhoff  No. 120. 'Hertog Arnold doet afstand van zijn regt van losse of wederkoop op een 
hof ten Ruwenhoeve bij Wageningen, welke voormaals door hertog Eduard in pandschap uitgedaan en 
nu door huwelijk aan Johan van Boedberg gekomen was.' We kennen hem ook als Johanne de 
Boytberge, marscalo hereditaris ducatus Gelre, en als Johan van Boneberch. 
 
 
3.8.  De namen Oud-, Nij- en Nieuw-Wageningen 

De namen Oud- en Nieuw-Wageningen zijn verwarrend, omdat zij in latere tijd andere betekenissen 
hebben gekregen. Het oude ('alde') Wageningen lag op de Wageningse Berg, maar later werd ook het 
Wageningen voor de Bergpoort wel Oud-Wageningen genoemd. Nieuw-Wageningen (of NijWage-
ningen) is de nederzetting, die naar mijn mening op de plaats lag, waar later o.m. de Bergpoort werd 
gebouwd plus het gebied dat ervoor lag, en dat dus later weer Oud-Wageningen werd genoemd. Het 
middeleeuwse keistenen vloertje wordt verondersteld tot dit Nye Wageningen te hebben behoord. 
 Indien beide nederzettinkjes versmolten zijn, dan heeft de namen Nij-, Nieuw-Wageningen en 
later de naam Wageningen het gewonnen. Wellicht was deze laatste naam bij de buitenwereld beter 
bekend door de naam van haar voorganger op de (Wageningse) Berg. 
 In schema de naamgeving van de drie woonplekken Wageningen-op-de-Berg, Wagenvene, 
NijWageningen en Godswaard (zie p. 32): 
 
Na verlegging van de Grebbedijk van de 'Dijkstraat' naar zijn vroegere en huidige tracé ontstond een 
wijk, die met Nieuw-Wageningen werd aangeduid. 
 
Wageningen (dorp op de Berg) > verdwenen > ter Heyliger Cruys > 
 verdwenen (archeologisch monument) 
 
Wagenvene     }                                          } 
               } aanleg wal en gracht >                   } Wageningen (stad) 
NijWageningen }  (1263 stadsrechten)  > binnen de gracht } 
                                      > buiten de gracht voor de Bergpoort > ook Oud-Wageningen 
 
 
Insula Dei super Velum (Godswaard op de Veluwe) > verdwenen 
 
 
 

3.9.  De wal of muur en gracht 
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Redenen van de aanleg van een wal of muur zijn: 
1. verdediging van de stad, 
2. een statusverhogend effect, 
3. het bevorderen van de gemeenschapszin door afbakening van de stedelijke inwoners met hun eigen 

rechtssysteem, van de plattelandbewoners, 
4. controle op in- en uitgaande personen en goederen, zodat bijvoorbeeld ongewenste personen 

geweerd konden worden, en stedelijk belastingen en accijnzen geïnd konden worden. De 
controlepunten waren de stadspoorten. 

 
In sommige gevallen werd de wal of muur langer (dus het oppervlak van de binnenstad groter), dan in 
eerste instantie nodig leek. In de beginperiode was zo'n lange wal of muur door de weinige bewoners 
moeilijk te verdedigen. De landsheer en het nieuwe stadsbestuur meenden echter dat de stad snel be-
bouwd zou zijn en dat het beter was een groot terrein te omwallen, dan dat men later aanpalend stuk-
ken moest omwallen ter vergroting van het stadsoppervlak. Ook meende men dat een lange wal of 
muur, dus een groter stadsoppervlak, statusverhogend werkte. 
 We weten niet waar die eerste wal en gracht gelegen hebben. Het is logisch aan te nemen dat de 
binnengracht, zoals aangegeven op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1569 (zie afb. 3), de 
oorspronkelijke enkele gracht was. 
 Indien de stenen muur niet in 1240 werd opgetrokken dan is dat later op een onbekend tijdstip 
gebeurd. Waar de steenoven(s) voor het bakken van de moppen voor de poorten en muren, en later 
voor het kasteel gestaan heeft (hebben) is niet bekend. Men zal hout en turf als brandstof van de oven 
hebben gebruikt. 
 De grachten hadden als belangrijkste doel de toegang tot de stad te belemmeren. Daarnaast kon 
men het water gebruiken voor het huishouden, om te bleken, als drinkwater voor vee, als bluswater, als 
viswater, en net zoals in andere steden zullen vishandelaren op marktdagen hun levende vis in manden 
in het grachtwater hebben mogen laten zakken om de koopwaar in leven te houden. 
 De buitengrens van de 'binnenstad' was de buitenoever van de (buiten)gracht. Dit houdt in dat de 
stad verantwoordelijk was voor de gracht en, bij de dubbele gracht, de singel daarin. Maar ook dat de 
stad het visrecht over de gracht bezat. De magistraat kon het gebruik van dit recht verpachten, of ook 
tijdelijk aan zichzelf schenken. 
 In de eerste decennia van de zeventiende eeuw werd de stad vanwege de Tachtigjarige Oorlog 
versterkt door het bouwen van een geheel nieuwe veste. Hierbij werd de binnengracht gedempt en de 
grond aan de stad gegeven. Door het naar buiten verbreden van de overgebleven (buiten)gracht werd 
als het ware de grens van de stad naar buiten verlegd, waardoor het oppervlak van de binnenstad werd 
vergroot. De nieuwe gracht had een lengte van 460 roeden (OAW inv. nr. 918). Dat is ca. 1750 m. Dat 
geeft bij een grachtbreedte van 30 m een wateroppervlak van ca. 52500 m2 Na de vele versmallingen 
was, in 1832, van dit oppervlak nog ca. 20.200 m2 over. Het oude stelsel van een dubbele gracht, 
bestaande uit twee 'concentrische' grachten verdween hiermee. Zie p. 15 voor de schatting van deze 
oppervlakten. 
 

3.9.1.  Grachtversmalling 'zonder enig regt' 
 

Dat men de gracht ook wel zonder toestemming van de Magistraat door aanplempen versmalde, blijkt 
uit een archiefstuk gedateerd 21 augustus 1765.1 Huurder smid Aldert Wentholt wordt op de hoogte 
gebracht “dat de Vernaauwingen van de Stads Graft aan de Bergpoortse Brugge regts en links, dog 
voornamentlyk aan de zuydzyde (dus aan de kant van de binnenstad, ACZ) door niet anders 
toegekoomen off veroorzaakt is geworden dan dat de bruijkeren dier erven meer en meer land hebben 
aangewonnen en de stads graft zijn ingesprongen zonder enig regt“. De oude toestand moet hersteld 
worden “tot die wijte”, en een van hen is “den eijgenaar van ‘t huijs bewoont by den smit Aldert 
Wentholt staande ten zuyde van de gem. brugge op stads erffpagtsgrond [-] aangewonnen grond langs 
de stads graft soo veel aff steecken en weder om intetrecken als op ‘t kaartje [-] aangeteekent staat”. 
De huurder Aldert Wentholt zal het aan de eigenaar overbrengen. Ook aan de overzijde was 't Hofje 
(een tuintje, perceel 032) “langs de stads graft ten noorden van meergem[elde] brugge, synde meede 

                                                 
1 OAW inv.nr. 156. 
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stads erfpachtgrond [-] op gelijke wijse [door] Hendrik van Manen” ten koste van de gracht verbreed. 
Helaas is het kaartje waarnaar verwezen wordt niet bewaard gebleven. 
 Overigens geven dergelijke bronnen een inzicht over de eigenaar en gebruiker, en het gebruik van 
de grond. 
 De huidige stadsgracht is slechts een flauwe d.w.z. sterk versmalde, ondiepe afspiegeling van de 
vroegere, brede en diepe stadsgracht. Om een goed beeld van de breedte van de oude stadsgracht te 
krijgen moet men op het Wallenpad achter de Bassecour tussen de oude stadsmuur en de gracht gaan 
staan. Of op de wal van de Walstraat. Men moet zich dan realiseren dat het water eertijds tot vlakbij de 
muur stond. Men beseft dan ook, dat een groot deel van het Wallenpad op gedempte delen van de 
stadsgracht en bij het kasteel op de gedempte kasteelgracht is aangelegd. Hetzelfde geldt voor de 
parkeerplaatsen bij de Walstraat en de Stralensbrug. 
 
 
 
3.10.  Enkele stadskeuren 
 
3.10.1.  Schepenenrecht (erffraith) en -rechtbank 
 

Sommige dorpen bezaten reeds vroeg een lagere rechtbank, nl. de schepenbank. Dit zou ook voor 
Wagenvene kunnen gelden. Indien dat het geval is, zou er een zegelstempel geweest kunnen zijn met 
de tekst SIGILLUM BURGENSIUS WAGENVENE. Maar het oude zegel geeft aan dat dit het zegel van 
de versterkte stad (civitas) Wagenvene was (zie p. 26), en dat er nog een schepenenzegel was. We ken-
nen wel de jaren van het gebruik van deze zegels, maar weten niet wanneer deze zegels gesneden zijn. 
 Voor de stad Wageningen bestond in de veertiende eeuw (en eerder? en later) het schepenen-
gerecht, de erffraith, uit vertegenwoordigers van twee groeperingen, zoals dat al sinds jaren het geval 
was. Elke groepering bestond uit een maagtal of vriendschap. Een maagtal of familienetwerk bestond 
uit een groep verwante families. Deze werd uitgebreid met personen die als vrienden beschouwd wer-
den: de vriendschap. Eén van de twee groeperingen is die van Van Well en Van Dolre, waaruit zes 
schepenen werden gekozen. De andere groepering was die van Jan van Homoet, de zoon van Gerrit 
Volquijnszoon en Ot van Laar. Zij leverden eveneens zes schepenen.2 Schepenen legden zoals 
gebruikelijk een eed af, waarin zij verklaarden dat geschillen tussen de gekozenen begraven dienen te 
worden. 
 Alle schepenen hadden twee jaar zitting, maar de verkiezing was zodanig geregeld, dat elk jaar 
van elke groepering drie aftraden en drie nieuwe aangesteld werden. Mochten er echter van één groe-
pering vijf schepenen overleden zijn (bijv. als gevolg van een pestepidemie), dan zullen er op 22 janu-
ari vijf nieuwe schepenen uit die groepering gekozen worden. Dit wordt speciaal zo vermeld. Onge-
twijfeld zullen twee ervan met de eerder aangestelde schepen na een jaar aftreden. 
 Indien alle zes schepenen van één groepering gestorven zijn, dan moeten op 22 januari niet alleen 
van deze groepering zes nieuwe schepenen gekozen worden, maar ook van de andere groepering. Van 
elke zestal werd één burgemeester voor één jaar gekozen. Een soortgelijk systeem bestond ook in Arn-
hem.3 Waarom 22 januari (St. Vincentdag) verkiezingsdag was, is mij onbekend. 
 
Keur 85. Erffraith.4 
Item in den iersten sall dat schependom tot Waegeninghen gedeylt wesen, als dat in voirtyden ende 

van olts plach te wesen, dat is te weten van ellicker syden ses schepenen, die dair nutste ende 

bequaemste toe sijn, als myt namen van der maechtaell ende vryentschappen van Well ende van Dolre 

sesse schepenen aen die een syde, ende van der maechtaell ende vryentschappen Jans van Homoet, 

Geryts Volquijnssoens soens ende Otten vann Laer sesse schepenen aen die andere syde. Ende die 

schepen van beyden syden vurs., die nu ter tijt sijn off naemaels werden, sullen sweren, als 

gewoentlick is, ende mede in hoeren ede begrypen, dat sy alle onmynne ende twyst van beyden syden 

                                                 
2 (van Veen, 1903) 
3 (Verkerk, 1992) 
4 (van Veen, 1903) 
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vurschreven, die in der tijt geschien moegen, sullen helpen schutten ende nederleggen nae alle hoirre 

macht ende moege. 

 
De naam Geryts Volquijnssoens soens moet gelezen worden als de zoon van Gerrit, die weer een zoon 
is van Volquijn. Het is opmerkelijk dat de zoon niet met zijn eigen voornaam wordt aangeduid. 
Besloot men op het laatste moment niet Gerrit Volquijns te nemen, maar zijn zoon en wist men niet zo 
gauw hoe die heette, of waren er meerdere zonen en moest men nog beslissen welke het werd? 
 
3.10.2.  Keur 86. Verkiezing van schepenen 
 

Item voirt wilkoeren wy richter ende schepen vurscreven, als weert saick, dat alle die schepenen van 

der eenre syde storven sonder een soe sall ende mach die een schepen, die dair te lyve gebleven weer, 

ten naesten sincte Peters dach ad Vincula als men die schepene plaecht te kiesen, alsdan weder kyesen 

vijff nye schepenen tot hem van sijnre maechtael ende vryentschappen in alle der matenn, off sijnre 

drye weren. Ende weert oick saick dat alle die schepene van der eenre syden storven, soe sullen die 

schepenen in der tijt van der ander syden kyesen ten naesten sincte Peter ad Vincula sesse nye 

schepenen van der maechtaell ende vryentschappen (dergheenre), die dair gestorven weeren, sonder 

arglist. 

 
Sint Peter ad Vincula dag was op 1 augustus. De richter was de vertegenwoordiger van de hertog van 
Gelre. Hij werd ook wel aangeduid als schout, schultus, en schultis. 
 
3.10.3.  Keur 87. (De inhoud van de) Burgemeistereedt 
 

Item voirt soe wylkoeren wy schepenen vurschreven, dat die schepen van beyden syden vurschreven in 

der tijt sullen setten altoes ende ten ewigen dagen van ellicker syde vurschreven enen burgemeyster. 

Ende die vurschreven burgemeisters sullen sekeren ende sweeren, dat sy der stadt renthen in sullen 

wynnen ende werven bynnen hoeren yaer, ende dair guede bewijsselicke rekeninge aff te doen den 

gemeynen schepenen in der tijt altoes op sincte Peters dach ad Vincula, eer sy ontseet werden; ende 

die vurschreven burgemeisters sullen alsdan dat gelt van der stadt renthen opleggen myt hoire 

rekeninge off pande off pandweringe van enen ygelicken dairaff te leveren, sonder argelist. 

Dus van elke groep werd één burgemeester voor één jaar aangesteld. Hun belangrijkste taak was de 
financiële zaken van de stad goed te regelen. Voordat zij aftraden (=ontseet) moest op St. Petersdag ad 
Vincula verantwoording afleggen. Het financiële jaar liep dus van 1 augustus tot 1 augustus. 
 
 
3.11.  Verplicht burgerwording 
 
De Magistraat stelde dat allen, die vuur, licht en rook hielden en geen burger waren, zich binnen 14 
dagen moesten melden om alsnog burger te worden. Als aan deze oproep geen gehoor gegeven werd, 
dan volgde een boete. Uiteraard bleef de verplichting om burger te worden. Dit gold ook voor de buur-
lieden, veelal landbouwers en de molenaars, die (in 1396, het jaar van de keur) buiten de stad woon-
den. Dit betekent dat zij in 1396 onder de jurisdictie van de richter en schepenen vielen, en dat er dus 
in dat jaar al een schependom bestond. In het algemeen waren burgers verplicht om in hun stad te 
wonen, maar vooral in de beginperiode van verleningen van stadsrechten hadden de buiten de stad 
wonenden dezelfde rechten als de diegenen die in de stad hun huizen hadden. Hierdoor verloor de 
landsheer inkomsten (bijvoorbeeld zijn recht op het beste stuk uit de nalatenschap van een overleden 
horige) en daarom heeft hij later deze personen weer onder zich gesteld. 
 Uitzonderingen werden gemaakt voor zaai- en oogstperioden. En natuurlijk voor diegenen die bij-
voorbeeld in opdracht van de magistraat langdurig op reis waren. Hierbij kan men denken aan onder-
handelaars, krijgslieden en boden. Uiteraard mochten kooplieden (schippers, karrenvoerders) ook lan-
ger buiten de stad verblijven. 
 Kooplieden en ambachtslieden hadden een relatief klein perceel nodig om hun bedrijf uit te oefe-
nen. Als burger was je buiten de stad voor elkaar verantwoordelijk. Wanneer bijvoorbeeld een burger 
zich in de ogen van de schepenen van een andere stad in die stad misdroeg, bijvoorbeeld schulden 
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maakte om daarna de benen te nemen, dan kon de magistraat van die andere stad een medeburger van 
de schuldenaar met zijn bezit gijzelen, totdat de zaak geregeld was. 
 Bleef een burger zonder toestemming voor lange tijd elders, dan kon hij 'ontburgerd' worden. Hij 
verloor dan de voordelen van het burgerschap, en uiteraard zijn 'inschrijfgeld'. 
 Wanneer de stad behoefte had aan bepaalde beroepsbeoefenaars, dan konden vreemde beoefe-
naars uitgenodigd worden om zich op aantrekkelijke voorwaarden in de uitnodigende stad te vestigen. 
Deze voorwaarden waren veelal van financiële aard. Zo kon de stad het burgerschap schenken. 
 
Bij het burgerworden moest de jonge burger een eed zweren. Deze luidde: 
 
Borger Eedt5 
Ick beloove en sweere de wettige Magistraet (later vervangen door: Raad dese Stad en Regtsgebied) 
houw en getrouw te syn alle muijterye twist en tweedracht te helpen schutten nae myn maght, en voorts 

in alles my te draegen als een vroom en eerlyck borgereydts en toestaat. 

                     Soo waarlijck helpe mij Godt. 
 
De burger moest dus trouw aan de magistraat zweren, en naar zijn vermogen helpen bij het indammen 
van muiterij, twist en tweedracht, en zich als een vroom en eerlijk mens gedragen. 
 Soms bleek dat er mensen in de stad, en in 1454 ook in het schependom, woonden die geen bur-
ger waren geworden. Om deze mensen het burgerschap op te dringen werd in 1454 een keur uitgevaar-
digd met de volgende inhoud: 
 
 
Keur 102 Burger Wording 1454.6 
Item die richter inde die schepen[en] sijn overgedraghen ende hebben gewilkoert des Wonsdaech nae 
sincte Mathijs dach [27 februari] in den jaer van LIIII [1454], dat alle dieghenenn, die in onsen 
schependomme wonnen ende vur, lich ende roick holden ende gheen borger en sijn, die sullen koemen 

byenen vyerthijn daghenn nae desen daech voerschreven ende wynnen hoer borgerschap. Wert sayck 

dat sy des nyet en deden, soe en sullen sy ons buerrechts nyet genyetthen, dat is thoe verstaen, sy alle, 

man off wijff, het sy van byennen off van buthen, then rechten staen sullen des darden dages, wanner 

sy des iersten daghes geboet sijn an oer tegenwordicheit, des anderen daghes an oer thegenwordicheyt 

offt aen oer schoenster weer. Is saeck dat sy oer dan nyet verantwoerden voer dat ghericht, soe wynt 

die aenspreker sijn clagelicke guet. 
 

 

3.12.  Keurmeesters 
 
In keur 88 wordt gesproken over de cuermeistereedt uit 1430, dat is de eed van de keurmeester.7 In 
eerste instantie moesten er twee keurmeesters zijn, één van elke 'maagtal en vriendschap'. Zij werden 
door het stadsbestuur aangesteld. Nabestaanden van een overleden horige moesten het beste stuk uit de 
nalatenschap aan de hertog geven. Het woord keur betekent hier kiezen, dus de keurmeesters kozen dat 
stuk dat in hun ogen het beste was. Dat kon een paard of de beste koe zijn. 
 Keur 88 geeft echter aan dat de keurmeesters nu namens de stad optreden. Kennelijk was de keur 
van de landsheer op de stad overgegaan. Duidt dit erop dat er buiten de stad in 1430 nog buurlieden als 
horigen van de stad leefden? Moesten zij 24 jaar later, in 1454 (zie boven) burger worden? 
 Alvorens in functie te treden moesten zij een 'cuermeisterseedt' zweren. Op sincte Peters dach ad 
Vincula, dat is 1 augustus, moesten zij zich verantwoorden. 

                                                 
5 (Oud Archief inv. nr. 221) 
6 (van Veen, 1903) 
7 (van Veen, 1903) 
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3.13.  Schependom 
 
Naast de stad Wageningen is er nog nog omliggend gebied, dat later aangeduid gaat worden met de 
term schependom. Het is niet bekend hoe de grenzen van dit schependom zijn ontstaan. Zij zullen wel-
licht voorafgegaan zijn door kerspel- of parochiegrenzen, maar hoe die ontstaan zijn, is ook niet be-
kend. Ook is niet bekend wanneer de schepenen van de stad ook zeggenschap hadden in het schepen-
dom. Uit keur 88 van 1430 (zie boven) was dit het geval. Ook in keur 93 uit 1439 lezen we dat in dat 
jaar de magistraat zeggenschap had over de buurlieden. Deze woonden in het schependom. Zo lezen 
we in dat 'die richter ende die schepen[en]' refereren naar 'onsen borgeren off buerluden off ander lude 
van buten,--'.8 De gemelde buerluden woonden dus in dat jaar niet in de stad, maar in het schependom. 
 
In dit gebied lagen enkele brinken met de daarbij behorende boerderijen. Ook zullen er enkele boerde-
rijen schijnbaar willekeurig verspreid geweest zijn. Had Wageningen-op-de-Berg al zeggenschap in dit 
gebied en werd deze zeggenschap overgeheveld naar Wagenvene/NijWageningen? Wanneer spraken 
de schepenen ook recht in het dan geheten schependom? En welk recht gebruikten zij? Ik heb het 
ontstaan en de vastlegging van de grenzen met omliggende plaatsen, resp. kerspels, niet onderzocht. 
 
 
3.14.  Lakemond en Harten 
 
Lakemond en Harten behoorden van 1539 tot 1817 tot het schependom van Wageningen. Interessant is 
dat de boeren van Harten en Lakemond ontboden werden om bij de terechtstelling van een misdadiger op 
26 april 1739 de Kringh te sluijten als van outs gebruijckelick is geweest.9 Maar waarom zij? Omdat zij in 
de grensgebieden van Stad en Schependom van Wageningen woonden? 
 
 
3.15.  Verkoop van roerend en onroerend goed 
 
Begin 1400 hebben de schepenen besloten dat niemand zijn roerend of onroerend goed onder zijn 
eigen zegel mag overdragen. Zowel de heer (=hertog van Gelre) als de schepenen bezit het zegelrecht 
en bij verkoop moeten leges betaald worden. We mogen de schepenen dankbaar zijn voor dit besluit, 
omdat zij als 'hedendaagse notarissen' bij de overdracht betrokken waren. Hierdoor werden de over-
drachten op schrift gesteld en gezegeld. Van deze gezegelde overdrachten is maar weinig bewaard ge-
bleven, omdat die bij particulieren thuis bewaard werden. Daar zullen zij verloren zijn gegaan of weg-
gegooid als het goed aan een nieuwe eigenaar overgedragen werd. Gelukkig zijn door de schepenen 
afschriften gemaakt, die wij nu in het gemeentearchief kunnen terugvinden. Een nadeel is, dat de parti-
culieren geen gebruik hoefden te maken van hun eigen zegelstempel en dat diegenen die nog geen 
eigen zegelstempel hadden, niet 'gedwongen' werden om een zegelstempel met eigen zegeltekening 
(veelal het begin van een familiewapen) te doen ontwerpen en snijden. 
 
Keur 81 (van Veen, 1903) Dat nymant zijn goith onder zijns zelffs zegell overgeven mach luidt (van 
Veen, 1903): Item voirt hebben sy gewilkoert, dat nyemant sijn guet, ruerende off onruerende, onder 
sijns selffs segel overgeven en sall, dat stantafftich wesen sall, alsoe veer als sy dairin sijn blyven 

sitten, die heer ende die stadt en sullen hoer broeken dairaen vorderen. 
 
 
3.16.  Aantal inwoners 
 
De tinsregisters uit ca. 1300 en 1361 geven ons een indruk over het aantal tinsplichtige percelen. Dit 
waren er rond 1361 ongeveer vijftig. Historici gaan er vanuit dat elk perceel door zo'n 4 tot 5 personen 
werd bewoond. Mogelijk dat er enkele tinsvrije percelen waren, maar veel zullen dat niet geweest zijn. 
                                                 
8 (van Veen, 1903) 
9 Zeven, A.C. 2011. De terechtstelling van Aart Peters Keijser. Oud-Wageningen 39: 135. 
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Dat betekent dat de stad in 1361 door zo'n 250 personen bewoond werd. En deze 250 personen waren 
van alle leeftijden. In feite kwam het beheer van de stad op zo'n 125 mensen terecht. Voor een stad als 
Zwolle wordt het aantal inwoners op 'een paar honderd mensen' geschat die op een gebied van ca. 
50.000 m2 woonden.10 In Amsterdam woonden rond 1300 ruim 1000 inwoners en in 1400 meer dan 
3000.11 De grote steden waren toen Utrecht en 's-Hertogenbosch. 
 Het oppervlak van de binnenstad (zonder de straten) was in 1832 202.456 m2. Nadat in 1569 
Jacob van Deventer de stadsplattegrond van Wageningen had getekend, werd het woon- en leefopper-
vlak van de binnenstad in de zeventiende eeuw, zoals boven vermeld, vergroot met de gedempte bin-
nengracht, met de bolwerken, het terrein tussen de buiten- en binnenpoorten van de Nudepoort en de 
Bergpoort, en in de achttiende/begin negentiende eeuw met de gedempte stukken van de gracht. We 
weten niet hoe groot het oppervlak van de stad vóór het graven van de dubbele gracht rond 1500 was. 
 De tinsregisters geven aan dat een deel van de grond aan kerkelijke en geestelijke instellingen was 
uitgegeven. Als wij het bovengenoemde getal van 250 inwoners en het geboortecijfer voor de middel-
eeuwen, geschat op 40 per 1000 inwoners,12 aanvaarden, dan zouden in Wageningen toen ongeveer 10 
geboorten per jaar plaatsgevonden hebben. Het sterftecijfer wordt geschat op 30 per 1000 inwoners. 
Dit betekent voor middeleeuws Wageningen 7,5 sterfgevallen per jaar. De bevolkingstoename door 
geboorte en sterfte was dan 2,5 mens per jaar. In periode van honger en ziekte kon het sterftecijfer tot 
200 per 1000 inwoners, en ten tijde van een gevaarlijke epidemie wel 400 per 1000 inwoners stijgen. 
Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, hoe groter de kans op een sterke verbreiding van ziekten. Mis-
schien dat hierdoor de Wageninger minder van ziekten te lijden had dan de bewoner van volkrijke 
steden. 
 De 250 inwoners woonden op ca. 125.000 m2. Door bestudering van de tinsregisters en de daarin 
genoemde bedragen, muntsoorten en het aantal hoenderen per perceel, kan wellicht bepaald worden of 
de graaf in ca. 1263 de grond binnen de gracht in één keer of in percelen over een langere periode 
heeft uitgegeven. Indien de graaf wel de grond in één keer heeft uitgegeven, dan kon elke inwoner 
gemiddeld 500 m2 grond gebruiken. De gemiddelde grootte van een perceel per gezin van 5 personen 
was dan ca. 2500 m2. Als wij aannemen dat het bebouwde deel een oppervlak bedekte van 100 tot 300 
m2, dan bleef er per perceel nog veel ruimte over voor akkers, moestuinen, enkele vruchtbomen en 
kleine boomgaarden. 
 
 
3.17.  Tinsgoed en de Ruwenhof 
 
Wagenvene en (Nij)Wageningen zijn gelegen op grond die eigendom was van de graaf van Gelre.13 
Hij stelde zijn grond aan de bewoners beschikbaar, maar hij bleef eigenaar. Als een soort grondrente, 
tins, tijns, tyns of cijns geheten, ontving hij jaarlijks voor elk door of namens hem uitgegeven perceel 
een bepaalde vergoeding in geld en/of natura (hoenderen). De percelen heten tinsgoederen en de admi-
nistratie ervan vond in eerste instantie plaats in de Ruwenhof. Deze hof heeft gestaan aan de Geertjes-
weg of de voormalige Rouwenhofseweg. Tot midden jaren zestig van de twintigste eeuw liep deze 
laatste weg tussen het voormalige gebouw van Diedenoort en de winkel van EDAH. Ook op oudere 
kaarten vinden wij deze naam terug. Helaas is met het verdwijnen van deze weg de laatste topony-
mische verwijzing naar de Ruwenhof verdwenen. Maar van wanneer dateert deze naam? 
 Vervloet en Veldhorst (1985) wijzen op de Gravinnekamp als mogelijk perceel voor de locatie 
van een grafelijke hof. Palmboom (1995) wijst daarentegen erop dat de Gravinnekamp tot het Sint 
Janskapittel behoorde en dus niet als plaats van een grafelijk hof in aanmerking komt. Zij vindt een lo-
catie ten zuiden van Rouwenhofseweg op grond van de graaf/hertog logischer. Zij verklaart de naam 
ook als een hof gelegen in een gebied dat de Ruwe heette, terwijl anderen aannemen dat het naamdeel 
ruwe naar ruwaard, de vertegenwoordiger van de graaf/hertog verwijst. In dit laatste geval zou dus het 

                                                 
10 (Koch, 1980) 
11 (Baart, 1990) 
12 Camp et al., 1990) 
13 (Zeven, 1999) 
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gebruik van de term ruwaard ouder moeten zijn dan de oudste vermelding van Ruwenhof, die van 
1294/1295 dateert.14 
 Palmboom (1995) publiceert een kaart met een groter perceel met de naam Rouwenhof, dan aan-
gegeven door Vervloet en Veldhorst (1985). Het door haar aangewezen perceel omvat het perceel van 
Vervloet en Veldhorst (1985) en percelen ten westen ervan. 
 In bewaard gebleven tinsregisters (zie p. 19, 40 en 160) zien wij dat de tins van percelen gelegen 
binnen de stad in geld en in hoenderen werd betaald. Tinsplichtigen dienden daartoe naar de Ruwenhof 
te gaan om hun tins aan de vertegenwoordiger van de graaf, later de hertog, aan te reiken. Op deze hof 
werd de administratie van de graaf gevoerd voor de tinsgoederen van Wageningen en verder afgelegen 
goederen. 
 De Ruwenhof moest in 1294/1295 50 molder rogge, 20 molder tarwe en 300 molder haver op-
brengen.15 Rogge is een gewas van de zandgrond en tarwe is van de kleigrond. Deze zal geteeld zijn op 
de z.g. 'Wageningse Boulanden' aan de westkant van de stad. Zie de kaart uit 1651 in Deys.16 Op een 
kaart uit 1655 in Deys heet het gebied 'Den Wageningsen Enck';17 in het algemeen denken wij bij een 
dergelijke naam aan het enk-gebied aan de oost- en noord-oost kant van de stad. Palmboom (1995) 
geeft aan waar op het zand de tinsgoederen van graaf/hertog lagen. De tarweakkers die vanuit de Ru-
wenhof werden geadministreerd, zullen in de Gelderse Vallei nabij de Rijn, d.w.z. het hogere gebied 
van de Nude, hebben gelegen. Op de natte gronden zullen graslanden geweest zijn. 
 
 
3.18.  De Ruwenhof als administratief centrum 
 
Oorspronkelijk was een hof een (centraal) gelegen boerderij, waar de landsheer of zijn vertegenwoor-
diger de levering van goederen in natura van de hofhorigen ontving en opsloeg. Slicher van Bath 
noemt dit een functionele hof.18 Dergelijke hoven lagen in de nabijheid van vruchtbaar land. Voor de 
Ruwenhof is dit het kleigebied nabij de Rijn en de Gelderse Vallei. Slicher van Bath veronderstelt dat 
de Ruwenhof ontstaan is tijdens de tweede ontginningsperiode van de elfde en twaalfde eeuw.19 Hier-
toe rekent hij ook de Veluwse hoven van de Utrechtse kapittels: St. Pieter (Velp, Brummen en Ooster-
beek), St. Marie (Selhorst bij Harderwijk, Apeldoorn, Oene, Aard) en St. Jan (Dolder bij Wagenin-
gen), en Nodeke (met onbekende ligging), de Duitse Orde (Dieren), de graaf van Gelre (Rheden, Span-
keren en Ruwenhof te Wageningen), de heer van Putten (Putten), en de heer van Baar (Ter Eket in 
Doornspijk). Oudere, Karolingische hoven (van de eerste ontginningsperiode, ten dele in de elfde 
eeuw en twaalfde eeuw), zijn van de kloosters te Prüm (Arnhem en Voorst), te Elten (Arnhem, Brum-
men, Appel en Renkum), Deutz bij Keulen (Velp), Abdinkhof te Paderborn (Putten en Renkum) en 
Werden (Putten). 
 We moeten hierbij bedenken dat de graaf van Gelre de Veluwe in achterleen had via de hertog 
van Brabant van de bisschop van Utrecht en dat pas in de periode 1212-1215 de graaf definitief zijn 
macht op de Veluwe kon vestigen.20 
 Geleidelijk aan worden de leveringen aan de hof niet alleen in natura, maar ook in geld gedaan. 
De hof krijgt dan het karakter van een administratief centrum. Na 1200 is dit de enige vorm van hoven. 
De tins wordt nog wel, gedeeltelijk, in natura vermeld. 
 Voor de Ruwenhof dient voor de meeste percelen de betaling in geld en in hoenderen te geschie-
den. Door de geldontwaarding werd de financiële last steeds lichter, daarentegen waren de hoenderen 
'waardevast'. 
 Van de bezittingen van het Utrechtse kapittel van St. Jan in de omgeving van Wageningen zijn in-
komstenregisters en rekeningen bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat de hof Dolder wel een functionele 

                                                 
14 (Meihuizen, 1953) 
15 (Slicher van Bath, 1964b) 
16 (Deys 1988, afb. 14) 
17 (Deys 1988, afb. 16) 
18 Slicher van Bath (1964b) 
19 Slicher van Bath (1964b) 
20 (Slicher van Bath, 1964a, 1964b) 
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hof was, maar over de hof Nodeke is niets te vinden. Ondergeschikt aan de hof Dolder is de eveneens 
ten noorden van Wageningen gelegen hof Leeuwen.21 
 De abdij Deutz bezat ondermeer een hof te Rijnwijk, waarvan Slicher van Bath denkt dat het op 
de Betuwse oever van de Rijn lag.22 Deze hof en die te Velp worden in 1256 door de abdij aan de graaf 
van Gelre verkocht. De hof te Rijnwijk wordt na 1294/95 niet in de rekeningen genoemd. Het was in 
1155-1165 door de overstromingen al van weinig betekenis. Vervloet meent dat Rijnwijk op de rech-
teroever heeft gelegen, aan de voet van de Wageningse Berg, en wellicht een voorganger van Wage-
ningen was.23 
 
 
3.19.  Grafelijke/hertogelijke herberg 
 
Voordat Wagenvene/NijWageningen omwald was, zal vermoedelijk de graaf of in het dorp Wagenin-
gen-op-de-Berg of op de Ruwenhof overnacht hebben. Hoe een eventueel grafelijk verblijf in het dorp 
Wageningen eruit zag, weten we niet. We vermeldden al dat Mathilde, de weduwe van keizer Hendrik, 
bij Wageningen-op-de-Berg (apud Waghoningon) in 1125 een oorkonde heeft getekend.24 Maar wil dit 
ook zeggen dat ze aldaar overnacht heeft, zoals wordt verondersteld? Op 13 maart 1261 wordt Wage-
ningen opnieuw vermeld, als plaats waar een uitspraak betreffende een geschil tussen bisschop Hen-
drik van Utrecht en graaf Otto II van Gelre plaatsvindt.25 Ook hier is de vraag of de betrokken 
personen in Wageningen(-op-de-Berg) overnachtten. Tevens kunnen we ons afvragen of de graaf in 
1263, wanneer Wagenvene/NijWageningen stadsrechten krijgt, naar Wageningen is gereisd en daar 
heeft verbleven. Volgens Alberts deed hij dat wel.26 Maar naar welk Wageningen ging hij? Eerst van 
Arnhem uit naar Wageningen-op-de-Berg en dan naar de jonge stad? 
 Nadat Wagenvene/Nijwageningen omwald was, zullen de graven/hertogen van Gelre in deze 
nieuwe stad hebben verbleven. De meest logische plek is het perceel 461<>467, dat de graaf begin 
1500 verkoopt om perceel 481<>485 als bouwterrein van zijn nieuwe kasteel aan te schaffen. Van-
wege de huisnaam moeten wij misschien ook aan het huis de Hulk in de Hoogstraat (perceel 96<>98) 
denken. Immers elders bezaten de graven/hertogen gebouwen met de naam Hulkestein. Hertog Rei-
nold II zal tijdens zijn bezoek aan de Nude ('Node') op 17 en 18 juni 1343 wel de nacht in de stad heb-
ben doorgebracht. 
 
 
3.20. Vada in de Betuwe 
 
Tot slot nog een opmerking over de plaatsnaam Vada. De oudste vermelding van Vada in de betekenis 
van Wageningen die ik ken, is van 1635. Deze vermelding betreft de inschrijving van Fredericus à 
Stralen als lid van een studentenvereniging te Leiden. Hij is dan afkomstig van Geldrus Vadanus. 
Twaalf soortgelijke inschrijvingen van Wageningse studenten bij deze en andere studentenverenigin-
gen over de periode 1643-1664 vermelden meestal Vada Gelrus. 
Soms wordt Wageningen  gebruikt als Wageningae  (in 1639 voor Rodolphus ab Ommeren, d.i. Roelof 
van Ommeren), Wageningha (in 1662 voor Theodorus de Ruyter) en Wageningâ (in 1667 voor Aemi-
lius a Culemborg).27 Op een stadszegel kom ik de verbuiging Vadens voor het eerst in 1804 tegen. Op 
de wapensteen in de Bergpoort uit 1710 (afb. 6) staat Vires acquirit eundo, en niet zoals vaak wordt 
gemeld Vires acquirit eundo Vadae (overgenomen van de vlag van het St. Antoniusgilde).28 Wel staat 
er Vadense op de gevelsteen van het tweede gebouw van de Latijnse School uit 1724 (nu van het derde 
gebouw op de hoek Herenstraat/verlengde Molenstraat). 
 

                                                 
21 (Slicher van Bath, 1964b) 
22 Slicher van Bath (1964b) 
23 Vervloet 2013. 
24 (OBSU 318) 
25 (OBSU 1561) 
26 Alberts (1984) 
27 (Schutte, 1975) 
28 Fuchs, 1963 
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 Afb. 6.  Wapensteen van Wageningen op de 
hoek Hoogstraat-Stationsstraat, waar vroeger 

de Bergpoort stond, door I.C. Rauws, 1979. 

Col. Gemeentearchief Wageningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ook Johannes Isacius Pontanus (1639) en Arend van Slichtenhorst (1654) gebruiken Vada. Zij 
verwijzen daarmee naar het Vada dat wordt beschreven door de Romeinse schrijver Tacitus (ca 55-na 
115). Met Fuchs concludeerde ook ik, dat Wageningen geen Romeinse oorsprong heeft.29 
 We moeten hierbij bedenken dat in de zeventiende eeuw, en ook later, elke zichzelf respecterende 
stad een Romeins verleden meende te moeten hebben. Kennelijk gold (en geldt) dat ook voor Wage-
ningen. Vandaar het kritiekloos gebruik van Vada, Vadae, Vadense en Vadensis in de betekenis van 
Wageningen en Wagenings. 
 
Argumenten tegen een Romeinse oorsprong van Wageningen zijn: 
1. Tacitus vermeldt Vada als een een sterkte op het eiland der Bataven, d.w.z. in de Betuwe en niet op 

de Veluwezoom,30 
2. de linker- of Betuwse oever van de Rijn was de versterkte noordgrens van het Romeinse rijk, 
3. er zijn in Wageningen nooit Romeinse restanten gevonden, 
4. er wordt beweerd dat op de (Wageningse) Berg een Romeins uitzichtpunt aangelegd was. Ook 

hiervoor geldt, dat er geen resten van gevonden zijn, en dat het uitzicht naar het zuiden, dus naar 
het eigen gebied, en niet naar het noorden, naar het vijandelijk gebied was. Wat was dan het nut 
van een dergelijk uitzichtpunt? 

 
Misschien moeten wij denken aan een ligging van Vada nabij de plaats Wadenoijen. De betekenis van 
die naam is immers 'ooien (weidegebieden) van Wade'. Maar Moerman denkt bij deze naam aan een 
wade of waai, een kolk of wiel, ontstaan bij een dijkdoorbraak.31 

                                                 
29 Fuchs, 1963 
30 (Hist. V 20,21, Moerman, 1956) 
31 Moerman (1956) 



          
 
 
 

 
42 

3.21. Bijlagen 
 

3.21.1. Transcriptie van de stadsrechten in het Oud Archief inv. nr. 196 (Burgerboeck) 
 

In den name der heiliger en[de] onverscheidelicker drievoldicheit Amen. Ick Otho Graiff van Gelre 
en[de] van Zutphen scrive allen den ghenen die dese literen insihen saluijt en[de] ewijge vrede Alle 
wercken der sterfflicker dinghen[n], volgen nae den tijtlicke loop en[de] sij vergaen t samen mitten 
minschen, als hij vergaet waer om dat het noeth is, dat men die dinghen die na hare natuer verganckel-
lick sijn verciren moet mit vestenis der brieve[n]. hier om oversihende ick die verstantenis der tegen-
woordiger minschen en[de] der nacommelingen[n] inden getuijch des tegenwoordighe scriffes dat ick 
Otho Grave van Gelre en[de] van Zutphen wt vuergesette[n] raidt mijnre edelevrunden en[de] mijner 
dienstluden vander mochten des keijsers, en[de] des Coeninx en[de] mit sunderlinge oorlof heb ge-
maeckt vander vesten van Nijenwageninghen een Stadt, und heb haer gegeve[n] alle vrijheit mit alinge 
hare goede, dat dese stadt haer verbliden sall, en[de] die luden die daer nu in wonen, offt naemaels in 
wonen sullen va[n] derselver vrijheit, die een vrij stadt gebruijckt, en[de] als vrij stadt Zutphe[n] Und 
ick sall geen schattinge noch beloefftes in deser voerseider Stadt make[n] buten will der burgeren. 
Oick insette ick dat diese selve stadt geregeert sall warden, mit raidt der twaleff Schepene[n], die daer 
gekoren sullen warden. Oft daer ennighe[n] saecke in oer ongeordonneert weren, die overtoge[n] 
sullen bij hun weder warden gecracht, tot eene[n] goeden staet. Und alle saecken sullen geschieden na 
recht en[de] goede gewoente[n] der stadt van Zutphen, wtgenomen t gericht van welcke mijn Richter 
genieten sall, als hij te voeren dede welcke Richter nochtans Richten sall, bij vonnisse en[de] raidt der 
Schepen[en]. Daer om will ick dat geen burger, die inder stadt wonende is, sall worden verwonnen mit 
kampen binnen den eijnden mijner Graeffschappe[n] en[de] mijne landts. Maer die anspraecke sall 
gae[n], mitten saecken die hij tegens den andere[n] hefft, tot den Richter en[de] den Schepene[n] van 
NijenWageninge[n], en[de] als hun die saeck verthoent is, sullen sij daer op richten, en[de] die saecken 
in eenen gooden eijnde brenge[n]. Voort die burger sullen vrij wesen van alle schattinge[n] en[de] 
betalinge va[n] thollen in mijnen landen en[de] in mijner Graiffschappen, wtgenome[n] Lobede en[de] 
allen anderen thollen inden wateren gelegen. Oick sullen dese burgeren geen erffnisse geven van 
huijsen ofte va[n] wapene[n]. Voert voeren daer ennighe vrembde luden va[n] buten in komme[n] 
wone[n] van wat conditien* dat sij weren, die noch heer noch ouders en hebben, datter stadt kundich is 
weert dat sij storven, noch ick noch mijn Richter en sullen die erffnis aenvaen, maer die schepen sullen 
se onder hun bekommert houden een iair lanck en[de] ses weecken. Und weert dat daer binnens iairs 
huer heer, ofte huer erffgenaeme[n] in qwae[men] die hem rechts vander erffnissen vermoedt, soe 
souden hem die schepen voll recht doe[n], maer weert seacke dat noch heer, noch erffgenae[m] bin-
ne[n] siairs en qwamen die recht had tot der erffnis, die soude die Graiff dat goet vrijelick nemen. 
Voert die gene die daer komme[n] mit wagen en[de] mit karren ter marckt huer goet te verkope[n] op 
den donredach weert sal sij qwamen[n] als vooren dages daer te voeren en[de] sij des donredaghs niet 
onkommert en voeren soo sulle[n] sij des vrijdaghs en wechtrecke[n] behoudelick huers en[de] heurs 
goedts, sonder ennige beswernisse des thols. Voert schepen die daer va[n] boven oft van beneden aen-
komme[n] mit huere[n] goeden, varen sij den selven wech wederom, die sij komme[n] [?]ero32 sijn sij 
niet derwarts duergevharen, die sullen sonder tholl en wech trecken. Und op dat die geduchtenis des 
tegenwoerdigen wercks, en[de] die gratie deser groter giften niet en worde gebroke[n] van mij, en[de] 
van mijne erven. Soe heb ick dit mit mijn edelluijden en[de] mit mijnen dienstluden die hier nabescre-
ven staen, mit mijne ede op die heilligen gevesticht. 
 Die name[n] (van die, doorgehaald en erboven) mijner Edelluijden (sijn die, doorgehaald), die 
dvoers(ei kon niet op papier)de vrijheiden gesworen hebbe[n] sijn dese Gerard van Batenburgh, Claes 
van Malsen, Wilhelm van Hernen Ritters die name[n] mijner dienstluden die besworen hebbe[n] dese 
selve vrijheit sijn dese Kuert van Heeckere[n] Goess van Rochem Otho van Soelen Henrick Isere[n] 
Gerrit van Herne[n] Constantijn van Haelsem Ritters, Henrick Mom Egbert van Edinckweerde Winant 
en[de] Godardt Jegers Derck van Eems Rutger Wttenweerd Claes van Oijhusen, Derck van Hall, Johan 
van Well en[de] veell ander lude[n] Dese vrijheide en[de] believinge (beschadigd) giffte deser vrij-
heiden heb ick gemaeckt der Stadt van Nijenwageninge[n]33 mitter machte[n] des keijsers, en[de] des 

                                                 
32 in de andere tekst staat hier ende. 
33 er stond Wageninge[n], wat door toevoeging van “Nijen” werd gecorrigeerd tot Nijenwageninge[n]. 
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coeningx en[de] mijnre Inden iaren der gebuertten ons heere dusent tweehondeert drie en[de] tsestich 
op den anderden Idus der maent Junij bij Nijenwageninghe[n] daer dese getuge[n] tegenwoordich 
weren die hier nabescreven stadsSchepene[n] van Arnhem als Arndt van [de] Gruithuijs Requijn 
Ploich, Godert die Munther, Wolter bijden Kerckhoff Henrick Tengnagell Goede Neuije[n] Wailetij[n] 
vande Merckt Gerrit de Geij Hugo parochiepaep binnen Wageninghe[n], Lubbert Schoelmeister tArn-
hem, en[de] anders vele luden, und desen brieff heb ick doen vesten mit andruckinghe mijns zegell. 
 
Voert wij Reinaldt sohen eens edelen heeren Reinalds Grave van Gelre vernije vestighen en[de] con-
firmieren mit desen tegenwoerdigen brieven der stadt en[de] die burgere[n] van Nijenwageninghen 
voerseit alle vrijheiden en[de] recht vorss als hun verleent en[de] gegeven sijn van onse vuervaders in 
aller formen als voorss. und beloven vuer ons en[de] vuer onsen erve[n] die stadt en[de] den borge-
re[n] vurss. die daer in woenen, ofte woon[en] sullen, alle dese voerseide privilegie[n] en[de] vrij-
heiden in goeden trauwe[n] sonder ennich loes maill onbeweechlick te holden In een ewijch getuijch 
deser dinghen soe hebben wij onsen zegell aen desen tegenwoerdige[n] brieff gehange[n] Gegh[even] 
int iair ons heeren dusent drie honder ses en[de] twijntich op S. Servaesdach des Bischops. 
 
Wij Arnoldt vandr genaden Godes hartoghe van Gelre en[de] va[n] Gulich en[de] Greve van Zutphen 
doen kundt allen luijden en[de] bekenne[n] dat wij mit opgerichten vingere[n] gestaeft eedts bij onser 
furstlicker eere[n] lijfflick ten heilige[n] gesworen hebben dat wij die Ersame[n] onsen lieven vrienden 
Burgerme[estere]n Schepene[n] Raeden en[de] die gemeine burgeren ons[er] stadt va[n] Wagenin-
ghe[n] houden sullen in alle geene rechten privilegien brieven charten herkommen en[de] gewoenten 
die sij hebben en[de] van allen onsen vuervadere[n] die gevest sijn Greven en[de] hartoghe[n] des har-
tochtumbs va[n] Gelre en[de] Graifschaps va[n] Zutphen, den godt allen genodich wesen moet. In oir-
konde der waerheit dijs vorss saecken soe hebben wij onsen zegell van onser rechter wetenheit aen 
desen brieff doen hange[n] Gegeve[n] inden iare ons heren duijsent vierhondert en[de] drie en twijn-
tich des manendachs op St. Laurentius avont. Onder stont per d[-]n[-]m ducem p[-]entibus de consilio 
du[-] Wilhelmo de Isedore[n] milite & Gisberto de Meeckeren sup[-]mo Reddituario [?]ra[?] Gelren. 
 
 
3.21.2.  Transcriptie van de Stadsrechten in het Oud Archief inv. nr. 223 
 

In den name der heiliger onverscheidelicker dryevoldicheit Amen. Ick Otte, greve van Gelren ende 
van Zutphen scrijve allen den genen die dese letteren aensien, Saluiit ende ewijgen vrede. Alle 
wercken der sterfflijcker dingen volgen nae den loep der tijt ende vergaen te samen mitten mynschen 
alsoe die vergaen. Wair om dattet noit is datmen die dingen die nae hoerre natueren verghancklick sijn 
vercyeren moet mit vestenisse der bryeven. Hier om overseynde ick der verstantnisse der tegewoirdi-
ger menschen ende den genen die noch namaels coemen sullen onder den getuych des tegenwoirdigen 
scryfftes, dat ick Otte, greve van Gelren ende van Zutphen, mit voirsetten rayde mijnre edelre vryende 
ende mijnre dyenstlude, vander machten des keysers ende des coninckx ende mit sonderlingen oerloff, 
hebben gemaeckt vander poirten van Nye Wageningen een stat, ende hebben hoer gegeven alle vrij-
heit, mit alingen hoeren gueden, dat dese stat hoer verblijden sall ende die luden die dair nu in woenen 
off namaels in woenen sullen vander selver vrijheit die een vrij stat gebruyckt, ende mijn stat van 
Zutphen. 
 Ende ick en sall gheen schattinge noch beloifften in deser vurseyder stat maicken buyten wyll der 
burgeren. 
 Oick sette ick dat dese selve stat geregiert sall werden by rayde der tweeleff schepenen, die dair 
gekoeren sullen werden. Off dair enige saick in hoer ongeordiniert weere, dat die overtoigen sullen 
werden mit voirsynnigen rayde der voirseyder schepene, ende sullen by hem weder werden gebracht 
tot enen gueden staet. 
 Ende alle saicken sullen wesen inder selver stat nae rechten ende gueden gewoenten der stat van 
Zutphen, uutgenomen alleen tgericht, van welcken mijn richter genot nemen sall als hy te voeren dede; 
welck richter nochtant richten sall by vondenisse ende rayde der schepenen. Voirt soe wyll ick dat 
gheen borger die inder stat woenende is, sall werden verwonnen mit campe bynnen den palen mijnre 
greeffschap ende mijns lands, mer die aenspreker sall gaen mitter saicken die hy tegen den anderen 
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heefft totten richter ende schepenen van Nywageningen, ende alst hem vertoent is, soe sullen sij dair 
op richten ende die saick tot enen gueden eynde brengen. 
 Voirt die burgere sullen vrij wesen van allen schattingen ende betalingen van tollen in mijnen 
lande ende mijnre greeffschap, uutgenomen Lobede ende anders allen tollen die inden water gelegen 
sijn. 
 Oick soe en sullen dese burgere gheen erffnisse geven van huysinge noch van wapen. 
 Voirt weeren daer enige vreemde lude van buten in coemen woenen, van wat manieren dat sij 
weeren, die noch heer noch olders en hebben dat der stat kondich weer, weert dat sij storven, noch ick 
noch mijn richter en sall die erffnisse aenvaen, mer die schepene sullen sij onder hem [bekom]mert 
holden [een] yair lanck ende sess weken, ende weert dat dair bynnen yaers hoer heer off hoer erff-
genamen quamen die hem trecht van dier erffnisse vermeten, soe solden hem die schepen voll recht 
doen, mer weert dat noch heer noch erffnamen bynnen yaers en quamen die recht heefft in dyer erff-
nisse, soe solde die greve dat guet vrijlick nemen. 
 Voirt die gene die dair coemen mit wagenen ende mit kerren ter merckt hoer guet te vercopen op-
ten donredach, wiert dat sij quemen des woensdages dair te voeren ende sij des donredages niet ont-
kummert en were[n], soe sullen sij des vrijdages en wech trecken beholdelick hoers ende hoers guets. 
 Voirt schepe die dair van boven off van beneden aen coemen mit hoeren guede, weert dat sij den 
selven wech weder om trecken die sij quamen, ende niet voir gevaeren en waeren die sullen sonder 
tollen en wech trecken. 
 Ende op dat die gedenckenisse des tegenwoirdigen werckx ende die gracie deser groter ghyfften 
niet gebroicken en werde van my noch van mynen erven, soe heb ick dit mit mynen edelen luden ende 
mit mynen dienstlude die hier nae bescreven staen, mit mijnen ede op die heiligen gevesticht. 
 Die namen mijnre edelre lude die dese voirseide vrijheide geswoeren hebben sijn dese: Gerit van 
Batenborch, Claes van Malsen, Wyllem van Hernen, rydderen. 
 Die namen mijnre dienstlude ende mijnre lude die geswoeren hebben dese selve vrijheit sijn dese: 
Evert van Hekeren, Goessen van Rochem, Otte van Soelen, Henrick IJseren, Gerijt van Hernen, 
Constantijn van Halsem, ridders, Henrick Momme, Egbert van Edinckweerde, Wynant ende Guedert 
Jagers, Dirck van Ems, Rutger utten Weerde, Claes van Oyhusen, Dirck van Hall, Jan van Well, ende 
voell andere lude. 
 Dese bekenninge ende ghyfften der waerheyden heb ick gemaeckt der stat ende burgeren van Ny 
Wageningen mitter machten des keysers ende des coninckx ende mijnre inden yaer der gebuerten ons 
heren dusent tweehondert ende drye ende tsestich, opten anderen idus vander maent van junio, bij 
Nywageningen, dair dese tuyge tegenwoirdich waeren die hier nae bescreven staen:  
 Schepen van Aernhem als Aernt vanden Gruythuys, Rijquijn Ploech, Guedert die Muntter, Wolter 
bijden Kerckhoff, Henrick Tegnagel, Goede Noye, Walwijn vander Merckt, Gerit Gheye, Huge, 
prochipaep in Wageningen, Lubbert schoelmeister tAernhem ende anders voele lude. 
 Ende desen bryeff heb ick doin vesten mit aendruckinge mijns segels. 
 
Voirt wy Reynolt, soen eens edelen mans heren Reynolts, greve van Gelre, vernije, vestige, conffir-
mieren mit desen tegenwoirdigen bryeff der stat ende burgeren van Nywageningen voirseit alle vrij-
heijden ende recht vurseit alse hem beleent ende gegeven sijn van onsen voirvaders in allen fformen 
als voirseit is. Ende loeven voir ons ende voir onsen erven der stat ende burgeren vuirseit die dair in 
woenen off woenen sullen alle dese voirseyde pryvilegijen ende vrijheiden in gueden trouwen sonder 
enich loess invall onbevleclijck te holden. 
 In een ewich getuych deser dingen soe hebben wy onse segel aen desen tegenwoirdigen bryeff 
gehangen. 
 Gegeven int yaer ons heren dusent drye hondert ende sess ende twijntich op sunte Servaes dach 
des heiligen bisschops. 
 
 
Overgenomen met toestemming uit: Kees Gast, Bob Kernkamp, Leo Klep: Geschiedenis van Wagenin-

gen, Wageningen 2013, p. 86-87. 
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Hoofdstuk 4  |  HET MIDDELEEUWSE STRATENPATROON 

   VAN DE BINNENSTAD 
 
 
4.1.  Stratenpatroon 
 
De vraag luidt of men het huidige stratenpatroon, of dat zoals getoond door de vroegste, uit ca. 1569 
en ca. 1640 stammende, plattegronden van Wageningen, mag gebruiken om de voorstedelijke kernen 
van de nederzettingen Wagenvene en NijWageningen, die samen de stad Wageningen zouden worden, 
te vinden. Volgens Sarfatij mag dat bijvoorbeeld voor Dordrecht niet.34 Daarentegen kon Visser, ge-
bruikmakend van een combinatie van de oudste registers van de tinsen (elders hofstedegelden ge-
noemd, een soort grondbelasting), daterend van 1560 en 1598, met de oudste kadastrale minuutplans 
uit het begin van de 19de eeuw, de eerste stedelijke kern van Gouda achterhalen.35 
 Vóór het voorstedelijke Wagenvene en NijWageningen, dat wil zeggen vóór de omwalling en 
omgrachting, zullen de weinige huizen, schuren en boerderijen zonder veel structuur zijn neergezet. 
De huizen en schuren van de riviervissers en kooplieden van Wagenvene zullen nabij de buitenbocht 
van een voormalige loop van de Rijn gestaan hebben, en de boerderijen meer het land in. Later zal de 
behoefte naar meer structuur zijn ontstaan en zal men door planning en door herstructurering van de 
straten, stegen en paden de toegankelijkheid verbeterd hebben. 
 Voor Wageningen moeten wij uitgaan van twee nederzettingen: de handelsnederzetting Wagen-
vene aan een buitenbocht van de Rijn, en het dorp NijWageningen, waarvan ik aanneem dat het ge-
legen heeft op de plaats waar later de Bergpoort verrees, en langs de huidige Bergstraat en de oostzijde 
van de Hoogstraat. Zoals zo vele dorpen bestond de pre-stedelijke kern uit een gevorkte structuur: van  
de voornaamste weg  takte zich een  zijweg af, die min of meer evenwijdig met de hoofdweg ging lo-
pen. 

 
Afb. 7.   Het oude tracé van de 

Achterstraat. De oorspronke-

lijke splitsing in Hoogstraat en 

Achterstraat bevond zich op het 

latere Bergpoortgebied. De 

Molenstraat werd aangelegd 

om beide straten met elkaar te verbinden. Wellicht dat oorspronkelijk de Hoogstraat anders (zie 

afbeelding detail) aansloot. 

 
 
Voorbeelden worden gegeven voor dorpen in het rivierengebied door Renes.36 Andere voorbeelden 
zijn Haarlem door Van Regteren van Altena en Speet,37 en Lochem door Palmboom.38 Den Uyl con-

                                                 
34 Sarfatij (1972) 
35 Visser (1994) 
36 Renes (1992) 
37 (Regteren van Altena & Speet, 1982) 
38 Palmboom, 1983 



          
 
 
 

 
46 

cludeerde dat ze over het algemeen uit de achtste tot tiende eeuw dateren.39 De voornaamste weg heet-
te veelal Hoofdstraat, Hoogstraat, Voorstraat, of Steenstraat, terwijl de 'zijweg' Achterstraat werd ge-
noemd (afb. 7). Deze laatste was aanvankelijk onbebouwd en vormde de achtergrens van en  achtertoe-
gang tot het  perceel gelegen  aan de hoofdstraat. Of de datering van achtste-tiende eeuw ook voor 
NijWageningen geldt, is mij onbekend. 
 Wellicht zijn de grenzen van de percelen 392, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 406, 407 en 408 zoals 
die door de Kadasterkaart-1832 worden getoond (afb. 8), en die niet loodrecht op de Hoogstraat staan, 
een aanduiding. Er moet in het verleden een reden geweest zijn om de percelering schuin op de 
Hoogstraat te plaatsen. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8. De percelen 392, 397, 398, 399, 400, 

401, 402, 406, 407 en 408, met een schuin 

op de Hoogstraat geplaatste percelering. 

 
 
Kennelijk werd bij de aanleg van het tracé van de kade Hoogstraat de reeds bestaande percelering ge-
negeerd. Indien dat het geval is, dan stond in dit gedeelte van de binnenstad denkelijk één van de 
vroegste boerderijen of huizen, die ca. 1240 binnen de wal kwam of kwamen te liggen. 
 
 
4.2.  Oude boerderijen 
 
Men kan zich afvragen waar de oude boerderijen die binnen de wallen kwamen te liggen, stonden. We 
kennen hun aantal niet. Het zal moeilijk zijn hun ligging terug te vinden. Mogelijk heb ik een viertal, 
waarvan naderhand het ter plaatse gestaan hebbende huis niet op een logisch gelegen plek stond, geï-
dentificeerd. Hierbij ga ik ervan uit dat de oorspronkelijke boerderij na verloop van tijd ver- of her-
bouwd werd als een woonhuis. 
 Vermoedelijk stond een boerderij aan het eind van een toegangsweg (afb. 9), liggende op percelen 
057+058. Deze steeg gaat later Schuijlsteeg heten. Een tweede boerderij stond misschien op perceel 
455 en waarvan perceel 451 de toegangsweg vormde (afb. 10). Ieder van de beide eigenaren van de 
buurpercelen dacht dat hij eigenaar was, want het eigendom stond niet vast. De reden was dat de 
aloude toegangsweg eigendom was van de plaats waar de boerderij stond. 
 Een derde boerderij lag, denk ik, op perceel 371 of daar in de buurt. Na sluiting van de straatwand 
van de Hoogstraat en vermoedelijk vervanging van de boerderij door een woonhuis, bleef dit huis via 
de Nieuwstraat en perceel 372 bereikbaar. Onderzoek van Angenent (zie beneden) toont aan dat mijn 
gedachte goed was. 
 

                                                 
39 Den Uyl (1957) 
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Links: Afb. 9. Een steeg, later de Schuijlsteeg geheten, lopende van de Hoogstraat naar een woonhuis 

of tijdens de omwalling een boerderij. Rechts: Afb. 10. Een steeg, kad. 451, lopende naar een 

woonhuis, dat ca. l800 werd afgebroken. Misschien was het tijdens de omwalling een boerderij. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In 1998 door mij voorspelde plaats van een boerderij. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interessant is dat Angenent de resten van twee boerderijen min of meer op de plaats heeft gevonden, 
zie de afbeelding op de volgende bladzijde.40 
 
 
 

                                                 
40 Angenent (2008, blz. 54) 
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Een vierde boerderij stond aan het eind van een 
steeg die van de huidige Vijzelstraat over per-
ceel 340 liep naar perceel 341+342. Het huis dat 
op dit perceel stond, werd later het Van Brie-
nenshuis en de Bontenburg genoemd (p. 77). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3.  Hoogstraat en zijstraten 
 
De ligging van de oudste straten en stegen van Wagenvene/ NijWageningen kennen we niet. Wellicht 
dat in de Hoogstraat en Achterstraat als oudste, nog resterende straten gezien kunnen worden. De 
Hoogstraat ontving deze naam, doordat het fungeerde als een kade (dat is een lage dijk). Deze bestond 
waarschijnlijk al vóór de stichting van de stad. Stol neemt aan dat een kade langs de Rijn in de tweede 
helft van de 12e eeuw is aangelegd.41 Renes denkt dat dit een tiental jaren later plaats vond.42 Toen liep 
de Rijn nog vlak langs de zuidkant van Wagenvene. Ondanks de verlegging van de bedding van de 
Rijn zal een kade opgeworpen zijn, die in 1595 tot de Grebbedijk opgehoogd werd. In dat geval zou de 
noodzaak tot aanleg van een kade waarop de Hoogstraat kwam te liggen niet nodig geweest zijn. 
Renes wijst op het feit dat aangezien deze 'Hoogstraat'-kade wel was aangelegd, de kade ouder moet 
zijn dan de 'Grebbe'-kade (mijn namen).43 
 
In het algemeen gaat men ervan uit dat 'Hoogstraat'-kade fungeerde om hoog water van de Rijn tegen 
te houden, maar de kade kan ook gediend hebben om het welwater van het Veluwemassief en het zure 
veenwater uit het noorden tegen te houden.44 We moeten ons hierbij voorstellen dat uit het Veluwe-
massief veel water naar de Gelderse Vallei stroomde. Een deel ervan wordt afgevoerd door de Dijk-
graaf naar de stadsgracht. Ook stroomde en stroomt water vanuit de Wageningse Berg naar en onder 

                                                 
41 Stol (1992) 
42 Renes (1997) 
43 Renes (1997) 
44 (Vervloet, 1989; Renes, 1997) 
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de stad. Een deel ervan komt terecht in de gracht en in putten en pompen; de rest stroomt verder. De 
grachten vervulden hiermee een functie in de lozing van het water uit de Gelderse Vallei op de Rijn.45 
 Vervloet46 en Renes47 wijzen op de plaats van de kerk, die aan de Rijnzijde van de Hoogstraat al 
in de dertiende eeuw werd gebouwd. Als de Rijn als bedreigend werd gezien, dan zou de kerk aan de 
noordzijde van de Hoogstraat gebouwd zijn. Echter, door geleidelijke opslibbing kwamen de uiter-
waarden steeds hoger te liggen, waardoor het Rijnwater wel een bedreiging voor de stad ging vormen. 
Daarom werd aan de zuidzijde de Grebbedijk aangelegd om de stad voor overstromingen te behoe-
den.48 Deze zal in loop der tijden opgehoogd zijn. 
 Ook Renes wijst op twee gebieden van de binnenstad die planmatig opgezet zijn.49 Eén ervan is 
het lage gebied ten noorden van de Hoogstraat met een aantal dwars op de Hoogstraat liggende straten. 
Deze zijstraten zijn de Beuningstraat, de verdwenen of nooit aangelegde straat, die recht tegenover de 
Nieuwstraat lag en waar nu Kniphorst Boekverkopers gehuisvest is (die ik voor het gemak en 
duidelijkheid 'Kniphorst'straat noem),50 de Broekstraat (Junusstraat), de Rouwenhofstraat en de Riems-
dijkstraat (afb. 11). Door de min of meer gelijke afstanden tussen deze straten valt dit gebied duidelijk 
als gepland op. 
 Op p. 32 heb ik aangegeven dat de Broekstraat misschien een oude straat of steeg is die naar het 
Wageningse Broek liep. Na het opwerpen van de wallen kwam een deel van deze straat binnen en een  
deel buiten de wallen te liggen. Beide delen zullen waarschijnlijk door een poort, de Broekpoort, ver-
bonden zijn. Op de Broekpoort komen we nog terug (p. 60). 
 

 
 
Afb. 11. Vier blokken 1, 2, 3 en 4. Door demping van de binnengracht (5) in het begin van de 17de eeuw werden 

deze blokken verlengd. Duidelijk ligt de Nieuwstraat tegenover de 'Kniphorst'straat (percelen 94+ 95). Blok 2, 3 

en 4 bestonden oorspronkelijk vermoedelijk uit vier opstrekkende percelen. De percelering van het blok 1 toont 

een rommelige structuur. 

 
 

                                                 
45 (Renes, 1997) 
46 Vervloet (1989) 
47 Renes (1993, 1997) 
48 (Renes, 1993) 
49 Renes (1993, 1997) 
50 (Zeven, 1986a, 1989b) 
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Het tweede gebied met een regelmatige structuur is het gebied tussen de Boterstraat, Waagstraat, 
Burgtstraat en Kapelstraat (gedeelte tussen Achterstraat en Nieuwstraat/Vijzelstraat) (afb. 12). Het feit 
dat er (eind dertiende eeuw) ruimte was voor de kerk en zijn immuniteit, de oude (tot begin zestiende 
eeuw) en huidige markt (begin zestiende eeuw) en voor terreinen van religieuze genootschappen, duidt 
op een groot leeg gebied.  
 

 
 
Afb. 12. Vier geplande blokken aan de Achterstraat. Blok 1 werd aan de zuidzijde door verlegging van het tracé 

van de Boterstraat kleiner. De noordgrens van blok 4 is niet duidelijk. 

 

Daar achter zal  ook ruimte geweest zijn om de bovengenoemde, geplande blokken aan te leggen. 
 Het blok 300<>314 was oorspronkelijk iets groter. Door het naar binnen afbuigen van het tracé 
van de Boterstraat kwam perceel 190 aan de buitenzijde te liggen. Oude huizen op dit blok stonden op 
301 en 314. Het oudste huis op het blok 317<>335 is waarschijnlijk de voorganger van het 'Huis aan 
de Markt', d.w.z. van het huidige huis Cunera (op perceel 328). Zijn eerdere naam duidt erop dat er 
geen andere huizen aan de Markt stonden. Op het blok 336<>346 stond het Van Brienenshuis, later de 
Bontenburg geheten (op het perceel 341+342). 
 In eerste instantie lijkt het erop dat een landmeter ook betrokken was bij de aanleg van de Achter-
straat en eerder bij de aanleg van de kade, de latere Hoogstraat. Maar beide straten zijn niet kaarsrecht. 
Duidt dit op een gefaseerde aanleg? De Hoogstraat loopt met een flauwe bocht tot de Beuningstraat, 
vervolgens is er een recht stuk tussen deze straat en de Broekstraat, en opnieuw een recht stuk tussen 
de Broekstraat en de Riemsdijkstraat 
 Het verschil in hoogte tussen het gebied ten zuiden en het gebied ten noorden van de Hoogstraat 
zal ook ontstaan zijn door het bewust ophogen van het maaiveld met zand van buiten de stad (de 
Joodse begraafplaats is aangelegd in een zandafgraving) en onbewust met stadsvuil. Het lagere gebied 
ten noorden van de Hoogstraat en ten westen van de Beuningstraat is waarschijnlijk korter en minder 
intensief bewoond en zal daardoor minder opgehoogd zijn. Door het ophogen van het maaiveld met 
zijn 'oneffenheden', zoals oude geulen, sloten en greppels, werd dat gladgestreken. 
 De bovengenoemde regelmatige afstanden tussen Beuningstraat en Riemsdijkstraat kan ook wij-
zen op een percelering waarbij de straten op oude perceelsscheidingen, zoals sloten, zijn aangelegd. 
Deze sloten zullen gediend hebben om water af te voeren. Bodemkundig onderzoek kan misschien 
hierover nog uitsluitsel geven. 
 
De afstanden tussen de hartlijnen van de zijstraten in dit gebied vanaf de Hoogstraat gemeten, zijn: 
 
Schuilsteeg - Beuningstraat            88,50 m* = 23,49 roede** 
Beuningstraat - 'Kniphorst'straat    35,60 m  =  9,45 roede 
'Kniphorst'straat - Junusstraat 48,00 m  = 12,74 roede 
Junusstraat-Rouwenhofstraat 50,60 m  = 13,43 roede 
Rouwenhofstraat-Riemsdijkstraat 50,60 m  = 13,43 roede 
* opgegeven door de gemeentelijke kadastrale dienst. 

** 1 Rijnlandse roede (meestal gebruikt in Wageningen) = 3,767 m. 
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Hierbij vallen duidelijk de gelijke afstanden Junusstraat-Rouwenhofstraat en Rouwenhofstraat-Riems-
dijkstraat op. Ik ga er vanuit dat de Junusstraat (Broekstraat) al een oude straat is, en dat houdt dan in 
dat men kennelijk het blok ten westen van deze straat vanaf de Hoogstraat in gelijke helften verdeeld 
heeft om die daarna uit te geven. Misschien had men eerder al een soortgelijke afstand in het hoofd, 
toen de 'Kniphorst'straat gepland werd. Deze werd dan vanaf de Junusstraat gemeten. Zie verder p. 60. 
 
 
4.3.1.  Visgraatstructuur 
 

Wanneer wij de Hoogstraat en zijn zijstraten opnieuw bezien, dan blijkt dat er een visgraatstructuur 
bestond: 
 
 
       Beuningstraat ─┤H├─ zijstraat naar 1e Kloostersteeg 
                      │o│ 
   'Kniphorst'straat ─┤o├─ Nieuwstraat 
                      │g│ 
         Junusstraat ─┤s├─ Kapelstraat 
                      │t│ 
     Rouwenhofstraat ─┤r├─ de Oude Markt 
                      │a│ 
     Riemsdijkstraat ─┤a├─ Boterstraat 
                      │t│ 
 
Dit regelmatig stratenpatroon voor dit gedeelte van de stad wijst op een magistraat die regelend optrad. 
Renes (1992) denkt aan het werk van een landmeter. Mocht dat het geval zijn, dan heeft die gezorgd 
dat de sloten of straten loodrecht op de Hoogstraat stonden, en dat het straatgedeelte tussen de Junus-
straat en Riemsdijkstraat precies doormidden werd gedeeld. 
 
 
4.3.2.  Achterstraat 
 

Voor de Achterstraat heb ik aangegeven dat het naar het noorden afbuigende begingedeelte van deze 
straat van latere datum is (zie p.47 en afb. 7 en deel 5). De splitsing van de Hoogstraat - Achterstraat 
moet plaats hebben gevonden op de plaats waar later de Bergpoort is gebouwd. Het eerste rechte deel 
loopt tot aan de kruising Kapelstraat-Burgsteeg, en het tweede deel tot aan de Kromme Hoek. 
Bron: Deel 5. 
 
Interessant is ook te vermelden dat de Kapelstraat zowel loodrecht op de Hoogstraat als op de Achter-
straat staat. Hierdoor is een bocht in de eerstgenoemde straat ontstaan. De Waagstraat staat ook lood-
recht op de Achterstraat. Beide straten zullen door een landmeter uitgezet zijn. Hetzelfde geldt voor de 
verdwenen Burgsteeg, die van de Kapelstraat naar de wal liep. In 1500 liep deze steeg over hertogelijk 
gebied (nu Bassecour e.o.) en de hertogelijke moestuin (nu Rozendaalse huizen en tuinen). 
 
De blokken 301<>314, 317<>335, 336<>346 en 362<>368 lijken ook door een landmeter te zijn afge-
paald. Maar zoals ik al schreef was blok 301<>314 groter, doordat de Boterstraat meer naar de gracht 
liep. Bij het uitzetten van de Burgstraat moest hij afwijken, omdat deze straat in het verlengde van de 
Kasteelse Gang, d.w.z. de toegangsweg naar het Kasteel, ligt. Maar aangezien deze laatste straat wel-
licht ouder is dan het Kasteel diende hij met de Burgstraat tot toegang van het huis, dat voordat de 
hertog zijn Kasteel bouwde, er stond (p.93). 
Er is nog een tweede blok met een afwijkende percelering. Dit is blok 347<>353. Door de percelen 
niet loodrecht op de Kapelstraat of Nieuwstraat af te palen, kon men percelen van acceptabele grootte 
en vorm krijgen. 
 
 
 



          
 
 
 

 
52 

4.4.  De oudste stadskaarten 
 
Van de stad Wageningen zijn weinig oude plattegronden gemaakt of bewaard gebleven. Wij zullen al-
leen de hieronder beschreven kaarten vermelden. Daarbij laat ik z.g. vestingkaarten onbesproken, 
omdat zij veelal alleen de versterkingen en eventueel Hoogstraat laten zien. Voor ons doel: onderzoek 
naar het stratenpatroon, dragen zij niet bij. 
 
4.4.1. Jacob van Deventer, ca. 1569 
 

Dankzij de opdracht van koning Philips II aan Jacob van Deventer in 1559 werden van talloze steden 
in de Nederlanden stadsplattegronden getekend. Van Wageningen werden in ca. 1569 drie plattegron-
den getekend. Eén plattegrond, mogelijk het Minuutplan, wordt bewaard in het Rijksarchief te Arn-
hem. De andere twee plattegronden bevinden zich op één bladzijde in een atlas in de Nationale Biblio-
theek te Madrid. Deze bladzijde geeft de z.g. ‘carton’ en het z.g. 'net' (zie Deys, 1988, afb. C Kaart 
108). Het Net lijkt sterk op de Minuutplan.  
Beide tonen ook de omgeving van de stad, terwijl de carton (afb. 13) alleen de stad geeft. De minuut-
plan dateert uit ca. 1569, hetgeen betekent, dat het 'Net' ook de situatie uit dat jaar laat zien. De drie 
plattegronden zijn gekleurd (Deys, 1988). 
 
De Minuutplan toont ons voor de binnenstad het stratenpatroon, waarbij de straten door stip-
pen worden aangegeven. De afstand tussen twee stippen varieert en dus kan het geen eenheid 
van afstand zijn. Daarnaast toont deze kaart de ligging van de kerk, de kapel, het kasteel, de 
huizen en de stadsversterkingen. Hierbij valt de dubbele gracht op. Ook wordt de omgeving 
getekend, waarbij de kerk van Wageningen-op-de-Berg is aangegeven. Kruizen langs de weg 
geven aan doe de processie vanuit de stad naar de Heylige Cruyskapel, d.w.z. de oude St. 
Janskerk, ging. Deze Minuutplan is afgebeeld als afbeelding 3 op p.25. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 13.  De Carton getekend door 

Jacob van Deventer in ca. 1569. Het 

origineel bevindt zich in de nationale 

Bibliotheek te Madrid. 

 
 
De Carton in Madrid toont ons eveneens het stratenpatroon door stippen aangegeven. Daarnaast wor-
den de stadsversterkingen getoond. Het Net lijkt op het Minuutplan. Ook hier worden de straten door 
stippen aangegeven, maar door gebruikmaking van een gele kleur zijn die straten duidelijker geaccen-
tueerd. De ligging van de huizen zijn in roestrode kleur aangegeven. De gebouwen met een leien dak 
worden door een blauwe kleur weergegeven. 
 
 
 



          
 
 
 

 
53 

4.4.2.  Nicolaes van Geelkercken, ca. 1640 
 

Van Slichtenhorst (1654) geeft o.m. een vogelvluchtkaart van Wageningen-stad. Deze kaart is vanuit 
het zuidzuidoosten gezien getekend. Deze vogelvluchtkaart is door Nicolaes van Geelkercken ca. 1640 
gemaakt. Hoe hij deze kaart heeft kunnen tekenen is niet bekend. Uiteraard was het toen niet mogelijk 
om vanuit zo'n hoog punt, zoals de kaart suggereert de stad te bekijken. In het algemeen was de toren-
spits het hoogste punt van een stad, en zijn kaart laat ons bovenop de spits kijken. Het leven en werk 
van deze cartograaf wordt beschreven door Anon. (1972). 
 

 
Afb. 14. Stadsplattegrond van 

Wageningen, ca. 1640 (Theatrum 

ichnographicum omnium urbium 

et praecipuorum oppidorum 

Belgicarum XVII Provinciarum 

per accurate delineatarum = 

Perfecte aftekeningen der steden 

van de XVII Nederlandsche 

Provincien in platte gronden 

[Proefdruk] by Frederick de Wit, 

t'Amsterdam publiceerde. De 

kaart is gekleurd en wordt in de 

afdeling Speciale Collecties van 

Wageningen Universiteisbiblio-

theek, bewaard. 

 

 
Deze Vogelvluchtkaart is ook in kleur beschikbaar. Hij diende ook als voorbeeld voor Frederick de 
Wit, die de kaart in Amsterdam herdrukte (afb. 14). Dit zal aan het einde van de 17de eeuw (1698?) 
gebeurd zijn. 
Deze kaart bevat talloze fouten. Niet alleen in de benoeming van bolwerken, maar ook in de weergave 
van de gebouwen en de huizen. Zo wordt de kerk zonder koor getekend. En op de Kapelstraat  links 
van het Gildehuis ontbreekt een huis. Aangezien deze kaart wijdverbreid, regelmatig herdrukt en door 
velen kritiekloos wordt gebruikt, gaan de fouten een eigen ‘waar’ leven leiden. 
 
 
4.5.  De locaties van de oude en nieuwe markt 
 
Voor 1500 lag de markt van Wageningen, daar waar nu ondermeer de 1263-1963-fontein staat. Op een 
dergelijke markt werd een put voor algemeen gebruik gegraven, die een centrale functie vervulde. In 
1649 bestond deze als ratelput aangeduide put nog en was op perceel 246 te vinden. In eerste instantie 
zal men bij deze naam denken aan het geluid, dat bij het ophijsen en laten zaken van de emmer ge-
maakt werd. In dat geval was er een ketting en geen touw. Maar was een ketting wel nodig? Immers de 
put zal niet diep geweest zijn, omdat het grondwater aldaar vrij gemakkelijk bereikt kan worden. In 
Rhenen werd een put 'raaieput' genoemd. Dit was een put met een inwendig raderwerk (Deys, 2001). 
Misschien dat een dergelijke constructie (waartoe diende die?) ook in de ratelput was aangebracht en 
dat het geluid en de naam rader/raai geleid hebben tot de naam ratelput. In de loop der tijd is deze put 
verloren geraakt. De juiste plaats zal gevonden kunnen worden door de bovenste 1-2 meter dikke laag 
weg te graven. De put is waarschijnlijk opgevuld met afval. Archeologisch onderzoek van deze put zal 
ons meer over de jaren dat de put als afvalput heeft gediend en dus over Wageningen vertellen. 
Naast de ratelput stond, op perceel 247, de Oude Waag. Het woonhuis ter plekke, dat misschien de 
verbouwde waag is, wordt nog in 1622 (Waeghe, OAW inv.nr. 625), 1647 (De Waege, OAW inv.nr. 
913) en 'na 1728' (De Wage, OAW inv.nr. 928) met die naam aangeduid. 
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De ligging van de oude markt aan de doorgaande weg, de Hoogstraat, was goed gekozen. Kooplieden 
en kopers konden deze plek op een gemakkelijke wijze bereiken. Of deze plaats de eerste marktplaats 
was weten we niet. Misschien was het z.g. dorpspleintje van NijWageningen (Sombroek, 1986) wel de 
oudste marktplaats. 
Hoe dan ook, er moet dan ook een reden geweest zijn om de magistraat eind 15de eeuw te doen beslui-
ten om de markt naar de huidige plaats te verplaatsen. Kennelijk was de goede bereikbaarheid niet van 
groot belang. Kwam dit doordat het aantal interlokale handelaren was afgenomen? En stond dit weer 
in verband met het geleidelijk verdwijnen van de nabijgelegen aanlegplaats voor rivierkooplieden, ver-
moedelijk in het tweede kwartaal van de 15de eeuw of speelde de herinrichting van de stadswallen en 
gracht een rol? 
 
 
4.6.  De verlegging van de Achterstraat-noordeinde 
 

De verlegging van de Achterstraat-noordeinde naar het 
huidige tracé vond in elk geval voor 1569 plaats, want op Van 
Deventer-kaart is dit nieuwe tracé al te zien. Misschien is dit 
gebeurd tijdens de reconstructie van de vestingwerken begin 
16de eeuw. 
De in 1832 kadastraal ingetekende percelen 410, 411, 412, 
413, 414 en 415 zijn door deze verlegging ontstaan (zie afb. 
15). De grond was van de Staten van Gelderland, die er tins 
over hief. Eerder zullen de percelen 410oost, 411oost, 
412oost en perceel 413, evenals de grond waarover het nieu-
we tracé van de Achterstraat loopt, voor ca. 1500 hebben 
behoord tot de (latere) percelen 441<>445 aan de overzijde 
van de Achterstraat. Dit is overigens niet terug te vinden in 
het Tinsregister voor die percelen. De tinsplicht zal bij de per-
celen 441<>444 zijn gebleven. 
Misschien is perceel 411 als achteruitgang pas later door de 
eigenaar van perceel 409 gekocht. De behoefte aan een eigen 
achteruitgang kan zijn ontstaan, nadat perceel 409 zijn achter-
uitgang via perceel 415 was kwijt geraakt. Immers van de per-
celen 409 en 415 kennen wij gemeenschappelijke eigenaars. 
Na het ontstaan van perceel 410 kan dit perceel zowel van 
Achterstraatzijde van perceel 408, als van de steeg 411 als 
uitgang naar Achterstraat gebruikt hebben.  
 

Afb. 15.  De  verlegging van  het begin van de Achterstraat. Hierdoor kwam het begin noord-zuid te liggen en 

ontstonden percelen 410oost<>414. De  percelen 441, 443<>445 zullen verkleind zijn. 

 
 
4.7. Onderaardse waterstromen, blekerijen en brouwerijen 
 
Onder de stad en aangrenzende gebieden stroomt vanuit de Wageningse Berg water naar de Gelderse 
Vallei en de Betuwe. Dit toen schoon en ijzervrij water in de ondergrond van de stad vulde de stads- 
en kasteelgrachten, en werd vanuit putten door middel van pompen naar boven gehaald en uit de 
gracht geschept. Vanuit het aangrenzende Veluwemassief werd water in de Dijkgraaf opgevangen en 
op de stadgracht geloosd. Bij hoog Rijnwater zal de afvoer van dit water belemmerd zijn, waardoor de 
grondwaterspiegel in de stad steeg. 
Het grondwater werd benut door de bevolking die gemeenschappelijke en particuliere putten en pom-
pen had aangelegd. Ook werd het water gebruikt door blekerijen in en buiten de stad en door brouwe-
rijen. In alle gevallen wilde men schoon en ijzervrij water hebben.  
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De last die het water in de kelders van de Bassecour en het oude Pedellengebouw veroorzaakte, en het 
optrekken van vocht in de fundamenten van de N.H. kerk moet met een verhoging van grondwater-
spiegel te maken hebben gehad. Deze verhoging zou te maken kunnen hebben met het minder gemak-
kelijk doorstromen van de onderaardse waterstroom tussen deze kelders en het Kloostergebied. Zo ver 
ik weet is van deze ondergrondse waterstroom weinig bekend. Hydrologisch onderzoek is noodzake-
lijk om onze kennis te vergroten. 
 
 
4.8.  Conclusies 
 
Men zou kunnen aannemen dat een rommelig afgepaalde percelering duidt op de oudste vestiging. 
Wanneer we dan de kadasterkaart bekijken, dan valt het, uitgezonderd de bovengenoemde gevallen, 
met de percelering best mee. Het oude NijWageningen zal hebben gelegen waar later de latere Berg-
poort werd gebouwd. Hierdoor kwam het zuidwestelijke deel binnen de wallen te liggen en werden de 
bewoners stedelingen. Het is moeilijk de mogelijke ligging van de vier boerderijen binnen de wallen 
aan te geven. Wagenvene was zeer waarschijnlijk van een gering omvang. Daardoor liet het geen spo-
ren na in de percelering zoals opgetekend in 1832. Het zou interessant zijn te weten of het grondwater 
de aanleg van kelders in vroegere tijden heeft verhinderd. 
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Hoofdstuk 5  |  OUDSTE EN OUDE BLOKKEN EN PERCELEN 
 
 
5.1.  Mogelijke ligging van de oude boerderijen 
 
Op p. 48 is al aangegeven dat na de omwalling van een terrein (de latere stad Wageningen) enkele 
boerderijen met (een deel van) hun land binnen die wallen kwamen te liggen. Deze boerderijen zullen 
toegangswegen hebben gehad. In de loop der tijden zijn deze boerderijen, waarschijnlijk eerst ver-
bouwd tot woonhuizen, en later vervangen te worden. Met behulp van de percelering, zoals die in 
1832 aanwezig was en archiefgegevens heb ik gepoogd om de voormalige toegangswegen en daardoor 
de plaatsen van deze verdwenen boerderijen te identificeren: 
1. de Schuilsteeg, die naar een voormalige boerderij/huis op perceel 058 liep (p. 42), 
2. de steeg (perceel 451) tussen de voormalige R.K. kerk en de Meubelfabriek, die naar een voor-

malige boerderij/huis op perceel 455 liep. In ca. 1800 is het huis afgebroken. 
3. misschien de steeg (perceel 372) die naar een door mij geïdentificeerd voormalige huis op één van 

de percelen 371, 378bis of 380 liep, 
4. een steeg die van de huidige Vijzelstraat naar het voormalige huis de Bontenburg (op perceel 

341/342) liep. 
Andere wegen en stegen zullen mogelijk verdwenen zijn of opgegaan in het huidige stratenpatroon. 
 
 
5.2.  Wageningen opgedeeld in oude blokken en percelen 
 
Met behulp van de percelering van 1832 en archiefgegevens zoals vastgelegd in delen 2 t/m 5 (Zeven, 
1998b, 1999) wordt hier eerst ingegaan op de opsplitsing van oude percelen (blokken, subblokken, 
grotere percelen), zoals die in de loop der tijd heeft plaats gevonden. We geven op een paar voorbeel-
den van opsplitsing. 
 
Een oud perceel is het grote perceel tussen de Hoogstraat en de Broekstraat (Junusstraat) en de Rou-
wenhofstraat (perceel 127<>132 tot aan de wal). De huizen aan de Hoogstraat stonden tot ca. 1500 
tegenover de Oude Markt. In de loop der jaren is dit gebied opgesplitst. Tot ongeveer 2010 verbond 
alleen Garage Oudsen nog de Junusstraat met de Rouwenhofstraat. Sinds de nieuwbouw en herinrich-
ting van dit gebied is ook dit eeuwenoude perceel opgesplitst.  
 
Een ander oud perceel 127+127bis+128+129 werd gesplitst in twee percelen, nl. perceel 127+127bis 
en perceel 128+129. Deze splitsing geven we aan als: 
 
127+127bis+128+129 > 127+127bis 
                                      > 128+129 
 
De percelen 128 en 129 vormen heden nog een koppel, omdat perceel 129 de achteruitgang van 
perceel 128 is. 
 
Misschien dat deze rommelige percelering van beide gebieden op een vroege bewoning wijst en dus 
op een vroege uitgifte van grond door de (toen nog) graaf van Gelre. 
 
Hierbij dient nog aangetekend te worden dat twee aangrenzende percelen in eigendom van één persoon 
niet altijd tot één ouder perceel hebben behoord. Het is mogelijk dat een eigenaar een aangrenzend 
perceel aankocht en dat beide percelen gemeenschappelijk 'voortleefden'. 
 
Het teken + betekent twee aangrenzende percelen 
Het teken <> betekent tot en met 
Het teken } betekent samengevoegd. 
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5.2.1.  Het oude blok 043<>057 
Het blok 043<>057 wordt begrensd door percelen 041+042, de Hoogstraat, perceel 059+060 en de 
wal. De Schuilsteeg, nu foutief Schuylensteeg genoemd, was oorspronkelijk de toegangsweg van de 
Hoogstraat naar een huis dat op perceel 057(+058) heeft gestaan. Mogelijk vormde dit huis het cen-
trum van het oude perceel 045-053<>055-058. Mogelijk stond hier oorspronkelijk een boerderij, die 
binnen de wallen kwam te liggen. Na verloop van tijd zal de boerderij vervangen zijn door een huis, 
dat door zijn latere ongelukkige ligging ten opzichte van de Hoogstraat (p. 49) in verval is geraakt en 
vermoedelijk door een huis aan de Hoogstraat is vervangen. 
Na de reconstructie van de verdedigingswerken in het begin van de 17de eeuw kwamen percelen 041, 
043 en 044 beschikbaar en werden met dit blok verenigd. Aldus: 
 
045-053<>055-058 } 041-053<>055-058 
041-044 } 
 
Bij de kadastrale nummering in 1832 had men behoefte eerst de beide zijden van de Schuilsteeg te 
nummeren, en pas daarna de achterliggende percelen 056, 057 en 058. Het lijkt erop dat perceel 055 
was vergeten, of dat het vlak voor de definitieve nummering, door deling van een perceeltje, 048+055 
ontstaan was. Hierdoor lijkt de nummering van perceel 054 onlogisch. 
Door de bovengenoemde reconstructie van de verdedigingswerken kwam ook terrein beschikbaar pa-
lend aan de einden van percelen 045, 056, 057 en 058, dat aan deze percelen werd toegevoegd. Hoe 
groot dit toegevoegde gebied was, weten we niet, maar bij het meer naar het zuidwesten (ZW) gelegen 
blok is het perceel 114<>118 toegevoegd. Misschien mogen we de zuidoost (ZO)-perceelsgrens van 
perceel 114+115 naar het noordoosten (NO) doortrekken om te zien welk stuk is toegevoegd. Het 
bovengenoemde grote perceel is geleidelijk aan opgesplitst. Met behulp van de tinsbetalingen ben ik 
tot een volgende splitsingen gekomen: 
 
041-053+055-058 (29,13a) > A (27,14a) + B (1,99a) 
 
A = 041<>047+056 (27,14a) > 041<>044 (12,44a)  > 041<>043 (9,54a)  > 041+042 (8,69a) 
    > 043 (0,85a) 
                                                    > 044 (2,90a) 
  > 045<>047+056 (14,70a)  > 045+046 (7,60a) > 045+046west 
    > 045+046oost 
   > 047+056 (7,10a) 
B = 048<>053+055 (1,99a) > 053 (0,64a) 
  > huurhuisjes 048<>052+055 (1,35a) 
 
Mogelijk behoorde tot dit grote perceel de NO-helft van perceel 054 (3,10a), dat de toegangsweg naar 
de oude boerderij op perceel 057 begrensde. Indien dat het geval is dan behoorde het ZW-deel tot het 
beneden beschreven oude perceel. De perceelsgrens liep dan in het verlengde van de grens tussen 058 
en 059. 
 
Misschien dat het perceel 059+060 van dit grotere perceel is afgesplitst. Het verloop van het trottoir 
zoals te zien op  de Kadasterkaart-1832 lijkt dit te bevestigen. 
 
 
 
 
060 het Stadswapen 
060 Oranje Hotel 
 
5.2.2.  Het perceel 059+060 
Het perceel 059+060 wordt begrensd door de percelen 058 en 054, de Hoogstraat, het perceel 061+062 
en de wal. Mogelijk dat het perceel 059+060 (?+ZW-deel van 054) behoorde tot één van de twee be-
grenzende oude percelen. 
Door reconstructie van de verdedigingswerken werd perceel 059 verlengd. De grootte van de moge-
lijke toename wordt hierboven beschreven. 
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5.2.3.  Het oude blok 061<>068 
Het oude blok 061<>068 wordt begrensd door het perceel 059+060, de Hoogstraat, het perceel 
069+070 en de wal. Mogelijk dat eerder het perceel 059+060 ook tot dit oude perceel behoorde. 
Het oude blok zal gesplitst zijn: 
 
061<>068 (20,04a) > 061<>064 (8,64a) > 061+062 (4,35a) 
   > 063+064 (4,29a) 
  > 065<>068 (13,40a) > 065+066 (5,70a) 
   > 067+068 (7,70a) 
 
 
 
 
074 De Drie Indianen 
 
5.2.4.  Het oude blok 069<>078 
Het oude blok 069<>078 wordt begrensd door het perceel 067+068, de Hoogstraat, de Beuningstraat 
en de wal. Door reconstructie van de verdedigingswerken in het begin van de 17de eeuw werden de 
percelen 070, 071 en 078 verlengd. Zie hierboven voor de grootte ervan. 
De grens tussen percelen 077 en 071+078 en het verlengde ervan tussen percelen 069 en 070 kan erop 
duiden dat perceel 069<>078 één blok was. Dit blok werd opgesplitst in de subblokken 069<>070, 
071<>073+077+078 en 074<>076, met perceel 077  als achteruitgang. Percelen 069 en 072 zullen ook 
wel van deze achteruitgang gebruik gemaakt hebben. De eigenaren/bewoners van deze percelen hadden 
vermoedelijk Recht van Overpad. Het is interessant op te merken dat de eigenaar van 073 ook de percelen 
077 en 078 bezit. Duidt dit nog op een ouder perceel 073<>078? 
Het hoekpand op perceel 074<>076 zal ook wel vroeg afgesplitst zijn, waarna perceel 075 opnieuw 
werd afgesplitst: 
 
069<>078 (38,33a) > 069+070 (10,70a) 
  > 071<>078 (27,63a) > 071<>073+077+078 (21,88a) > 071+072 (10,30a) 
     > 073+077+078 (11,58a) 
   > 074<>076 (5,75a)   > 074+076+steegje (3,75a) 
     > 075 (2,00a) 
 
Het is ook mogelijk dat het blok in drie ongeveer even grote percelen is verdeeld: 
perceel 069+070 (10,70a), perceel 071<>073 (13,80a) en perceel 074<>078 (13,83a), en dat later 078 
bij 071+073 is gekomen. 
 
 
 
 
5.2.5.  Het oude blok 079<>093 
Het blok 079<>095 wordt begrensd door de Beuningstraat, de Hoogstraat, de percelen 094+095 en de 
wal. Oorspronkelijk was er één blok, dat uit 081deel<>093 bestond. 
Doordat de percelering van de percelen langs de Broekstraat op 094+095 doodloopt, lijkt dit perceel, 
dat in het verlengde van de Nieuwstraat ligt een wel ontworpen, maar niet aangelegde stadsstraat te 
zijn geweest. Voor het gemak noem ik deze straat de 'Kniphorst'straat, omdat Kniphorst Boekverko-
pers daar al vele tientallen jaren op het 'begin' van deze hypothetische straat gevestigd is. Maar we 
weten niet of deze straat wel of niet is aangelegd, en zo ja, welke naam zij droeg. Zie verder p. 50. 
Het oorspronkelijke oude blok 081deel<>090+092deel+093 werd door de reconstructie van de wal 
uitgebreid met de percelen 079<>081deel, 090oud-deel, 091 en 092deel. Voordat deze uitbreiding 
plaats vond werd het in twee en daarna in vier stukken verdeeld. Op de Kadasterkaart-1832 is het 
perceel 090opstrekkend breder dan de andere percelen en daardoor zal het in oppervlak groter geweest 
zijn, dan de andere drie. Dus: 
 
1. perceel opstrekkend van 087+088+090 (23,06a) minus de later toegevoegde delen van de stadswal. 
Vervolgens wordt het gesplitst in drie min of meer gelijke delen: 
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1a. 087 opstrekkend tot de wal met oppervlak van ca. 7,20a, 
1b. 088 opstrekkend tot de wal met oppervlak van ca 7,20a, 
1c. 090 opstrekkend tot de wal met oppervlak van ca 8,66a. 
2. 091<>09 = 7,14a minus de later toegevoegde delen van de stadswal. 
 
Ook heeft de 'Kniphorst'straat (perceel 094+095) een gelijk oppervlak n.l. 7,30a. 
De percelen 081deel, 082+083, 084+085+086 met toevoeging van een deel van perceel 090oud wer-
den afgesplitst, die daarna weer verder werden verdeeld. Deze percelen werden afgesplitst van de per-
celen 089oud en 090oud, waarbij het resterende deel van het perceel 089oud (=089) bij het perceel 088 
bleef, en het resterende deel van 090oud bij perceel 090. De eigenaar van percelen 088 en 089 legde 
over het perceel 089 een steeg als achteruitgang naar de Beuningstraat aan. Wanneer deze splitsingen 
hebben plaats gevonden is moeilijk te bepalen. 
De perceeltjes 082 en 083 zullen wel één geheel geweest zijn (in 1832 behoorden de huisjes aan één 
eigenaar), waarna 082 werd afgesplitst, terwijl het perceeltje 083 de tuin behield. De perceeltjes 084, 
085 en 086 zijn van perceel 089oud afgesplitst, waarbij perceel 084 een stukje erf behield. De tins-
plicht bleef bij 091<>093. 
De oppervlakten in 1832 waren, na toevoeging van de percelen vrijgekomen na de reconstructie van de 
vestingwerken: 
 
079<>093 (30,20a) > 079<>090 (23,06a) zie verder hieronder 
  > 091<>093 (7,14a) 
094+095 stadsstraat 'Kniphorst'straat (7,30a) > bewoning 
 
 
 
5.2.6.  Het subblok 079<>090 
Het subblok 079<>090 wordt begrensd door de Beuningstraat, de Hoogstraat, het perceel 091<>093 en 
de wal. Vermoedelijk is de opsplitsing als volgt gebeurd: 
Het subblok 079<>090 bestond oorspronkelijk uit twee lange percelen A en B: 
 
A. 081*<>089 >  081*<>086 vergroot tot 079<>086 en daarna opgesplitst en zie 090oud 
   > 084, 085 en 085 zullen wel uit 089oud zijn ontstaan 
  > 087<>089 > 087 
    > 088+089 
 
B. 090oud+082oost+083+079+080+081oost > 090oud > 090.1+2 > 090 
    > 090.3 > 083west > 083west+083oud > 082+083  > 082 
     > 083 
    >  90.4 > 081west > 081west+081oost > 081oud > 079 
     > 080 
     > 081 
 
 
 
 
5.2.7.  Het perceel 094+095: de 'Kniphorst'straat, de Broekpoort en het Juniusbolwerk 
Al in de 15de eeuw of eerder is op dit perceel aan de Hoogstraat een huis gebouwd. Nu wordt dit pand 
gebruikt door Kniphorst Boekverkopers. Het perceel ligt recht tegenover de Nieuwstraat en is even 
breed als deze straat. Een punt van aandacht is de volgende: 
wanneer wij de kaart van Van Geelkercken uit ca. 1640 en de Kadaster-1832 bekijken, dan lijkt deze 
straat regelrecht naar het Juniusbolwerk te lopen. Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken, dat 
deze straat oorspronkelijk als toegangsweg van dit bolwerk diende. Maar bekijken wij de Van 
Deventer-kaart uit ca. 1569, dan ligt er een bolwerk aan het eind van de Junusstraat. Deze straat heette 
voor 1875 Broekstraat en zal via een poort 'de Broekpoort', zoals reeds vermeld, naar het Wageningse 
Broek hebben gelopen. Kunnen wij nu de volgende conclusies trekken? 
Bij de aanleg van de stad werd de Broekstraat, die naar het Wageningse Broek liep, door de nieuwe 
wal en gracht doorsneden. Op deze plaats zal een poort en een brug gebouwd zijn. Deze poort zal de 
Broekpoort hebben geheten. De resten ervan zien wij nog als een uitstulping op de Van Deventer-kaart 
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als een bolwerk. Toen heeft men ook de 'Kniphorst'straat gepland, die of maar kort bestaan heeft gehad 
of nooit aangelegd is. Tijdens de reconstructie van de vestingwerken in ca. 1624 heeft men het bol-
werk in NO-richting verplaatst, waardoor het niet meer in het verlengde van de Broekstraat lag. Dit 
nieuwe bolwerk werd Juniusbolwerk genoemd. Het lag daardoor in het verlengde van de 'Kniphorst'- 
straat te liggen. Misschien was dit wel de oorspronkelijke plaats van het bolwerk aan deze zijde van de 
stad, voordat in ca. 1500 de dubbele gracht werd gegraven, en zoals die door Van Deventer in ca. 1569 
is getekend. Hierbij zal misschien toen het bolwerk tegenover de 'Kniphorst'straat naar het einde van 
de Broekstraat verlegd zijn. In dat geval was de 'Kniphorst'straat oorspronkelijk de toegangsweg van 
dit eerdere bolwerk. Misschien zijn de fundamenten van de Broekpoort nog te vinden en te dateren. 
Een tweede punt van aandacht is nog de ligging van het bolwerk en de Broekpoort. Het bolwerk ligt 
niet in het midden van de NW-wal. Dit is wel het geval met het (later aangelegde) Juniusbolwerk. Ik 
kan mij eigenlijk niet voorstellen dat Van Deventer in 1569 een fout zou hebben gemaakt door het 
bolwerk op een verkeerde plaats te tekenen. Mogelijk dat archeologisch onderzoek de oplossing 
brengt. 
 
 
 
097/098 De Hulk 
100 De Croon/Kroon 
 
5.2.8.  Het blok 096<>113 
Het blok 096<>113 is begrensd door de z.g. 'Kniphorst'straat, de Hoogstraat, de Broekstraat (Junus-
straat) en de wal. Na de reconstructie van de vestingwerken in het begin van de 17de eeuw werd het 
perceel vergroot met het perceel 0114<>0118. 
Op de hoek van dit grote blok, dus op de hoek Hoogstraat-'Kniphorst'straat stond op perceel 097+098 
(later) het belangrijke huis De Hulk. 
Als de 'Kniphorst'straat ooit gefunctioneerd heeft, dan zal het plan geweest zijn ook de ZW-zijde te 
bebouwen. 
Door afsplitsing en splitsing ontstonden verscheidene percelen, die in 1832 I95 (095) tot en met I118 
(118) genummerd werden. 
Op andere hoek (Hoogstraat-Junusstraat) stond op perceel 100 het huis De Croon/Kroon. Doordat de 
'Kniphorst'straat op perceel 094+095 niet werd aangelegd of weer verdween, moesten de percelen 096, 
097 en 098, om een achtertoegang te behouden, een steeg of 'uitweg' d.i. perceel 104, onbebouwd 
laten. Op Kadasterkaart-1832 is hierbij een tekenfout gemaakt, hetgeen ook blijkt uit de opgegeven 
oppervlakten van de percelen. Volgens deze kaart vormt perceel 104 een terrein lopende van de 
Broekstraat naar de Hoogstraat. Volgens de OAT is het oppervlak van perceel 104 0,84 are en dat van 
perceel 099 2,06 are. Misschien dat het kadasterpersoneel deze tekenfout maakte, doordat de steeg op 
perceel 104 over perceel 099 naar perceel 098 doorliep. 
De correcte (niet op schaal) percelering is: 
 
'Kniphorst'straat 
────┬────────────────┐ 
    │         097    │ 
    ├───De─Hulk──────┤ 
096 │         098    │ 
────┼─s──────────────┤ 
105 │ t       099    │ 
    ├─e─┐            │ Hoogstraat 
────┤ e ├───┬────────┤ 
102 │ g │101│ 100 De │ 
    │104│   │  Kroon │ 
────┘   └───┴────────┘ 
Broekstraat 
 
De wijze waarop de splitsing van dit grote perceel plaats vond, is niet meer te achterhalen. Er heeft al 
een opsplitsing plaats gevonden voordat perceel 114<>118 werden toegevoegd. Dit laatste perceel 
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heeft zijn eigen 'hertogelijke' tins, omdat de verdedigingswerken eigendom van de hertog, en later van 
de Staten, waren. 
 
De volgende splitsing lijkt logisch: 
 
096<>113 (37,31a) > 096<>108 (26,12a) 
                  > 109<>113 (11,19a). 
 
De splitsing van het grote blok kan aldus zijn gegaan: 
 
096<>113 (37,31a) >> A (26,12a), B (2,80a) en C (11,19a) 
A. 096<>108 (26,12a) > 096<>098 (11,60a) = Jasper van sHeerenberghshuijs = De Hulk 
                     > 099<>108 (14,52a) > 099+104+105 (4,46a) > 099 (2,60a) 
                                                               > 104+105 (1,86a) 
                                         > 100+101 (3,57a) = de Croon 
                                         > 102+103 (1,16a) > 102 (0,62a) 
                                                           > 103 (0,54a) 
                                         > 106+107+108(4,33a) > 106+107(2,59a) > 106 (0,70a) 
                                                                               > 107 (1,89a) 
B. 100 (2,80a) De Croon/De Kroon                              > 108 (1,74a) 
 
C. 109<>113 (11,19a) > 109+110 (3,39a) > 109 (2,00a) 
                                       > 110 (1,39a}  
                     > 111  (3,60a) 
                     > 112+113 (4,20a) > 112 (2,10a) 
                                       > 113 (2,10a) 
 
 
Het lijkt erop, dat de percelen 112 en 113 één geheel vormden en dat ze in een onbekend jaar in twee 
gelijke delen zijn gesplitst. Een aanwijzing hiervoor kan zijn dat Henrick Geddessen/Geddens voor 
beide percelen tinsplichtig is. Bij de perceelssplitsing werd ook de tuin in tweeën gedeeld. 
Misschien stond perceel 111 ook op de nominatie om gedeeld te worden, maar dit is niet gebeurd. Een 
oorzaak zou kunnen zijn de goede financieel draagkracht van de eigenaar, waardoor een splitsing niet 
nodig was. 
Een andere mogelijkheid komt naar voren, als wij de NW-perceelsgrens van percelen 099 en 096 
doortrekken. Dan lijkt deze aan te sluiten op een perceelsgrens die binnen de percelen 111, 112 en 113 
is getrokken. In dit geval werd het blok 096<>113 in eerste instantie gedeeld in: 
 
  'Kniphorst'straat 
o ├────────────────┬─────────────┐H 
u │ 113<>109              097    │o 
d │ noord            ─ De Hulk ──┤o 
e │           096          098   │g 
  ├────────────────┼─────────────┤s 
w │ 113<>109    105        099   │t 
a │ zuid                         │r 
l │    108<>106+104<>100 De Kroon│a 
  └──────────────────────────────┘a 
   Broekstraat                    t 
 
 
5.2.9.  Het subblok 114<>118 
Dit subblok is niet oud; het ontstond door verandering van de vestingwerken in ca. 1624. Het zal in 
twee percelen, nl. 114+115 en 116<>118 zijn verkocht. Naderhand zijn op het laatste perceel twee 
woningen gebouwd. Op dit erf lag een gemeenschappelijke put. Misschien was deze put bij het 
dempen van de binnengracht uitgespaard. Werd deze put tot de in 1747 genoemde pompen omge-
bouwd? 
Het subblok werd gesplitst: 
 
114<>118 (7,68a) > 114+115 (3,28a) 
                 > 116<>118 (4,40a) 
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124 Croon/Kroon (zie perceel 100) 
131 de Scheer 
132 de Roos 
132 de Postpaarden 
132 Gelders Welvaren 
 

5.2.10.  Het blok 123<>138 
Dit grote blok wordt begrensd door de Broekstraat, de Hoogstraat, de Rouwenhofstraat en de Oude 
Wal. De huizen aan de Hoogstraat stonden tot ca. 1500 tegenover de Oude Markt (afb. 15) en de 
bewoners keken dus over de markt naar de kerk en de school, het weeshuis en het gasthuis. 
Voor het hoekhuis op perceel 127 vond ik geen huisnaam; het huis op de andere hoek (perceel 132) 
heette de Roos. Daarnaast stond op het buurperceel 131 het huis de Scheer. Beide huizen zullen door 
een roos resp. een (droogscheerders- of kleermakers)schaar in het uithangbord of gevelsteen geken-
merkt zijn. 
Na reconstructie van de verdedigingswerken in ca. 1620 ontstond het perceel 121+122. Vervolgens 
verhuisde de familie Croon van perceel 100 naar dit nieuwe perceel en nam de huisnaam de Croon 
mee. 
Wanneer wij de grens tussen de percelen 096<>108 en 109<>113 doortrekken, dan bereiken wij de 
perceelsgrens tussen de percelen 126+134 en 125+136. Door een verandering verdween de grens in 
perceel 137. Dit zou kunnen betekenen, dat het blok 123<>139 ook langs deze grens in twee 
subblokken is verdeeld. Aldus: 
 
123<>139 (40,59a) > 123<>125+136+137helft+138+139 (12,22a) 
                  > 126<>135+137helft (28,37a) 
 
Misschien moet het tweede deel nog in tweeën gedeeld worden, bijv. langs de perceelsgrens 127bis+ 
129deel+130+131deel en 128+129deel+131deel en dan door perceel 132. Men zou dan subblokken 
van ca. 12,00a en ca. 14,59a krijgen. 
 
De volgende verkoopakte is niet goed te interpreteren. Hij luidt: 
 
1590-1-7 (Recht. Arch. inv. 19 f183) Michael Haverman ende Naleke Jan Wauterssendochter echtel. 
met den vorgn. Michael als mombar zijner huijsfrauwe voergn. [verkopen aan] Johan Bongart ende 
Clara van den Stege echtel. hoffstadt aan de BroickStrait. O: Johan Bongart vurgn., W: Henrick van 
Silfolden, streckende mit den eene einde van de vurss. BroickStraet wes (=tot) Z: aan Z(al.) Jacob van 
Estvelt erff. Niet genoemde koopsom is betaald. Borg: land. 
vergn., voergn., vurgn. = voorgenoemd, eerder genoemd. 
 
           Broekstraat 
───────────┬──────────────────────┬───────── 
HvSilvolde │ MHaverman > JBongart │ JBongart 
           │ hoffstadt            │ 
           └──────────────────────┘ 
           JvEstvelt (135<>132) 
 
Met behulp van de Tinsregisters kon Jacob van Estvelt op perceel 132<>135 bepaald worden. Deze 
registers vermelden een bezitter Sander Bonkaart, die o.a. de percelen 130 en 131 bezit. Hij zou een 
verwant van Johan Bonkaart kunnen zijn, die het perceel erft. Hoewel de naam Michael Haverman wel 
in de Tinsregister voorkomt, komt hij niet voor dit perceel voor. Hetzelfde geldt voor Henrick van 
Silfolden (van Silvolde). Het oppervlak en de koopsom van het te verkopen perceel worden  niet 
gegeven, waardoor we geen slag naar de grootte ervan kunnen slaan. Daarnaast kennen we de lengte 
van het perceel van Jacob van Estvelt niet. Hierdoor wordt het niet mogelijk om de ligging in het ver-
kochte perceel precies te bepalen. 
Daarom concludeer ik, met een slag om de arm, dat Johan Bongart, die perceel 127+127bis+129+130+ 
131 in eigendom heeft perceel 128(+134?+135?) erbij koopt. Dan zou Henrick van Silfolden perceel 
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125+136 (en percelen ten westen ervan?) in eigendom hebben. Later moet dan door verkoop/aankoop 
het perceel 134 zijn ontstaan. 
De rommelig ogende percelering kan erop duiden dat er geen plan van splitsing aanwezig was. Dit 
houdt in dat het niet mogelijk is de geschiedenis van de splitsing ervan te volgen. 
Een groot perceel is perceel 125+126+136+137, eigendom van Cornelis van Gent en later van een 
Gerrit van den Born. Hij zal het gesplitst hebben om bijvoorbeeld een zoon een deel te geven. Zo 
wordt perceel 125+136+137126 eigendom van Gerrit van den Born en perceel 126 van Henrick van 
den Born. 
 
 
 
125+126+136+137 (6,62a) Cornelis van Gent > 125+136+137 (5,99a) Gerrit van den Born 
                                          > 126 (0,63a) Henrick van den Born 
 
127<>131+134+135+138+139 (30,36a) > 127+127bis (4,51a) 
                                 > 128<>131+134+135+138+139 (23,85a) > 128+130+131 (6,38a) > 130 (1,63a) 
                                                                                           > 131 (1,95a) 
                                                                                           > 128 (2,80a)│ 
                                                                     > 129 (2,20a) > 128+129 (5,00a) 
                                                                     > 132<>135+138+139 (15,27a) 
 
Mogelijk is ook: 
 
130+131+134<>139 (17,74a) > 130+131+134+135 (12,05a). 
In ca 1648 wordt op perceel 130(+134+135) een (nieuw) huis gebouwd, en wordt perceel 131 in 
1643 verkocht > 130+134+135 (10,10a) 
 > 131 (1,95a) 
 > 136<>139 (5,69a) 
 
Een derde mogelijkheid is: 
 
132<>135 waarschijnlijk gesplitst in: 
Joffr. van Ermelen (15,27a) > 132 (4,20a) Justus Noorman > Johan Noorman 
                            > 133+134+135 (11,07a) Adriaen Noorman 
 
Uit het Tinsregister blijkt niet dat het perceel 130+131+132+133<>139? één geheel was. Ik ga er wel 
van uit, immers in het Hertogelijk Tinsregister worden voor beide percelen Renne Jeger en zijn zuster 
als tinsplichtigen genoemd. Dit zal betekenen dat dit gehele perceel afkomstig was van één van hun 
ouders. Genealogisch onderzoek zal aangeven wie dit zijn. Aan perceel 130 zal perceel 131 moeten 
worden toegevoegd en aan perceel 132 het perceel 133<>139? Later zal het gesplitst zijn in perceel 
130+131 en perceel 132<>139? Perceel 130+131 was eigendom van Jacob Erkelens en Sander Bon-
gers. Na (definitieve?) splitsing kreeg het perceel 130 als achteruitgang Recht van Overpad over per-
ceel 131 (zie deel 3, 1807). Heeft Sander Bongers dit bewerkstelligd. 
 
De percelen 121<>123 behoorden niet tot dit geheel. Deze percelen ontstonden, nadat de verde-
digingswerken naar buiten waren verlegd. 
Omdat de Scheer tussen de percelen 132 en 130 staat, zal het huis op dit perceel 131 deze naam 
hebben gedragen. Oorspronkelijk vormden de percelen 130 en 131 één geheel. 
 
 
 
146 Mistwagen 
146 de Vergulde Mestwagen 
151 de Prins van Oranje/de Prins 
 
5.2.11.  Het oude blok 140oud<>157oud 
Het (oude) blok 140oud<>157oud werd begrensd door de Hoogstraat, de Rouwenhofstraat, de Oude 
Wal en de Riemsdijkstraat. Evenals de huizen aan de Hoogstraat van het hierboven beschreven blok, 
stonden de huizen tot ca. 1500 tegenover de Oude Markt (afb. 24) en de bewoners keken dus over de 
markt naar de kerk en de school, het weeshuis en gasthuis. Op de hoek Hoogstraat-Rouwenhofstraat 
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stond het huis de Vergulde Mestwagen en op de andere hoek (hoek Hoogstraat-Riemsdijkstraat) stond 
de herberg de Prins van Oranje, en later alleen de Prins genoemd. 
Door reconstructie van de verdedigingswerken in ca. 1620 werden de percelen 140nieuw en 157nieuw 
aan het blok toegevoegd. Zo ontstond het nieuwe blok 140<>157. Het op de Kadasterkaart-1832 gete-
kende perceel 157 bestaat uit drie delen. De perceelsgrens, die in het verlengde van de perceelsgrens 
tussen de percelen 123 en 124+138+139 loopt, moet de begrenzing geweest zijn, voordat het door de 
reconstructie van de verdedigingswerken kon worden vergroot. We noemen daarom  het perceel 
157oud het stuk dat aan de oostzijde van deze perceelsgrens ligt, en het perceel 157nieuw wordt ge-
vormd door de twee stukken aan de westzijde van deze grens. Hierdoor kunnen we ook perceel 140 
verdelen in 140oud en 140nieuw. Het oppervlak van 140oud beslaat ca. 4,64 are en het 140nieuw 5,06 
are. Voor perceel 157oud is het oppervlak ca. 2,00 are en 157nieuw 2,90 are. 
 
140oud<>157oud (42,56a)           } 140<>157 (50,52a) 
140nieuw (5,06a)+157nieuw (2,90a) } 
 
Dit blok zal in één of in twee subblokken zijn uitgegeven. Door bestudering van oudere tinsregisters 
kunnen misschien deze subblokken nog nader vastgesteld worden. 
Hoe de begrenzing aan Hoogstraat-zijde van 140oud+141+156+157oud is geweest, blijkt niet duide-
lijk uit de 1832-percelering. Of is al vanouds daar een rommelige percelering of is daar zoveel veran-
derd dat de oude grenzen zijn verdwenen. Een mogelijk opsplitsing van perceel Hoogstraat-Rouwen-
hofstraat-Oude Wal-Riemsdijkstraat is, waarbij het eerste perceel opnieuw gesplitst wordt in bijna 
identieke oppervlakten (n.l. ca. 13,93a en 13,51a): 
 
> 140oud+141+151<>157oud (ca 27,44a) > 140oud+141+156+157oud (ca 13,93a) > 140oud+141 (9,34a) BvZallant 
                                                                         > 156+157oud (ca 4,60a) BvZallant 
                                     > 151<>155 (13,51a) > 151<>154 (10,71a) 
                                                         > 155 (2,80a) 
> 150 (2,30a) > (zie beneden) 
 
┌──────────────────┐      ┌──────────────────┐ 
│157nieuw 140nieuw │      │                  │ 
├──────────────────┤  >   │   157    140     │ 
│157oud   140oud   │      │                  │ 
├──────────────────┤      ├──────────────────┤ 
 
De tinsregisters tonen aan dat een splitsing in de percelen 140oud+141 en 156+157oud plaats vond. 
Voor beide percelen was Bartolt van Zallant tinsplichtig. De verdere splitsing in percelen, maar niet 
van eigendom, had tijdens of voordat Bartolt van Zallant het terrein kreeg, plaats gevonden. Later 
treden verschillende tinsplichtige eigenaren op, om naderhand weer in één hand te geraken. Dit laatste 
maakt het moeilijk het ene gedeelte van het andere te (onder)scheiden. 
Op perceel 140+157 stond tot na 1818 (zie Minuutkaart-1818) een gebouw, dat voor 1832 gesloopt 
werd. Uit een akte van 1730 blijkt dat er in dat jaar twee gebouwen hebben gestaan: 1. een huis, en 2. 
een huis waarin twee woningen. Huis 1 zal het 'huis aan de wal' zijn, dat op perceel 140 stond, terwijl 
de huis 2 ('twee woningen') op perceel 157 stonden. Dit blijkt uit een akte van 1780 waarin vermeld 
wordt dat een huis aan de Rouwenhofstraat (=perceel 140) staat, en 'twee woningen' (= perceel 157) 
aan de Riemsdijkstraat. Daar beide gebouwen, waarin de huizen (met kamers, schuren, of pakhuis) als 
één geheel worden verkocht, is het niet altijd duidelijk hoe het precies in elkaar steekt. In 1815 wordt 
één van de gebouwen omschreven als 'Willem Merkes alwaar het huis van E.J. van Ommeren gestaan 
heeft' (zie deel 3 1815-10-17). In 1832 is het terrein tot een tuin omgezet. Naast huis 2 stonden twee 
kamers, die ook als schuur of pakhuis worden omschreven. 
'Het huis aan de Wal/StadtsWal', vermeld in 1731, 1780 en 1815, moet van na de reconstructie uit ca. 
1620 dateren. Dit zal een uitweg naar de Rouwenhofstraat hebben gehad. Aan de 1832-percelering is 
dit niet te zien. 
De opsplitsing van dit subblok is niet duidelijk. Was het oorspronkelijk de bedoeling ook dit blok in 
opstrekkende percelen te verdelen? Indien dit het geval is, zijn daar dan de aan de Hoogstraat gelegen 
drie percelen 146+147, 150 en 151 nog resten van? 
Wellicht dat de verdeling als volgt plaats vond: 
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142<>150 (18,53a) > 146+147 (6,66a) 
                  > 142<>144+148<>150 (11,87a) > 142 (0,73a) 
                                               > 143<>145 (3,12a) 
                                               > 148<>150 (8,02a) 
 

Perceel 148 bleef bij perceel 150 om als achteruitgang naar de Rouwenhofstraat te dienen. Percelen 
142 en 143<>145 aan deze straat werden verkocht; de steeg tussen 142 en 143 bleef behouden. 
 
De vraag kan gesteld worden of het bovengenoemde blok 142<>150 een Van Essen-bezit was? Het 
lijkt er op dat burgemeester Johan van Essen een groot deel (subblok 142<>150) van dit blok bezat. 
Hij verkoopt het  perceel 145+ 146+147 in één portie aan Jan van den Heuvel. De percelen 151, 152, 
153 en 154deel zullen ook tot het subblok behoord hebben. Hoe de begrenzing Hoogstraat-zijde is, 
blijkt niet uit de 1832-percelering. 
 
Het subblok: 
 
142<>154deel (ca 27,89a) > 142<>150 (18,53a); zie boven 
                         > 151<>154deel (ca 9,36a) 

 
162 Tweede Pastoriehuis 
167 de Vergulde Engel 
?167 de Vrolijke Krijgsman 
170oost het Witte Peert 
170west de Bommel 
 
5.2.12.  Het blok 159oud<>169 
Het blok 159oud<>169 wordt begrensd door de Riemsdijkstraat, de Hoogstraat, de oude wal, zowel 
aan de noordwest-, als aan de zuidwestzijde. Op de hoek Riemsdijkstraat en Hoogstraat (perceel 167) 
stond het huis de Vergulde Engel, later, misschien als tegenstelling, de Vrolijke Krijgsman genoemd. 
Het huis op perceel 167 was zo breed, dat een trottoir in de Riemsdijkstraat niet mogelijk was. De twee 
huizen op de hoek Hoogstraat-wal (perceel 170) heetten het Witte Paard en de Bommel. 
Door reconstructie van de verdedigingswerken werd het perceel 159oud in NW- en ZW-richting ver-
groot. Het lijkt aannemelijk om de oude perceelsgrens van dit blok tussen de percelen 170 en 168+169 
te leggen. Op het nieuwe terrein werd het perceel 158 afgescheiden, waarop een huis werd gebouwd. 
Door de reconstructie zijn ook de percelen 170 en 171 ontstaan, en zal het perceel 161oud vergroot 
zijn. Mogelijk dat dit blok oorspronkelijk verdeeld was door de perceelsgrens tussen 161oud+162 en 
169+163. Het feit dat de hypothetische subblokken bijna gelijke oppervlakten hadden, n.l. ca. 13,42 
are (percelen 159oud+ 161oud+162) en 13,29 are (percelen 163+ 164+165+166+167+168+169) lijkt 
deze tweedeling te bevestigen. 
 
De opsplitsing van dit blok zal als volgt verlopen zijn: 
 
159oud<>169 (ca 26,71a) in ca 1406 > 159oud<>162 (ca 13,42a met hofstad) 
                                   > 163<>169 (13,29a met huis) 
 
De datum van het ontstaan van het subblok 159oud<>162 vinden wij terug in een akte vermeld door 
Nijhoff (1847), en Sloet & van Veen (1917): 
ca 1400 (leenakten no. 15a) Willem van Middelwick koopt 'Een huys ende hofstadt, gelegen tot Wage-
ningen, daer naest geërfft is Arnt van Brienen (perceel 163<>169) an d'een sijde ende an d'ander sijde 
der stadt wal naest gelegen, daeran.' Helaas wordt niet vermeld van wie hij het subblok koopt, maar 
dit moet wel van Arndt van Brienen geweest zijn. Willem was getrouwd met Margriet N.N. 
De datering van de leenakte moet ca. 1400 zijn. Immers voor 1406 vinden wij: 'Willem van Middel-
wich tuchtigt sijn wijff' (benoemt zijn vrouw tot erfgename). Daarnaast treedt Arnt van Brienen ook 
omstreeks deze jaren op. Hij was de grootvader van Margriet van Brienen, die met Johan Momme van 
Kelle trouwt. Hierdoor wordt het huis en grond Momme-eigendom. 
Voor het jaar 1326 vinden wij de vermelding van Johan van Brynen die alde. Woont hij hier? Zo ja, 
dan is hij wellicht de grootvader of overgrootvader van Arndt van Brienen. Johan van Brienen is 
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misschien de eerste persoon die met dit blok door de graaf van Gelre beleend werd. Na splitsing van 
het blok behield Arndt van Brienen het aan de Hoogstraat gunstiger gelegen subblok. 
 
     voor 1406 oude wal               na 1406 oude wal 
 //  ┌──────────────────────────┐     ┌──────────────────────────┐ later 
o w  │             hofstad      │     │ WvMiddelwick 159oud<>162 │ Riem- 
u a  │ AvBrienen 159oud<>169    │  >  ├──────────────────────────┤ dijks- 
d l  │           huis           │     │ AvBrienen    163<>169    │ straat 
e    └──────────────────────────┘     └──────────────────────────┘ o put 
     Hoogstraat                       Hoogstraat                   later 
                                                                   pomp 
 
Zie deel 3 voor nadere documentatie, waaruit ook blijkt, dat de familie Ruysch het perceel 159oud<>162oud ver-
werft. 
 
Daarna vonden verder splitsingen plaats: 
 
159oud<>169 (ca 26,71a) > 159oud<>162oud (ca 13,42a) 
                        > 163<>169   (13,29a) 
 
> 159oud<>162oud  (Ruysch, ca 13,42a) > 159oud (ca 9,80a) 
                                      > 161oud+162 (ca 3,62a) 
> 163<>169 (Momme, 13,29a) > 163<>165+169deel (3,46+ca 2,30 = 57,76a) 
                           > 166<>169deel (3,46+ca 2,00) > 166+168 
                                                               (3,55) 
                                                         > 167 (1,98a) 
                                                         > 169 (4,30a) 
 
De perceelsgrenzen duiden niet op dat perceel 163<>169 vanuit de percelen 167 en 168 in tweeën 
werd verdeeld. 
 
Door de reconstructie van de vestingwallen kwamen naast de vergroting van percelen 159oud en 161 
oud tot een nieuw perceel 158+162, ook terrein beschikbaar voor de aanleg van de percelen 170 en 
171. Het laatste perceel, waarop een huisje was gebouwd, had een oppervlak van 0,50a. Het was in-
gebed tussen perceel 170 en de nieuwe wal. Op de Kadasterkaart-1832 is niet aangegeven hoe dit huis 
bereikt kon worden. Misschien dat er een pad aan de voet van de wal was. 
 
De grootte van de uitbreiding na de reconstructie van de vestingwallen is: 
 
159oud (ca 9,80a)  > 158+159 (20,63a) 
161oud+162 (ca 3,62a)  > 161+162 (6,52a) 
170+171 (7,11a)  > 170 (6,60a) 
                 > 171 (0,51a) 
 
Totale uitbreiding 34,36 - ca 19,73 = ca 14,63a. 
 

Tot 1812 stond het huis van Ruysch nog op het perceel 159oud. Het zal ook bewoond zijn geweest 
door o.m. door Gillus van den Rymsdick en Cornelis van Ryemsdick. Door de bewoning door Van 
Riemsdijk's werd het huis in 1456 het Rimsdicks Huys genoemd. Ook kreeg de steeg, die van de 
Hoogstraat naar hun huis liep, hun familienaam: Riemsdijkstraat. Je kunt je afvragen waarom dit huis 
en deze straat naar de beide Van Riemsdijk's is genoemd en niet naar één van de andere bewoners. Of 
werd het eerder bijvoorbeeld Ruyschstraat en Middelwijckstraat genoemd? 
Tot 1726 bleef het perceel 158<>162 als één geheel bestaan. In dat jaar scheidt eigenaar Mr Willem 
Klerck perceel 161+162 af. Zie verder de alinea over Tweede Pastorie (p. 121). 
 
Tussen de percelen 165 en 166 bestond een gang die de achterzijde van het perceel 168 met de Riems-
dijkstraat verbindt. Na de nieuwbouw is deze gang blijven bestaan. Tussen de percelen 168 en 170+ 
171 bevond zich ook een gang, die toegang gaf tot het achterste gedeelte van de percelen 168, 169 en 
170. Deze gang is nu verdwenen. 
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De gegevens uit de tinsregisters worden bij de percelen 165 en 168 vermeld. De reden hiervan is dat in 
deze percelen de tinsplicht wordt geconcentreerd. Oorspronkelijk zal de tinsplicht op het gehele per-
ceel 163<>169 met wellicht op perceel 169noord (zie beneden) het eerste huis, hebben gerust. Later 
(wanneer?) zal de tinsplicht gesplitst zijn over twee percelen 163<>167 en 168<>169, om zich uitein-
delijk te concentreren in de percelen 165 en 168. Aan de noordzijde van perceel 169 stond tot na 1818 
(zie Minuutkaart-1818) een huis, terwijl de zuidzijde een erf/hof/tuin was. Misschien dat de hierboven 
voor 1326 genoemde Johan van Brynen die alde de bouwer van dit huis was. Eerder zal op dit perceel 
ook een huis aan de Hoogstraat zijn gebouwd. 
 
5.2.13.  Het perceel 164+169noord 
Het perceel 164 maakte lang deel uit van 169noord+164. De splitsing zal ca. 1795 hebben plaats ge-
vonden, waardoor een deel van de tins op perceel 164 werd gevestigd. Hoewel mij niet alles duidelijk 
is, neem ik aan dat perceel 169 oorspronkelijk uit twee percelen bestond, n.l. perceel 169noord+163+ 
164 en perceel 169zuid+165. Later worden de percelen 163, 164 en 165 afgesplitst. Hoewel naar mijn 
mening perceel 168 tot perceel 169zuid+165 behoort, lag de uitweg van perceel 169 op perceel 168. 
Dit duidt op een oud perceel, waarbij het perceel 163<>169 één geheel was. Daarna zijn er, denk ik, 
nieuwe percelen ontstaan, waaronder  percelen 169noord+164 en 169zuid+165. In 1832 vormen de 
percelen 168 en 169 weer één geheel. 
 
De percelering, splitsingen en samenvoegingen, heeft (mogelijk) als volgt plaats gevonden: 
 
163<>165+168+169 (10,26a) > A en B 
 
A 169noord+163+164 (ca 4,24a) > 163 (1,09a) 
                              > 169noord+164 > 164 (0,85a) 
                                             > 169noord (ca 2,30a, huis gesloopt} 
B 168+169zuid+165 (ca 6,02a) > 168+169zuid - - - -168+169(6,80a) 
                             > 165 (1,52a) 
 
 
 
 

215 De Eerste Pastori/Weem 
 
5.2.14.  Het blok 190<>227 
Het blok 190<>227 wordt begrensd door de Boterstraat, Kromme Hoek, wal/Rijnbolwerk/wal/Nude-
poort en Hoogstraat. Door de reconstructie van de vestingwallen rond 1620 werd de ZW-zijde van dit 
blok vergroot. Tevens werd het tracé van de Boterstraat-oosteinde naar binnen verlegd. Hierdoor 
kwam een perceel (zie Kadasterkaart-1832, perceel 190, afb. 24) aan de zuidzijde van de Boterstraat te 
liggen, terwijl het oorspronkelijk aan de noordzijde lag. Door deze verlegging werd de Achterstraat 
aldaar enige meters verkort en kwam de oorspronkelijke hoek Boterstraat-Achterstraat vrij te liggen. 
Deze oude hoek moet krom geweest zijn en ontving daardoor de volksnaam Kromme Hoek. Nadat 
deze hoek in loop der jaren verloren was gegaan, werd de naam Kromme Hoek overgeheveld naar de 
huidige hoek Boterstraat-Achterstraat. Aangezien de hoek van het trottoir aldaar (in 1832) ook krom 
was, is deze overheveling begrijpelijk. 
De vraag blijft waarom het perceel 190<>193 (stedelijke) erfpachtplichtig aan de stad was, terwijl van-
af 194 het terrein (hertogelijke) tinsplichtig, dus oorspronkelijk hertogelijk eigendom was. De erfpacht 
moet dan vanaf perceel  190+191deel + het oorspronkelijk tracé van de Boterstraat over 191deel<>193 
gekomen zijn. 
Het perceel 223+224+225deel behoorde eertijds tot het Nudebolwerk. In de jaren ca. 1724/1735 werd 
het gebied van de Nudepoort heringericht. Hierdoor kan ruimte voor het huis op perceel 224 beschik-
baar zijn gekomen. De huizen op de percelen 225, 226 en 227 stonden er al eerder. 
Hoe groot de toevoeging door de bovengenoemde reconstructie is geweest, durf ik niet te zeggen. Ook 
is het nu moeilijk te bepalen hoe voor de reconstructie dit smalle blok opgedeeld was in subblokken. 
Vanaf perceel 194 tot aan de Nudepoort is het gebied tinsplichtig (aan de Hertog van Gelre/Rekenka-
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mer van Gelderland) en niet erfpachtplichtig (aan de stad). Dit betekent dat het gebied tot deze vesting-
werken zal hebben behoord. 
 
Aan de hand van het tinsregister en eigendom in 1832 opper ik de volgende indeling: 
 
subblok 191deel<>193 (erfpacht) 
subblok 194<>212 > 194<>204 
                 > 205<>212 
subblok 213<>218 
subblok 219<>222? 
Nudepoort-gebied 223<>227 
 
Op subblok 191deel<>193 stonden op percelen 192 en 193 twee huisjes, die misschien samen eerder 
een groter huis vormden. Zij of hun 'voorgangers' stonden aan de oude Kromme Hoek. 
 
Een verdere opsplitsing van deze subblokken kan als volgt plaats hebben gevonden: 
 
Subblok 191deel<>193 } 190<>193 (13,02a) 

        190+191deel  } 

Subblok 194<>204 (21,21a) 

Subblok 205<>212 (18,93a) > 205<>208 (5,18a) 

                          > 209+210 (0,75a) 

                          > 211+212 (13,00a) 

Subblok 213<>218 (21,26a) > 213<>215 (14,26a) Pastorie 

                          > 216<>217 (4,20a) > 216 (2,20a) 

                                             > 217 (2,00a) 

                          > 218 (2,80a) 

 
Later werd perceel 219 aan perceel 218 toegevoegd. 
 
De beide percelen 194<>208 en 209+210 zijn in 1832 nog van één eigenaar (Merkes). Het eerste per-
ceel krijgt in 1818 één nummer A269, en het tweede 209+210 A270. 
Waarschijnlijk stond het eerste huis op het perceel 201+202. 
Er stonden boomgaarden op gedeelten van de percelen 191<>193, 194<>204 en 204<>208. Dat bete-
kent dat de grond daar hoger lag, dan men aan die lage Nude-zijde zou verwachten. Misschien dat daar 
nog oude overslaggrond lag, of was de grond vanwege de vestingwerken verhoogd. 
 
5.2.15.  Het subblok 216<>218+220<>222+225<>227 
Het gebied is sterk beïnvloed door de aanwezigheid van het Nudepoortgebied. Pastoor Gerrit Trant is 
ca. 1555 zowel tinsplichtig voor de percelen 216+217 en 218+220(+221). Dit lijkt de duiden op een 
oorspronkelijk perceel 216<> 218+220(+221); misschien hoort perceel 222 er ook toe. En strekte eer-
der zijn tinsplicht ook over het perceel 213<>215 (de pastorie) uit? Misschien dat de (voor)ouders 
Thrant dit blok in eigendom hadden en daarvan een deel voor de pastorie hadden bestemd. 
De begrenzing tussen de percelen 220 en 221 zal in het verlengde van de grens tussen de percelen 219 
en 223 gelopen hebben. Maar perceel 219 behoorde tot het oorspronkelijke Nudepoortgebied. 
Hoe de percelen 221 en 222 zijn ontstaan blijkt niet uit de 1832-kadastrale kaart. De percelen 
225<>227 lijken één geheel te hebben gevormd. De perceleringgeschiedenis kan zijn: 
 
216<>218+220<>222+225<>227 > 216<>218+220<>222 (Versteegh) (12,71a) 
                  (15,60a)                   > 216<>218 (7,00a) 
                                             > 220<>222 (Versteegh) (5,71a) 
                           > 225<>227 (2,89a) 
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238 't Honinghuijs 
238 Wapen van Wageningen 
 
5.2.16.  Het blok 228<>247 
Het blok 228<>247 wordt begrensd door kerkelijke gebied, een steeg, de Boterstraat, de Hoogstraat en 
de Gasthuisstraat. De stad moet dit gebied al vroeg tot stedelijk marktterrein bestemd hebben. De stad 
was tinsplichtig aan de graaf/hertog. Immers in het Tinsregister staat Oppidani/Oppidinum praedicti 
de simili parte 1 groot manet 7 d, d.w.z. de stad/stedelingen. Na verkoop aan particulieren bleef de 
tinsplicht van dit gebied, en concentreerde zich in perceel 237. 
Vanwege deze (oude) markt stond de kerk met zijn westkant (toren) aan een open terrein. In ca. 1500 
werd de oude markt naar de huidige plaats (waartoe ook de huidige Vijzelstraat gerekend dient te 
worden) verplaatst (Zeven, 1991). Het marktterrein op het Salverdaplein is van recente oorsprong. 
Voor het perceel 228<>247 betekent dit dat de bebouwing na ca. 1500 is begonnen. 
Deze (oude) markt was gemakkelijk via de Hoogstraat, zowel van uit de Bergpoort- als de Nudepoort-
zijde te bereiken. Het blijft een raadsel waarom deze markt verplaatst werd. Zou 'het huis aan de 
Markt' (perceel 328) er iets mee te maken hebben? Had dit huis dan misschien een bepaalde functie 
(bijv. als raadhuis?). Was de grond van de oude markt te duur geworden om er alleen maar markt te 
houden en had de stad geld nodig? Dit geld kan misschien nodig geweest zijn voor het graven van de 
dubbele gracht en de daarbij in verband staande herinrichting van de poorten en wallen rond 1500? 
Het blok werd aan de oostzijde begrensd door de kerkhofmuur, die op de grens van het kerkelijk 
gebied stond, en door de gebouwen School, Weeshuis en Gasthuis. Deze stonden op de plaats op de 
Kadasterkaart-1832 gecodeerd als percelen 248 en 267. Door de bouw van de huizen op perceel 
239<>247 ontstond tussen dit perceel en de bovengenoemde gebouwen de Gasthuisstraat. Deze is 
breder dan de Kerk Straat tussen percelen 238 en 239<>241. De laatste had een ingangsbreedte van 
ca. 4,9m om tot ca. 3,6 m te versmallen. De Gasthuisstraat had ook een ingangsbreedte van ca. 5m, 
waarna het  zich geleidelijk aan verbreedde. 
Het oude marktterrein zal in drie subblokken verdeeld zijn: 
 
A. subblok 228<>234 
B. subblok 235<>238, en 
C. subblok 239<>247 (zie beneden). 
 
Ook hier geldt dat één van de beide hoekhuizen een huisnaam droeg, nl. het huis op perceel 238, dat 't 
Honinghuis werd genoemd. Waarom zou men voor deze naam gekozen hebben en hoe beeldde men een 
honinghuis op het uithangbord of gevelsteen uit? Voor het huis op perceel 235 ben ik geen huisnaam 
tegengekomen. 
Een verdere opsplitsing van de twee eerst genoemde subblokken zal als volgt gegaan zijn: 
 
A. Subblok 228<>234 (4,26a) 

 
     > 228<>230 (1,30a) > 228 huis+erf (0,75a) 
                        > 229 huis (0,25a) 
                        > 230 huis (0,30a) 
     > 231<>234 (2,96a) > 231 huis+erf (1,03a) 
                        > 232 huis+erf (0,42a) 
                        > 233 schuur+erf met rosmolen (1,28a) 
                        > 234 huis (0,23a) 
 
De rosmolen was particulier eigendom. Mogelijk was die eerder eigendom van de hertog (p. 74 en afb. 
16). 
 
B. Subblok 235<>238 (12,34a) 
 
     > 235<>238 (8,12a) > 235<>237 (6,32a) > 235+236 (4,22a) > 235 huis+erf (3,20a) 
                                                             > 236 huis+erf (1,02a) 
                                                             > 237 huis+erf (1,80a) 
                        > 238 (1,80a) 
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De Oude Waag 
239 De Pelikaan 
246 de Sleutel 
 
C. Subblok 239<>247 

 
Zoals boven reeds vermeld vormde het subblok 239<>247 een deel van de (oude) markt. Ook werd 
vermeld dat aan de oude markt, op de percelen 248 en 267 en de steeg ertussen, de school, het wees-
huis en het gasthuis hebben gestaan. Voor deze gebouwen zal er, ook op marktdagen, ruimte voor 
doorgaande verkeer geweest zijn. ca. 1500 werd de markt naar een veel kleiner terrein, de huidige 
markt verplaatst. Het zuidwestelijke deel van het subblok werd aan de oostzijde begrensd door de 
kerkhofmuur, die de grens met het kerkelijk gebied aangaf. 
Zie boven bij 228<>247. 
 
De tinsplicht van dit gebied, die eerst op de stad rustte, concentreerde zich na verkoop in de percelen 
246 en 247. Hierbij valt de term 'hoeffthins', d.w.z. 'hoftins', waarvan ik de betekenis niet ken. Was het 
toch een (eenmalige) hertogelijke tins? De tins van 1 blank uit 1622 en 8 st. uit 1794 zijn dit waar-
schijnlijk wel. Deze werden toen aan de Gelderse Rekenkamer, de 'opvolger' van de hertog, betaald. 
De opsplitsing zal als beneden aangegeven hebben plaats gevonden. Heeft men doelbewust het gebied 
in min of meer vijf gelijke oppervlakten verdeeld? 
 
239<>247 (13,62a) > 239<>242 (3,29a) 
                  > 243+244 (3,99a) 
                  > 245+246 (3,04a) 
                  > 247 (3,30a) 
 
 
 

 

249<>250 de Oude Cappel/Kapel/St. Nicolaaskapel 
248+267 school, weeshuis en het Gasthuis 
 
5.2.17.  Het blok 249<>266 met misschien de percelen 248 en 267 
Het blok 249<>266 met misschien de percelen 248 en 267 wordt begrensd door de Kapelstraat, Vijzel-
straat, Markt, kerkelijk terrein en het gasthuis-weeshuis-school. Deze stadsgebouwen stonden op stads-
grond, n.l. op de percelen 248+steeg en 267 aan de Gasthuisstraat, en behoorden misschien niet to dit 
blok. 
De Vogelvluchtkaart van 1640 toont ons dat aan de huidige Kerkstraat, gaande vanaf de Kapelstraat 
naar het kerkplein, eerder Gasthuisstraat, later onofficieel Straatje-zonder-naam geheten, de School, 
het Weeshuis en het Gasthuis stonden. Indien deze voor ca. 1500 gebouwd werden, dan stonden zij 
aan de (oude) markt en pas na ca. 1500 door de bouw van de huizen het perceel 239<>247 aan de 
nieuwe Gasthuisstraat (Zeven, 1985). Een gasthuis wordt al in 1428 vermeld (van Veen, 1903 keur 
84), maar we weten niet of dit gasthuis al op perceel 267 stond. 
De datum van of afbraak of verbouw van de school, het weeshuis en het gasthuis zijn mij niet bekend. 
Maar in 1612 wordt het Gasthuis als woonhuis verhuurd. Later stond langs de Gasthuissteeg een 
woonhuis (=perceel 248), en lag er een open terrein, toegang gevende tot de achterzijden van percelen 
248, 249, 266 en 267. 
 
 

5.2.18.  Het blok 249<>258 
Het blok 249<>258 wordt begrensd door de Oude Markt, de Kapelstraat, de Vijzelstraat (die eerder de 
Straat naar de Markt heet, en pas in de 19de eeuw Vijzelstraat gaat heten), en de zuidzijde van de Her-
togsteeg (deze steeg werd aangelegd op grond van het perceel 252<>258), en de perceelsgrens tussen 
de percelen 251<>249 en 262<>266. Zoals al gemeld behoren de percelen 248 en 267 er niet toe. Deze 
twee percelen en de steeg ertussen behoorden tot de Oude Markt. 
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249<>258 (14,53a) > 249+250 (5,02a) woonhuis > kapel > stadhuis 
                  > 251<>253 (5,76a) + helft Hertogsteeg > 251 (2,60a) 
                                                         > 252 (1,42a) 
                                                         > 253 (1,74a) 
                  > 254<>258 (3,75a) + helft Hertogsteeg > 254<>256 de 
                                                   Blauwe Bijl (1,30a) 
                                                         > 257 (1,07a) 
                                                         > 258 (1,38a) 
 
In 1832 behoorde het erf achter de percelen 250 tot 249. De Hertogsteeg werd aangelegd op de achter-
einden van percelen 254oud, 255oud, 256oud, 253, 252 en 251. Dit ging dus ten koste van die perce-
len. Waarom de percelen 259<>262 niet bijdroegen weet ik niet. 
De toegang tot de achterzijde van de percelen 249 en 250 zal via de steeg tussen percelen 248 en 267 
gelopen hebben. Maar volgens de Vogelvluchtkaart van 1652 was dit toen een gesloten straatwand. 
Men zal toen via het pakhuis op perceel 250 een toegang hebben gehad. Op p. 125 heb ik aangegeven 
dat het perceel eerst doorliep naar de Hertogsteeg. Later ontstond na herverkaveling het perceel 
254oud<>256oud. 
Oorspronkelijk was het perceel iets groter; na de aanleg van de Hertogsteeg kreeg het zijn oppervlak, 
zoals de Kadasterkaart-1832 is opgegeven. Toen werden de oppervlakten vastgesteld. Deze Kadaster-
kaart-1832 geeft aan dat het trottoir tot het aanpandige huis behoorde. Doordat perceel 256oud ook een 
trottoir aan de Vijzelstraatzijde had, is het perceel groter dan elk van de andere twee percelen. 
 
260 Wapen van Amsterdam 
262 Posthoorn 
262 Korenbeurs 
 
 
 
 
5.2.19.  Het blok 259<>264+?265+266+?267 
Het blok 259<>264+?265+266+?267 wordt begrensd door zuidzijde van de Hertogsteeg, de Vijzel-
straat, de Markt, de grens tussen of de percelen 264 en 265 (of tussen de percelen 262 en 264) en de 
grens tussen de percelen 264 en 251. Of is deze begrenzing: Hertogsteeg-zuidzijde, de huidige Markt, 
de grens tussen  percelen 266 en 267 en  de grens  tussen de  percelen 249+ 250+251 en 264+265? 
Het is mij niet duidelijk of dit een oud blok is geweest. Was dit gehele blok of alleen het westelijk deel 
eigendom van de St. Nicolaasbroederschap? 
Misschien bestond het uit drie subblokken: 
 
259<>264 (11,29a) > 259<>261 (4,84a) 
                  > 262<>264 (6,45a) 
265+266+?267 (4,23a) St. Nicolaasbroederschap 
 
Het subblok 262+263+264 werd gesplitst door Michael Haverman. Hij verkoopt perceel 262 aan Aerdt 
Caeltgens, en behoudt zelf het grotere en beter gelegen perceel 263+264: 
> 262 Aerdt Caeltgens (2,30a) 
> 263+264 M. Haverman (4,15a) 
 
De eigenaren van beide percelen maakten gebruikt van de Hertogsteeg als achtertoegang. Geleidelijk 
aan zal men vergeten zijn, dat de Hertogsteeg oorspronkelijk particulier terrein was. 
Ondanks dat lag op grens tussen de percelen 262 en 264 een uitgang voor beide percelen naar de Her-
togsteeg. 
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5.2.20.  De percelen 265+266 en 267 
Oorspronkelijk was de Sint Nicolaasbroederschap (Sanctus Nicolaus) tinsplichtig. Dat wil zeggen dat 
de percelen 265+266 (en 267) eigendom van deze broederschap waren. Hoe deze dit gebied in eigen-
dom heeft gekregen is onbekend. Het feit dat aan de zuidwest en oostkant van de kerk andere terreinen 
van religieuze groeperingen liggen, kan erop wijzen dat het terrein aan de broederschap toegewezen is. 
Omdat gebruiker (later eigenaar) tinsplichtig was, zal het gebied niet geschonken zijn. Want, in dat 
geval, had de graaf ook vrijdom van de tinsplicht hebben gegeven. Op het terrein stichtte de broeder-
schap een gasthuis. Dit oude gasthuis, dat op perceel 267 (1,23 are) stond werd in LVII (=1557) ver-
bouwd tot de Duitse school met perceel 266 (1,00 are) als schoolmeestershuis en perceel 265 (2,00 
are) als schoolmeesterstuin of 'Stadshof'. Het totaal van 4,23 are met bebouwing was toen eigendom 
van de Stad Wageningen. 
Later ontving de Sint Nicolaasbroederschap de percelen 249+250 om in het huis+schuur een kapel (de 
St. Nicolaaskapel) in te richten. Door de Reformatie kwam dit gebouw aan de Stad. De kapel werd in-
gericht als stadhuis (zie p. 73). Het andere terrein werd voor onderwijs gebruikt. Door verbouw van 
groenten zal de schoolmeester, die tevens voorzanger was, zijn karig loon hebben aangevuld. Hij had 
misschien in deze tuin ook wel een bank om zich op zijn taken voor te bereiden, en van zon en rust te 
genieten. Bij lage zonnestand zat hij overigens al gauw in de schaduw van de kerk, terwijl zijn rust 
door het beieren van de klokken vaak verstoord zal zijn. Doordat er geen orgel was, had hij geen last 
van het bespelen ervan. 
De tinsplicht van 1 stuiver en twee hoenderen verdwijnt. Werd deze door de Staten van Gelderland 
afgeschaft of is deze geleidelijk aan verdwenen? 
De door van Veen (1903, art. 84) vermeldde 'Sancta Nijcolaes' gasthuis kan wijzen, dat de St. Nico-
laasbroederschap met zijn gasthuis in 1428 al bestond. 
 

 
5.2.21.  Het kerkelijk gebied 268<>270 en omgeving 

Het kerkelijk gebied bestond in 1832 uit de kerk op perceel 268, de toren op perceel 269, het kosters-
huis op perceel 270, en omliggend terrein (incl. kerkhof en knekelhuis). Dit kerkelijk gebied zal in de 
13de eeuw door de toenmalige graaf van Gelre Otto II aan de Wagenvene/NijWageningen zijn ge-
schonken. Bij deze schenking zal hij ook de tinsvrijdom betrokken hebben. 
De stad zal als taak op zich hebben genomen om een (houten) kerk te bouwen, een kerkhof aan te 
leggen en wellicht ook een knekelhuisje op te trekken. Op de grens van het kerkelijk gebied zal eerst 
waarschijnlijk een houten afscheiding gestaan hebben om later door een stenen muur te worden ver-
vangen. Deze muur is nog zichtbaar op de Vogelvluchtkaart-1640 (zie afb. 14). Daarop kunnen we 
zien dat deze kerkhofmuur vanaf de Gasthuissteeg langs de percelen 267<>264 naar het perceel 263 
liep. Halverwege deze muur stond een gebouwtje, waarbij misschien aan een knekelhuisje gedacht 
moet worden. Na een opening vervolgt de muur langs perceel 287 lopende naar perceel 271. Ook hier 
is een opening. Op de bovengenoemde Vogelvluchtkaart is de muur aan de achterzijden van de perce-
len 229<>238 niet te zien. De Kadasterkaart-1832 geeft echter een duidelijk perceelsgrens tussen het 
kerkelijk gebied en de bovengenoemde percelen. Vanaf perceel 238 liep een kerkhofmuur naar het 
Gasthuis. Waar openingen in de muur waren zullen roosters voorkomen hebben dat varkens en andere 
grote dieren de begraafplaats opliepen. Honden zullen of over de muur of anderszins wel binnengeko-
men zijn. Ze worden vaak afgebeeld op zeventiende-eeuwse schilderijen van kerkinterieurs. Omdat 
men ten noorden van de kerk met paard en wagen/koets kon rijden moeten er in de muur 'wagenbrede' 
toegangen geweest zijn. Op de Kadasterkaart-1832 lijkt die tussen tussen percelen 238 en 239<>241 te 
smal. Dit zou betekenen dat daar de toegang via de Kapelstraat en de Gasthuisstraat lag. Maar op de 
Vogelvluchtkaart van 1640 is deze toegang niet te zien, tenzij die verscholen is achter de kerktoren (of 
hij is niet getekend). De andere toegang lag tussen de percelen 263 en 289. 
Aanpalend aan het gebied van de kerk+kerkhof lag een klein terrein van de St. Nicolaasbroederschap, 
van het St. Petrus-altaar en van de St. Annabroederschap.  
Na de Reformatie zullen de religieuze bezittingen via de stad aan particulieren zijn verkocht. Daarbij 
behield de stad de kapel om er het stadhuis in te vestigen. 
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Afb. 16.  De ligging van het gebied van het Altare Sancti Petri 
de Wageningen (4) en dat van de Vicarij van St. Anna (3). 
Ten noordoosten van de kerk was het St. 

Nicolaasbroederschap gegoed (2). Ten noorden en ten 

noordwesten lag de Oude Markt (1), ten zuidwesten stond 

mogelijk de hertogelijke rosmolen (5) en ten oosten van de St. 

Annasteeg het terrein van de St. Antoniusbroederschap (6). 

De St. Nicolaasbroederschap zal het huis en schuur op het 

perceel 249+250 door schenking (of koop) in eigendom 

hebben verkregen om er een kapel te bouwen. 

 
 
 

 

5.2.22.  Het blok 271<>290 
Het blok 271<>290 wordt begrensd door het kerkhof-de steeg tussen de percelen 263 en 289, de St. 
Annasteeg, de Boterstraat en de steeg tussen de percelen 228+229 en 271+272. Het werd in twee sub-
blokken verdeeld: 
 
271<>290 (14,43a) > 271<>278+280<>284 Altare Sancti Petri de Wageningen (5,20a) 
                  > 279+285<>290 Vicarij van St. Anna (9,23a) 
 
Het Altare Sancti Petri de Wageningen en Vicarij van St. Anna waren tinsplichtig. Beide religieuze 
instellingen zullen de grond van de graaf van Gelre hebben verkregen. Schonk hij de Vicarij vrijdom 
van tinsplicht? 
De tinsregisters uit 1361, 1449 en 1540 vermelden, dat het altaar van Sint Pieter, tinsplichtig is. In 
verloop van tijd is het perceel gesplitst waarbij één perceel tinsplichtigheid behield. Door de vele on-
duidelijke gegevens, is het nog niet mogelijk dit perceel aan te wijzen. Dit kan erop duiden dat na 
splitsing de St. Petrus broederschap de gehele tinsplicht had behouden. 
Het gebied is voor 1728 opgesplitst in drie hier beneden vermelde delen. Tevens geef ik de eigenaar, 
het oppervlak van elk deel in %%: 
 
 
  Perceel en eigenaar                                opp.% 
 
> 279noord+280<>284 Anna de Swier 3-10-0* (ca 3,98a)        43,3 
> 279zuid+285 Jan van Lijshout 0-7-8 (ca 4,10a)             44,6 
> 286+287 De Latijnse School van de Stadt 0-2-8 (1,12a)     12,2 
  Totaal 4-0-0 (9,20 are) 
 
*Het relatieve hoge bedrag, dat Anna de Swier moet betalen komt, doordat hierin ook de tins voor het 
perceel 271<>278 is opgenomen. Perceel 286 (0,38 are) zal uit 279noord (ca 2,10 are) afgesplitst zijn 
om met perceel 287 (1,12 are) één geheel te vormen. 
 
Over de Vicarij van St. Anna dat het perceel 279+285<>290 eind 16de eeuw eigendom had, heb ik 
geen andere gegevens. Deze vicarie wordt op 20-11-1588 nog genoemd (Recht. Archief 19 f174v, en 
deel 4). Het Tinsregister uit 1540 vermeldt dat de tinsplicht werd overgedragen aan Johan die Ruijter. 
Deze kocht het echter van Sywert van Hoeculum, maar de laatste komt niet in het Tinsregister voor. 
Trad Sywert van Hoeculum namens de broederschap op, of had hij het eerder, maar na de invoering 
van de Reformatie van deze broederschap gekocht? Rond 1574 werd de R.K. geloofsuitingen, zoals de 
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processies naar de vroegere parochiekerk op de Wageningse Berg beëindigd (Zeven & Steenbergen, 
1997). Dit zal betekenen dat de Vicarie toen in protestantse handen was gegeven. Bij deze koop moet 
bedongen zijn dat er jaarlijks (naast de tins) een vast bedrag aan de koster/kosterij wordt gegeven. Dit 
bedrag was eerst 4-10-0, en later f 4,50. Door de geldontwaarding was een tamelijk groot tot een klein 
bedrag gereduceerd. 
 
Het Vicariegebouw heeft wellicht op perceel 289 gestaan (zie verder aldaar). Dit zal betekenen, dat 
ook het perceel 285 oorspronkelijk bezit van deze vicarie was. Deze vicarie heeft zijn naam gegeven 
aan de ten oosten van dit gebied lopende St. Annastraat. Het gebied met zijn twee lasten of 'uitgangen' 
is in particuliere handen gebleven, en werd (geleidelijk aan) gesplitst. De eigenaar van het perceel 
271<>280 bleef tinsplichtig, totdat deze last na 1809 werd afgesloten. De uitgang aan de kosterij bleef 
tot 1923 doorgaan en werd dus na zo'n 350 jaar beëindigd. Wellicht is het door de gemeente afgekocht, 
omdat die bezig was het gehele gebied op te kopen om er na sloop een open ruimte van te maken. Mo-
gelijk zijn meer gegevens te vinden in het archief van de Ned. Herv. Kerkvoogdij en het Gemeente-
archief Wageningen. Zie ook Zeven & Steenbergen (1997). 
 
Dit subblok (5,20a) werd gesplitst in 271<>276 (2,03a) 
                                    en 277+278+280<>284 3,17a) 
en daarna in kleine percelen met kleine huizen. 
 
 

5.2.23.  Het blok 291+296<>300+315 
Het blok 291+296<>300+315 wordt begrensd door een open ruimte (na ca. 1500 de (nieuwe) Markt), 
de grens tussen de percelen 315+300 en 314+304-301, de Boterstraat, de St. Annasteeg of de grens 
tussen de percelen 292<>295 en 296. In 1581 werd door de St. Antoniusschutterij besloten op hun ter-
rein (p. 112) een schutterijhuis op te richten. Later is dit schuttershuis en het oefenterrein eigendom 
van de Van Lawicks/Lauwicks, die van het oefenterrein een moestuin of moeshof maakten. De moes-
hof kreeg de naam Lauwickshof, dat door Van Geelkercken verbasterd werd tot Louwenhoven. 
Het schutterijhuis werd waarschijnlijk begrensd door een huis, dat of het 'grote huis' of het 'grote+ 
kleine huis' tezamen, was. Het zal op het oorspronkelijke oefenterrein zijn gebouwd. De tinsplicht over 
het grote blok 296<>300 wordt gedeeld over het 'grote huis' en het 'cleijne huis'. Als wij aannemen dat 
het grondoppervlakte bepalend is voor de benaming van het huis, dan stond op perceel 299+300 met 
zijn 6,80 are het grote huis en op het perceel 296<>298 met zijn 2,30 are het kleine huis. 
Het langgerekte perceel 292<>295 vormde misschien oorspronkelijk een deel van het perceel 
296<>298, of van de St. Annastraat. 
Het aan de St. Annastraat grenzende, langgerekte perceel 292<>295 kan ontstaan zijn door een ver-
smalling van de St. Annasteeg. Een oorspronkelijke brede St. Annasteeg zou een toegangsweg van de 
Boterstraat naar de Markt geweest kunnen zijn. Indien dit niet het geval is geweest, vormde het een 
deel van perceel 296. Na afsplitsing concentreerde de tins zich in het grote perceel 296<>300. 
 
292<>300 (33,09a) > 292<>295 (1,69a) 
                  > 296<>300 (31,40a) > 296<>298 (16,60a) = kleine huis 
                                                               (=2,30a) 
                                      > 299+300  (14,80a) = grote huis 
                                                               (=6,80a) 
 
In grote huis woonden waarschijnlijk aanzienlijke personen, die vermeld worden in het tinsregister: 
Bartolt Hacken huysfr., Sweer van Braeckell, de richter Gerrit ingen Neulandt en Bartoldus de Zallant. 
 
 
5.2.24.  Het blok 301<>314 en mogelijk perceel 190+191deel. 
Het blok 301<>314, een groot, (bijna) vierkante blok (17,41 are) en mogelijk perceel 190+191deel 
wordt begrensd door een steeg (die later Waagstraat wordt genoemd), de grens tussen de percelen 
300+315 en 301+304+314, de (oude) Boterstraat, en een steeg (die later bij de Achterstraat werd ge-
trokken). Doordat het tracé van deze laatste steeg in het verlengde van het meer naar het noorden ge-
legen gedeelte van de Achterstraat ligt, moet het al oud zijn. 
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Ik heb voor dit blok geen tinsplicht gevonden. Dit kan betekenen, dat het nooit met een tinsplicht be-
last is geweest, dat in een vroeg stadium de tinsplicht door schenking gelost is, of dat de tinsplicht zich 
in een naburig perceel concentreerde. De eerste veronderstelling lijkt mij wonderlijk, omdat er geen re-
denen, die deze vrijdom verklaren, zijn aan te voeren. 
Misschien hoorde een gedeelte van perceel 190+191deel ook tot dit perceel en vormde het perceel tus-
sen de Oude Kromme Hoek (zie p. 146) en de huidige Boterstraat vroeger één geheel met de Boter-
straat. In verband met de reconstructie van de stadswal rond 1500 is de Boterstraat enigszins naar bin-
nen verlegd en ontstond er een kromming in deze straat. Tevens werd het perceel 190+191deel van het 
latere Lawickshof afgesneden. 
Het is moeilijk te bepalen op welk perceel het eerste huis van dit blok gebouwd werd. Er zijn twee mo-
gelijkheden: perceel 190 en perceel 302. Als wij de straathoek als 'naamgevende' factor in onze be-
schouwing meenemen, dan valt perceel 302 af. Het stond nog niet op een straathoek. Na de verlegging 
van de Boterstraat stond het huis op perceel 302 ook op een hoek. Het huis op perceel 314 is van latere 
datum. Indien het huis op perceel 190 of perceel 302 (of perceel 314) een naam hebben gedragen, dan 
zijn die niet opgetekend (of heb ik die niet gevonden). 
Het blok 301<>314 zal door opsplitsing in de huidige percelen verdeeld zijn. De eerste splitsing van 
dit blok betreft het ontstaan van 314. De eigenaars/bewoners van dit huis beschouwden zich als wo-
nende aan de Markt. Misschien dat het voorste deel van de latere Waagstraat tot de markt gerekend 
werd. De perceeltjes 306?<>313 hoorden er niet toe (zie beneden). Daarna ontstonden andere splitsin-
gen, waardoor uit perceel 301<>304 de percelen 301+302 en 303+304 ontstonden. Later zullen kleine 
percelen zijn ontstaan, zoals de percelen 305+306+307, 308+309 en 310+311+312+313, die weer ge-
splitst werden. De percelen 310, 311, 312 en 313 bestonden elk uit een huisje en een tuintje. 
De huidige Waagstraat heette in eerste instantie 'Gemene straat', d.w.z. een openbare straat. Kennelijk 
was de straat nog naamloos. Nadat ca. 1780 op perceel 315 een huis tot Waag werd verbouwd, verloor 
de St. Annasteeg de naam Waagstraat en ging deze naam op de nog naamloze straat over. Deze nieuwe 
straatnaam ging dus ook voor het perceel 314 gelden. 
Ik veronderstel dat de volgende splitsing van blok 301<>314 heeft plaats gevonden: 
 
301<>314 (17,41a) > 301<>313 (14,01a) > 301+302 (6,20a) 
                                      > 303+304 (3,85a) 
                                      > de andere percelen (3,96a) 
                  > 314 (3,40a) 
 

 
 
320-324 de Vijf Zinnen, later de Vier Zinnen 
 
5.2.25.  Het blok 317<>335 
Het blok 317<>334 wordt begrensd door de Burgstraat, de latere Achterstraat, de latere Waagstraat en 
de Markt. Het heeft een oppervlak van 25,28 are. Dit blok en de blokken 301<>314, 336<>346 en 
362<>? zullen door een landmeter zijn afgepaald, en afzonderlijk zijn uitgegeven. Op dit grote gebied 
moet al vroeg een huis op het latere perceel 328 gebouwd zijn (zie verder bij 't huis aan de Markt' op 
perceel 328 (zie p. 127). 
Opvallend is dat de Burgstraat niet loodrecht op de Achterstraat staat, maar wel in het verlengde van 
de toegangsweg (nu Kasteelse Gang geheten) van en naar het Kasteel. De huidige Kasteelse Gang kan 
de toegangsweg geweest zijn naar het perceel met het huis van Johan van Arnhem. Nadat dit perceel 
aan de hertog was verkocht, bleef de laatste deze toegang en het verlengde ervan, de huidige Burg-
straat, als toegangsweg gebruiken. Naderhand werd de Achterstraat verlengd en blokken 317<>335 en 
336<>346 aangelegd. 
De tinsregister geeft een splitsing in subblok 1: 317<>324 = 8,50 + 1,49 = 9,99 are en subblok 2: 
325<>335 (met het 'hoofdhuis' op perceel 328) = 1,55 + 8,92 + 5,36 = 15,83 are. Men zal als grens 
perceel 328 hebben genomen. Het is mij niet bekend wanneer deze splitsing heeft plaats gevonden. 
Daarna vonden er verdere splitsingen plaats. Het lijkt erop dat de langs de Burgstraat liggende strook 
330<>335 apart werd afgesplitst, maar dit is niet juist. Immers aan de noordzijde van het perceel 328 
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lag een rechthoekig perceel bestaande uit de percelen 329, 330, 331 en een stuk van perceel 327, dat in 
het verlengde van perceel 329 en van perceel 331 lag. 
De opdeling van het subblok 317<>328 geschiedt in twee min of meer gelijke percelen 317<>324 
(9,99 are) en 325<>327oud+328 (ca 10,11 are). Het eerste subblok kon niet groter, omdat het aan de 
noordzijde begrensd werd door de zuidmuur van het huis op perceel 328. 
Op subblok 317<>324 bleef de tinsplicht rusten, terwijl deze voor subblok 2 verdeeld werd over de 
percelen 330, 333+334 en 335. In 1795 en 1800 wordt een tins voor het hoofdperceel 328 vermeld. 
Het is mij niet duidelijk, waarom dit niet eerder gebeurde. 
 
    Burgstraat                           Burgstraat 
M.┌──────────────────────────┬──────    ┌──────────────────────────┬────── 
a │ 330 331                  │ (332)    │ 330 331                  │ (332) 
r │ 329oud huis+schuur+erven │          │ 329oud huis+schuur+erven │ 
k │                          ├──────  > │            ┌─────────────┼─────- 
t │             ░░░░░░░░░░░░░│          │            │░░░░░░░░░░░░░│ 
  ├────────────┬─────────────┘          ├────────────┤ 
  │ JvEe (328) │ (327oud)               │ JvEe (328)   (327) 
 
░░  = hof wordt verkocht aan de eigenaar van perceel 328+327 
 
 

317<>335 (25,82a) > 317<>324 (9,99a) 

                  > 325<>335 (14,83a) > 325<>327oud+328 (ca 10,11a) tins te betalen 

                                        door Goosen Bongerts. De tinsplicht wordt aan 

                                        328 gekoppeld. 

                                      > 329oud<>332 (2,98a) tins te betalen door 

                                        Goerdt Peters 

                                        Moor. De tinsplicht wordt dan aan 334 

                                        gekoppeld. 

                                      > 333+334 (1,10a) tins te betalen door  

                                        Evertje Hendriks. 

                                        De tinsplicht wordt dan aan 334 gekoppeld. 

                                      > 335 (0,64a) tins te betalen door 

                                        Lubbert Jacobs 

 
Goossen Bongardts splitst het perceel in perceel 325<>327oud+138 (10,11 are), perceel 329<>332 
(3,64 are), perceel 333+334 (1,10 are) en perceel 335 (0,64 are). Deze splitsing heeft voor 1647 
plaatsgevonden. Na verkoop van de bovengenoemde hof werd het oppervlak van perceel 329<>331 
9,45 are en van perceel 327+328 8,90 are. 
 
 
5.2.26.  Het subblok 325<>335 
Het subblok 325<>335 (14,87 are) is iets groter dan het aan de overkant van de Burgstraat gelegen 
blok 336<>346 (14,14 are). Ik weet niet of dit betekenis heeft. Voorlopig neem ik aan dat deze bijna 
gelijke grootten op toeval berust. 
 
 
 
 
341/342 Burgemeester van Brienenshuis 
341/342 Bontenburg 
346 de Vijzel 
 
5.2.27.  Het blok 336<>346 
Het blok 336<>346 van 14,14 are wordt begrensd door een straat (de latere Kapelstraat), een gedeelte 
van de markt (de latere Vijzelstraat), Burgstraat en een steeg (later de Achterstraat(= Herenstraat). 
Misschien is van belang dat dit gedeelte van de Kapelstraat niet precies in het verlengde van Kapel-
straat-west loopt. Wellicht geeft dit aan dat Kapelstraat-gedeelte tussen dit blok en de percelen 362+ 
364<>366 later werd aangelegd? 
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Bestudering van de percelering geeft geen duidelijk beeld over de wijze waarop dit blok is opgedeeld. 
Bijvoorbeeld perceel 340westzijde is door een nauwe verbinding met 340oostzijde verbonden. Het 
grote perceel 339, dat in 1832 één eigenaar had, lijkt een 'restperceel', dat overbleef na afsplitsing van 
de andere percelen. 
Uit de tinsregister, bestudeerd tot ca. 1550, komt geen naam naar voren, die gezien zou kunnen worden 
als de oorspronkelijke tinsplichtige voor het gehele blok. Kennelijk had voor die tijd al een splitsing in 
verscheidene percelen plaats gevonden. Als tinsplichtige percelen vond ik de percelen 339, 340+346, 
341+342 (met latere splitsingen). 
Twee huizen in dit blok dragen een naam. De ene is de Bontenburg, ook het Z(a)L(iger). B(urgemees-
te)R. Brienen Huijs, geheten (zie p. 125) op de hoek Kapelstraat-Achterstraat (perceel 341+342), en de 
andere De Vijsel op de perceel 340. Beide huisnamen worden al in de 17de eeuw gebruikt. Voor het 
perceel 341+342 wordt Johan van Brienen Rutgers als tinsplichtige genoemd. In 1660 woont Hans Jur-
riens in het Van Brienenshuis en in 1663 vinden we aldaar Gijsbert van Brienen en de weduwe van 
Brienen. De naam Van Brienen zal de naam Bontenburg verdrongen hebben. Deze huisnaam De Bon-
tenburg(h) komt voor in de jaren 1675, 1678, 1686, 1688 en 1695). Het werd verbasterd tot Bronken-
burg en Bonkenburg. Mogelijk dat de naam verwijst naar een persoon of familie met de voor- of ach-
ternaam Bont(e)(n) en een (versterkt) stenen huis, aangeduid met burg. 
Het lijkt erop dat perceel 341<>345 één geheel vormde met het van Brienenshuis/De Bontenburg als 
hoofdhuis op perceel 341. Misschien was het perceel eerder nog groter, want het is de vraag op dit huis 
oorspronkelijk zijn ingang aan de Achterstraat-zijde had. Immers dit gedeelte van de Achterstraat werd 
pas eind 15de eeuw aangelegd (zie p. 93 en deel 5: Bassecour). Het huis moet dan een vooringang heb-
ben gehad en mogelijk is perceel 340oost een rest van de toegangsweg. Deze liep dan van de Straat 
naar de Markt (=Vijzelstraat) naar het huis. Na het doortrekken van de Achterstraat en een mogelijke 
daling van het maatschappelijk niveau van het huis, werd deze toegang afgesloten, en kon de De Vijsel 
(de naam duidt op een apotheek) gebouwd worden. De naam De Vijsel komt voor in ca. 1640, 1706, 
1718, 1756, 1764 en 1779. Zie verderop125 Het lijkt erop dat het van Brienenshuis/De Bontenburg 
van oudere datum is dan De Vijzel. Misschien dat archeologisch nog iets te vinden is. Mijn voorlopige 
conclusie is dat vanwege de naam het van Brienenhuis het oorspronkelijke hoofdhuis was. Het stond 
op perceel 341 tegenover de 'oude' moestuin van de hertog. 
Bekijken wij het 'trottoir', zoals dat op de Kadasterkaart-1832 is aangegeven, dan zien wij dat het 'trot-
toir' langs de Burgstraat, beginnende aan de Vijzelstraat heel snel verdwijnt, om dan opnieuw breed te 
beginnen en geleidelijk weer te verdwijnen. Verder treden onderbrekingen op tussen percelen 336 en 
337, de percelen 341 en 342, en de percelen 342 en 343. 
 
336<>346 (van Brienenshuis/de Bontenburg, 13,62a) > 339+340+345+346 (apotheek de Vijsel, 9,41a) 
                                                  > 336<>338+341<>343 (4,21a) > 336<>337 (1,81a) 
                                                                              > 341<>343 (2,40a) 
                                                                         Brienenshuis/Bontenburg  

 
Voor het perceel 339+340+345+346 had Jan Goissens de tinsplicht overgenomen van Adriaen 
Brouwer. Nadat Jan Goissens in of voor 1582 overleden is, splitsten zijn erfgenamen het perceel op in 
drie kleinere percelen: 
 
JGoissens erfgen. (9,41a) > 339 GDercksen Ramaecker (5,50a) 

                          > 340 TABrouwer De Vijsel (1,77a) 

                          > 345+346 RFranken (2,14a) 

Op het grote perceel 339 is Geurt Dercksen als rademaker/wagenmaker actief. Op perceel 340 staat de 
apotheek De Vijsel van Toenis Arissen Brouwer. Hij zal een zoon van Adriaen Brouwer zijn (Adriaen 
> Aris). Toenis' 'achternaam' is dan een familienaam en geen beroepsaanduiding geworden. Het beroep 
van Reijnier Franken ken ik niet. 
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357 St. Barbara Gildehuis 
353/354 Hugesteijn/Hogesteijn/Hunensteijn 
 
5.2.28.  Het blok 348<>353 of 347<>353 
Het blok 348<>353 wordt begrensd door de Nieuwstraat, de grens tussen de percelen 352+353 en 
354+361, de straat (de later Kapelstraat) en de grens tussen de percelen 348 en 347. De oostgrens van 
dit blok is niet duidelijk. In 1993 heb ik beschreven dat het stuk Nieuwstraat grenzend aan het perceel 
347 (Zeven, 1993b) als toegangsweg naar de huidige markt pas ca. 1500 is aangelegd. Omdat het 'trot-
toir' van perceel 347 aan de Kapelstraat-zijde een andere breedte heeft dan dat van de percelen 348<>-
352 is het mogelijk dat het tracé van de 'verlengde' Nieuwstraat over een perceel liep, waarvan de per-
celen 347 en 362+368 resteren. Hierdoor ontstond een los perceel 347, dat ogenschijnlijk een deel van 
het blok 348<>353 vormde, maar dit oorspronkelijk niet deed. 
De knik in de grens tussen percelen 351 en 352 duidt denkelijk op een aanpassing van de percelering 
van perceel 351 aan de oost-west richting van een deel van de Kapelstraat. Maar een plaatsing van de 
percelen 348, 349 en 350 loodrecht op de Kapelstraat was niet mogelijk door de aanwezigheid van de 
gedeelte van het perceel 352, waarvan de ligging al door de Nieuwstraat bepaald werd. 
De percelering geeft niet aan op welk perceel het eerste huis stond. Misschien werd dit blok in perce-
len uitgegeven. 
 
 

5.2.29.  Het blok 354<>361 
Het blok 354<>361 wordt begrensd door de Nieuwstraat, Hoogstraat, een straat (later Kapelstraat ge-
heten), en de grens tussen de percelen 354+361 en 352+353. Het oudste woonhuis zal het huis Hugen-
stein op perceel 354 zijn. Zoals zo veel huizen met een naam stond het op een hoek Kapelstraat en een 
leeg gebied. Of was perceel 352+353 oorspronkelijk een steeg of straat? In 1832 vormden de percelen 
354 en 361 (en 353) één geheel; dit L-vormig perceel 361 zal een rest van het oorspronkelijk blok zijn. 
Door afsplitsing werden nieuwe bouwpercelen verkregen. Een steeg tussen de percelen 354 en 355 
bleef behouden als een achtertoegang. 
 
Een deel van dit blok wordt in de akte van 1476 vermeld. Op deze akte heb ik op p. 81 de plattegrond 
gereconstrueerd. Onafhankelijk daarvan baseerde ik het perceel vermeld in het Tinsregister met Gys-
berth van Heelsem ook op perceel 359. Gysberth zal een verwant van Marcelis van Heelsem zijn. Lo-
gischerwijs hadden percelen A, B en 355 hun voorgevel naar de markt gericht. Nadat deze (oude) 
markt naar de huidige plek was verplaatst en het oude marktterrein bebouwd was lagen deze huizen 
aan de nauwe Kapelstraat. Omdat men kennelijk de Hoogstraat belangrijker vond, heeft men de perce-
len samengevoegd en een nieuwe perceelsgrens loodrecht op de Hoogstraat gecreëerd. Hierdoor ont-
stonden de percelen 356 en 357. Het huis op perceel 357 zal zijn voorgevel ook aan de Hoogstraat ge-
kregen hebben. De Kadasterkaart-1832 toont ons echter dat het huis op perceel 356 een stoep aan de 
Kapelstraat bezit. Duidt dit nog op een laat vijftiende-eeuwse situatie. Maar misschien is de stoep van 
recentere datum. Momenteel heeft dit pand, opgedeeld in winkels, ingangen aan de Hoogstraat en aan 
de Kapelstraat. 
Het huis op perceel 355 lag te ver van de Hoogstraat en behield zijn voorgevel naar de Kapelstraat. 
Tot slot vermeld ik nog, dat ik één keer een vermelding heb gevonden dat de Broekstraat/Junusstraat 
over de Hoogstraat tot aan de Gasthuisstraat, later het Straatje-zonder-naam en nu Kerkstraat liep. 
Concluderend heeft de opsplitsing als volgt plaats gevonden: 
 
 
354<>361 (22,91a) > 354 (1,19a)(later +353 0,38a) > 353+354 
                    Hugenstein (1,57a) 
                  > 355<>357oud > 355/356nieuw + 357 (0,97a 
                  > 358/359 (3,30a) > 358 (2,00a) 
                                    > 359 (1,70a) 
                  > 360 (1,06a) 
                  > 361 (7,70a) op de hoek Hoogstraat/Nieuwstraat met de resterende tuin, via een 
steeg uitkomend in de Kapelstraat. Ongetwijfeld zal de eigenaar van perceel 361 de steeg naar de Kapelstraat 
hebben gebruikt. Dat deden de eigenaren of bewoners van de percelen 354, 355, 358, 359 en 360 mogelijk ook, 
indien zij Recht van Overpad hadden. Over dit recht wordt echter niet gerept. 
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In het Archief van de Vier Gilden bevindt zich een kopie van een document uit 1476. Deze kopie lees 
ik als volgt.  
 

Copia Copiae 

Allen den genen die desen brijeff sullen sijen of horen lesen doin wij verstan Gerit van Dolre, rijchter 

tot Wagenijngen Wilhem vander Horst Wilhem Vonck ind Arnt Bor van Ewijck Schepen[en] bynnen 
Wageningen ind aenders die gemeijn Scepen mijtt ons ind oirkonde dat voer ons is komen Gerit van 

Zallant ind heeft opgedragen ind overgegeven erffelicke ind ewelijck Gerrit Janss drie Wilhelmus 

Schilde Jaerlicker reijnthen die Henrick Bosman ain Jaerlickse schuldich van enen erffpacht vijth syn 

huijs ind hoffstadt gelegen aende Cruijsstraet (=Hoogstraat) streckende mijtten eijnd aen Ge[rr]itz van 
Zallantz hoff daer aen die een sijde naist gelegen ijs huijs ind hoffstadt Marcelis van Heelsem ain die 

andere zijde een gemein stege (=Nieuwstraat) noch daer toe die hoffstadt die Roeloff Derickss in een 
eerffpacht heeft des Jaers voer drieindtwijntich hollantsche wijtte stuver gelegen ainde Merck daer 

naist gelegen ijs huijs ind hoffstadt Johan Loeffs ind Henrick Vaeck in een erffpacht heb[be]n des 
Jaers voer vijffindtwijntigh hollantsche witte stuver gelegen ainde Merckt aen Roeloff Derickss hoff-

stadt daer aen die ainder syde naist gelegen is huijs ind hoffstadt Arntz Spaens noch daer toe die hoff-

stadt die Arnt Spaen in een erffpacht heeft des Jars voer seesindtwijntich hollantsche witte stuver ind 

twee hoender gelegen aen Henrick Vaeckz huijs ind hoffstadt Geritz van Zallantz ainder zijde naist 

gelegen die stenen kamer (=Hugestein) ind hoffstadt daer aen die dit sullen wesen alsulcken stuver als 
genge ind geve waerd op dach datum hoere pachtijnghe noch daer toe ende hoff gelegen achter Peters 

huijs vand Moelen die Ott van Nijmmegen nu in pacht heeft des jaers voer elleff stuver Alsoe dat Ge[r-
r]it Janss vurss ind zijnen erven dese vurss jaerpacht hoffsteden mijtten erffpacht ind hoff sal gebruij-
cken heffen ind boven erffelicke ind ewelicke voer alsulcke acht rijnsche gulden als Geritz van Zallant 

vurss jaerlicks schuldich is Gerit Janss vurss vijth then vurss guedend nae vermoegen een Schepen 

brieff die Gerit Janss daer van heeft beheltelicke denselven brieff bliven in synre volremachten teijn-

dens deser avergijfften daer van off Gerit Janss enijge gebruijcken inden vurss gevielen voert meer 

heeft Gerit van Zallant vurss gekent voir hem ind zijnen erven soe als Gerit Janss noch ontbrecken 

ainden acht gulden jaerlickker reijnten jaerlyck schuldich to wesen den selve Gerit Janss acht witte 

hollantsche stuver jaerlicx tbetaelen op Sunte Lambertz dach (= 17 sept.), als vijth zijnre stenen kamer 
ind hoff daer aen gelegen mitt vorweerden off die jaerlicx niet betaelt en worden soe mach Gerit of 

synen erven vurss off hoer gewaerde bod die vursz acht stuver vijth peinen of doen peijnen vijther 

vurss kamer gelegen bij Sunter Claes cappell mijtter eenre handt te peijnen ind mitter ainder handt die 

pandt to vercopen ind daer mede voert the varen als die mijt allen verstan gesleten in verwonnen syn 

int gericht mede soe kent Gerit van Zallant dat alsulck kennijsse ind avergijfft als Gerit sun bruech 

vorss gedain heeft dat oin dat wael toe wijl in tho danck ijs sonder argelijst oirkonden deze brijeff 

besegelt mijt onser stadt cleijn zegel beginnen int jaer ons heren duijsent vierhondert sesindsoeventich 

des dijnsdaeges nae Sunte Margarete dach Virginis et Martinis. 
 
Bron: 1476 juli 16 (GAW-Archief van de Vier Gilden).  
Men bedenke, dat het een overgeschreven (=copia copiae) stuk is, en dat kan inhouden dat er woorden 
vergeten, toegevoegd, en verkeerd gelezen zijn. 
 
Omdat voor de huidige lezer de inhoud niet altijd duidelijk is, geef ik een 'vertaling': 
 
Aan allen die deze brief zullen zien of horen [voor]lezen maken wij Gerrit van Dolre, richter te Wage-
ningen, Willem van der Horst, Willem Vonck en Arnt Bor van Ewijck schepenen binnen Wageningen 
en anders de gemene schepenen met ons bekend, en oorkonden dat voor ons is verschenen Gerrit van 
Sallandt en heeft opgedragen en overgegeven, erfelijk en eeuwelijk aan Gerrit Jans drie Wilhelmus 
Schilden jaarlijkse rente, die Henrick Bosman jaarlijks schuldig is aan een erfpacht uit een huis en hof-
stede gelegen aan de Cruijsstraat [Hoogstraat-gedeelte tussen Bergpoort en kruising Kapelstraat/Junus-
straat], met het ene eind grenzende aan Gerrit van Sallandts hof [tuin], begrensd door het huis en hof-
stede van Marcelis van Heelsem, en een openbare steeg [Nieuwstraat]. Tevens de hofstede die Roeloff 
Derickss in erfpacht heeft voor 23 Hollandse witte stuivers, staande aan de (oude) Markt. Daarnaast 
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staat het huis en hofstede die Johan Loeffs en Henrick Vaeck gebruiken en de hofstede die de genoem-
de Johan Loeff en Hendrick Vaeck in erfpacht hebben tegen een jaarlijks pacht van 25 Hollandse witte 
stuivers, gelegen aan de (oude) Markt en begrensd door Roeloff Derickss hofstede, met aan de andere 
kant het huis en hofstede van Arnt Spaen. Dan nog de hofstede die Arnt Spaen in erfpacht heeft voor 
jaarlijks 26 Hollandse witte stuivers en 2 hoenderen, begrensd door Henrick Vaecks huis en hofstede 
en de hofstede van Gerrit van Sallandt met aan de andere zijde de stenen kamer [=Hugestein, spreek 
uit Hugesteen] en hofstede daer aen de dit sullen wesen alsulcken stuver als genge ind geve waerd op 
dach datum hoere pachtijnghe. Dan nog een hof gelegen achter het huis van Peter van de Moelen, die 
Ot van Nijmegen in pacht heeft jaarlijks voor 11 stuivers. De bovengenoemde Gerit Janss en zijn erf-
genamen zullen de genoemde jaarpacht van de hofsteden met de erfpacht en hof zal gebruiken hebben 
en boven (onduidelijk) erfelijk en eeuwig voor acht Rijnse guldens als bovengenoemde Gerrit van Sal-
landt jaarlijks schuldig is (aan) bovengenoemde Gerrit Jans (volgens) een schepenbrief (akte, getekend 
door schepenen), die Gerrit Jans daarvan behoudt in zijn volmachten (?) tijdens deze overdracht daar-
van (nu volgt een stukje, dat ik niet begrijp) heeft bovengenoemde Gerrit van Sallandt gekend voor 
hem en zijn erfgenamen en (?) Gerrit Jans nog de ontbrekende acht gulden jaarlijkse rente schuldig is 
aan dezelfde Gerrit Jans achte witte hollandse stuivers jaarlijks te betalen op Sint Lambertsdag (=17 
september), als uit zijn Stenen kamer (=Hugestein) en aangrenzende hof/tuin met de voorwaarden dat 
als er niet jaarlijks wordt betaald zo mag bovengenoemde Gerrit of zijn erfgenamen (?) de eerder ge-
noemde acht stuivers (innen) door beslag te leggen op bovengenoemde kamer, die bij de Sint Nico-
laaskapel ligt met een hand beslag te leggen en met de andere hand het pand te verkopen en daarmee 
door te gaan (??) is zonder arglist oorkonden dat deze brief bezegeld met ons stadskleinzegel beginnen 
in het jaar onze heren duizend vierhonderd zesenzeventig op dinsdag na Sint Margareta-dag Virginis 
en Martinis, d.i. dinsdag (16 juli) na Sint Margareta (=13 juli) 1476. 
 
N.B. De pachter Ot van Nijmegen is waarschijnlijk dezelfde als die in de Tinsregister voorkomende 
Ottenis de Nonnugio/Ottenis de Nogio/Noijen. Zijn zoon zal de in de Tinsregisters vermelde Peter Ot-
tens de Nougeo zijn. Peter van de Moelen wordt ook genoemd bij percelen 263 en 357. Wellicht 
woonde hij op één van de percelen. Daar het een kopie is, is er geen zegel. 
 
In het onderstaande schematische kaartje heb ik gepoogd bovenstaand aan te geven. De veranderingen 
zijn zodanig, dat ik niet alles kan weergeven. 
 
  Steeg = Nieuwstraat 
C ┌──────────────────────┬───── 
r │    361               │ 
u │                      │             361  = Gerrit van Sallandt 
y ├─────┬─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤             360  = Gerrit Jans 
s │ 360 │        361     │             359  = Marcelis van Heelsem 
s ├─────┴─────┐  tuin    │             358  = 
t │  359      │          │             A    = Johan Loeff+Henrick Vaeck 
r ├───────────┤          │             B    = Arnt Spaens 
a │  358      │          │             355  = 
e ├───┬───┬───┤s         │             354  = Peter v.d. Molen, verpacht aan 
t │   │   │ 3 │t┌────────┤                    Ott van Nijmmegen, de Stenen  
  ├ A ┼ B ┤ 5 │e│ 354    │                                   kamer Hugestein 
  │   │   │ 5 │e│ Stenen │ 353 
  │   │   │   │g│ Kamer  │                 waar Roelof Dercks? 
  └───┴───┴───┘ └────────┴───── 
  voorgevels aan de Kapelstraat 
       ┌─────────────────────── 
(Oude) │ 
Markt  │ 
 
 
 

5.2.30.  Het blok 362<>368+369oost+370oost+371oost+380oost+381+382 
De grenzen van het blok 362<>368+369oost+370oost+371oost+380oost+381+382 zijn gedeeltelijk 
onduidelijk. Zoals al bij blok 348<>353 is uitgelegd behoorde perceel 347+het tracé van de 'verlengde' 
Nieuwstraat wellicht ook tot dit blok. Misschien dat een blok uitgelegd was, dat begrensd werd door 
een perceel, waarover later de Eerste Kloostersteeg kwam te liggen, een onbekende grens lopende over 
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het later percelen 380 en 371<>369 naar de Nieuwstraat, aansluitend op de grens tussen de percelen 
347 en 348, Kapelstraat, en Achterstraat (die toen als steeg bestond). 
Op of nabij perceel 380oost moet een huis gestaan hebben, dat misschien wel het 'oorspronkelijk' huis 
of boerderij (p. 49) van dit grote perceel was. De toegangsweg kan over perceel 372 hebben gelopen. 
Dit perceel is nog altijd de toegangsweg tot het achterliggend terrein. Maar ook kan de steeg tussen de 
percelen 379 en 389 de toegangsweg naar dit huis geweest zijn. Later, bij het dichtbouwen van de 
straatwand van de Hoogstraat, bleef deze steeg tot aan het begin van de 20ste eeuw open. Het feit dat 
deze steeg noch tot het perceel 379, noch tot het perceel 389 behoorde, ondersteunt het bovenstaande. 
Dit moet de reden geweest zijn, dat één keer de steeg als behorende tot perceel 379 werd genoteerd. 
Maar uiteindelijk behoorde de steeg tot perceel 389, en werd het afgesloten voor het publiek. 
Het huis zelf zal zich later meer op de Achterstraat (via de latere Eerste Kloostersteeg), of naar de 
Nieuwstraat (via de 'uitweg', waarvan 372 een rest is, richten. Ik heb geen gegevens gevonden over het 
tijdstip van afbraak. Het zal na 1652 (zie beneden) hebben plaats gevonden. Misschien was de rest van 
een dikke muur, die te zien was, als men in het verlengde van de Eerste Kloostersteeg doorliep, een 
muur van dit huis. Bij het bouwen van de vroegere ambulance-garage zullen andere resten niet opge-
merkt zijn. 
Het Tinsregister geeft aan dat S. Nicolai, d.w.z. de St. Nicolaasbroederschap de tinsplichtige van dit 
perceel was. Deze broederschap was dus eigenaar van dit grote perceel. Misschien was het al een heel 
oud eigendom, maar het kan ook bij wijze van spreken een jaar voordat de tinsregisters werden aan-
gelegd, door het St. Nicolaasbroederschap gekocht of waarschijnlijker door iemand geschonken zijn. 
Nadat het een onbekend aantal jaren in eigendom van deze broederschap was geweest, werd het per-
ceel aan Wolter Janssen verkocht. 
 
5.2.31.  Een voorganger van de St. Nicolaaskapel? 
Vanouds was er een St. Nicolaaskapel in Wageningen. Mogelijk dat hij op dit terrein heeft gestaan. 
Eind 15de eeuw werd een huis op perceel 249+250 als kapel van deze broederschap ingericht. Deze 
kapel heeft aan de Kapelstraat zijn naam gegeven. Het is niet bekend hoe deze straat heette, voordat 
het Kapelstraat ging heten. 
Dirk Versteegh deelt het perceel. Eén deel wordt verkocht aan Jan Derx Oskamp, het andere deel ver-
erfd op Willem Oskamp. Volgens de genealogie Ossencamp (zie deel 4) is Willem een zoon van Jan 
Ossencamp. Maar waarom een deel wordt verkocht (aan de vader) en een ander deel op zijn zoon 
(maar niet via de vader) vererft, is mij niet duidelijk. Of zou het tinsregister hierin fout zijn? 
Zie ook Zeven (2000a). 
 
Dit grote perceel is opgesplitst in groter en kleinere percelen. Later zijn weer percelen samengevoegd 
en zijn er herverkavelingen geweest. Deze zijn voor perceel 369<>371 op de 1832-kadasterkaart nog 
herkenbaar. In 1681 wordt een strook grond langs-de-Achterstraat met een diepte van 18m in enige 
percelen verdeeld en verkocht. Twee eigenaren kregen toestemming hun perceel te 'betimmeren', 
d.w.z. bebouwen. 
Het grote aantal veranderingen maakt een goede reconstructie van de geschiedenis van het perceel 
367+369<>371+380+(?+381+382) onmogelijk. Zo werden de bovengenoemde percelen langs de  
Achterstraat bij perceel 367 getrokken. Het blok, waarop een brouwerij (later perceel 368) stond, zal 
waarschijnlijk in 1647 (op mogelijke enkele kleinere percelen na) nog intact geweest zijn. 
Op perceel 367 lag o.m. een boomgaard. Deze is door Van Geelkercken in zijn kaart van ca. 1640 ge-
tekend. Het heeft een breedte van 76 voet (ca 22,8m) en een lengte van 130 voet (ca 39m). Dit is een 
oppervlak van ca. 890 m² Bij een driehoeksplantverband met 8m boomafstand kunnen op dit perceel 
ca. 32 bomen staan. Van Geelkercken tekende er (schematisch) zes. 
De boomgaard is in 1675 'voor vrije erff ende goedt uijtgesondert s'heeren lasten ende den thiendts 
heer t'sijne, alleenigh de bloote grondt, sonder de boomen ende thoudt gewas daer opstaende. Dit 
duidt dus op een duidelijk scheiding tussen de grond en de vruchtbomen en ander houtig gewas. 
In 1675 wordt het oude huis op perceel 380oost afgebroken en door een nieuwe vervangen, dat, denk 
ik, op perceel 362 stond. Maar als we de bovengenoemde Van Geelkercken-kaart erbij halen, dan staan 
er al vele huizen. Welke is de in 1640 nieuwgebouwde? Van Geelkercken zal niet de werkelijkheid 
hebben weergegeven. 
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Het perceel 380oost+381+382 was in 1640 't Cloosters Moeshoff, in gebruik door de particulier Jor-
daen van Issum. Kocht hij het van de stad? 
 
Het perceel 365+366 (2,57a) wordt gesplitst > 365 (1,63a) 
                                            > 366 (0,96a) 
 

 

5.2.32.  Het blok 369west+370west+371west+372<>379oud+380west 
Ik neem aan dat het blok 369west+370west+371west+372<>379oud+380west als zodanig herkend kan 
worden. De begrenzing ervan is 371oost, 370oost, 369oost Nieuwstraat, Hoogstraat, de steeg tussen de 
percelen 380west+379oud en 389. Onder de percelen 369oost, 370oost, 371oost en 380oost versta ik 
een oorspronkelijk percelering, waarbij het oostelijk gedeelte van de percelen 369<>371 en 380 tot het 
blok 362<>380oost+381+382+½EK behoorde. In 1832 ligt een deel van het perceel 379 achter perceel 
389; ik neem echter aan dat de vroegere steeg tussen de percelen 379 en 389 een blokgrens gevormd 
heeft. Perceel 379oud is dan het gedeelte van perceel 379, dat aan de Hoogstraat ligt. Misschien dat de 
noordelijke helft ervan een deel van de steeg was. 
De Eerste Kloostersteeg wordt door de hartlijn in een zuidhelft en een noordhelft verdeeld. ½zEK = de 
zuidhelft, ½nEK = noordhelft. Zo ook ½zTK en ½nTK voor de Tweede Kloostersteeg. 
Misschien stonden de eerste huizen op de hoek Hoogstraat-Nieuwstraat (perceel 375) en op de hoek 
Hoogstraat-bovengenoemde steeg (perceel 379). Voor deze huizen heb ik geen namen gevonden. 
Door herverkavelingen en te weinig gegevens van voor 1647 is de vroegere situatie moeilijk te recon-
strueren. Dit geldt ook voor het gebied, die in 1832 uit de percelen 369<>371 en 380 bestonden. 
 
 
5.2.33.  Het subblok 373<>378bis 
In het hoofdstuk 6 (p. 136) heb ik aangegeven dat op perceel 373+374 een groot huis heeft gestaan. 
Het moet vervangen zijn door de huisjes, waardoor de percelen 373 en 374 ontstonden. Later werd 
perceel 374 aan perceel 375oost toegevoegd. Weer later werden beide perceeltjes weer gesplitst en 
werden de percelen 375oost en 375west samengevoegd tot perceel 375. 
De splitsing van dit perceel kan als volgt hebben plaats gevonden: 
 
369west+370west+371west+373<>379oud+380west > 
> herverkaveling, waardoor percelen 369west, 370west, 371west en 380west een deel van de 
  nieuwe percelen 369, 370, 371 en 380 gaan vormen. 
> 373<>378bis > 373<>375oost > 374+374 (1,06a) > 373 (0,58a) 
                                               > 374 (0,48a) } 
                             > 375oost                       } samengevoegd en weer gesplitst 
              > 375west<>378bis > 375west                    } later samengevoegd met 375oost 
                                > 376<>378bis (8,39a) 
> 379oud+380west 
> 372 Deze eeuwenoude tussen percelen 369 en 373 lopende steeg bleef behouden als een 
  toegangsweg. Het werd door Van Geelkercken niet afgebeeld. Hij laat een muur zonder onder 
  breking doorlopen. Deze steeg wordt vermoedelijk in 2001 verbreed. 

 
Het perceel 375oost werd in deel 4 perceel 375.1 genoemd en grenst aan 374. 
 
We mogen aannemen, dat bij het ontwerpen van het middeleeuwse straten- en stegenpatroon van de 
stad alhier een steeg was gepland, die doorliep over de latere Eerste Kloostersteeg naar de Achter-
straat. Misschien dat op het perceel 380west (zie perceel 380oost hier boven) een huis met een toe-
gangsweg tussen de percelen 379 en 389 naar de Hoogstraat heeft gestaan. Deze verbinding, ligt in het 
verlengde van de Beuningstraat. Daarna is deze toegangsweg een openbare steeg geworden, totdat die 
eind 19de eeuw werd afgesloten (zie p. 86). 
 
Perceel 375west behoorde met de percelen 376, 375oost, 374, 377<>378bis tot één groot perceel, het 
subblok 374<>378bis. Hiertoe behoorde ook percelen 373 en 372. Maar perceel 372 was oorspronke-
lijk een toegangsweg tot een meer naar achter gelegen huis of boerderij (zie p. 49). De tinsplicht rustte 
bij Ghisbert Hacke. Hij heeft het grote perceel in twee stukken, n.l. de percelen 374+375oost+375we-
st+376 en 377+378bis, verdeeld. Ik weet niet wanneer het perceel 377+378bis werd afgesplitst. Van 
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het perceel 374<>376 vindt in 1617 een afsplitsing plaats, waardoor perceel 375.2 ontstaat. Het werd 
door de erfgenamen van Stephen Ghisbertsen, zoon van Ghisbert/Gijsbert Hacke aan Jan van Brienen 
Rutgers overgedragen. Het huis dat op dit perceel werd gebouwd, staat op een plaats, die nu een top-
locatie zou worden genoemd. Hierbij werd ook de tinsplicht over de beide percelen 375west en (372)+ 
373<>375oost+376 verdeeld. Deze splitsing werd bewerkstelligd door de erfgenamen Ghisbertsen/ 
Hacke. De hieronder genoemde tinsplichtige Gijsbert Stevens (Hacke, tr. Lijsbeth van Bemmell) zal 
een zoon van Steven/ Stephen Ghisbertsen (Hacke), en een kleinzoon van Gisbert Hacke zijn. 
 
Het ontstaan van het perceel 379oud+380west is boven al aangegeven. Met de percelen achter perceel 
389 gelegen ontstond perceel 379. Hoe dit gebeurd is, is mij niet bekend. Mogelijk maak ik een fout en 
bestond er oorspronkelijk een perceel bestaande uit de percelen 379 en 389 en achterliggende terrein, 
lopende tot aan de Achterstraat, met een steeg eroverheen, die de Hoogstraat met de Achterstraat ver-
bond. Zie verder de hieronder. 
 

 
5.2.34  De steeg tussen de percelen 379oud en 389 en het verlengde ervan, n.l. de latere Eerste 

Kloostersteeg 

De steeg vormde een verbinding tussen de Hoogstraat en het erachter liggend gebied om via de latere 
Eerste Kloostersteeg op de Achterstraat uit te komen. 
Hendrick van Baeck wil in 1727 de lege plaats (perceel 389) aan de Hoogstraat en voor zijn huis (later 
deel van perceel 379) bebouwen, maar hij mag de doorgang Hoogstraat over het 'Clooster-terrein' naar 
de Achterstraat niet afsluiten: 
-- 'van olden tyden aff van de Hooghstraet door het Clooster inde Achterstraet der stadt Wageningen 
aen Hendrick van Baeck het vorder betimmeren van diese doorganck hadden laaten verbieden. -- op 
syn kosten [be]straeten en die Straet onderhouden en voor sooverre het oude huys en erff streckt, dat 
die gangh voor de helfte sal moeten straeten en mede onderhouden en het hekkentje staend aen het 

oude huys sal moeten weghdoen, en aen een ijder de vrije passage daar door laeten, dat nooijt voor off 

achter die ganck een deur sal mogen hangen, dat de solderingh boven de ganck, sooverre de nieuwe 

timmerage streckt niet laager als elff voeten sal mogen maaken en het overige van dien doorganck niet 

mogen betimmeren --'. 'Nooijt', en toch uiteindelijk afgesloten. 
Bron: OAW 216, d.d. 19-7-1727. 
 
Is deze steeg nog een rest van een oude openbare steeg? Was het een pad met Recht van Overpad voor 
de naaste buren, dat geleidelijk aan geëvolueerd was in een recht voor iedereen? Is deze steeg een rest 
van de toegangsweg naar het huis dat op perceel 380 (of daar in de buurt) gestaan heeft. Geleidelijk 
aan wordt dit steegje, eerst door overkapping, verkleind. In 1832 is de steeg in tweeën geknipt. Het ge-
deelte aan de Hoogstraat behoort bij perceel 389, terwijl het achterliggende deel bij perceel 379 hoort. 
In 1883 bestaat het nog. Na dat jaar verdwijnt het. Zie ook Zeven (1986a). 
Bovenstaande is schematisch weergegeven, gevolgd door de bijbehorende tekst uit het gemeente-
archief. 
 
H 1681                          1832                       1900 
o       wedDerckJansen  
o │                       │     │                    │     │ 389 Joseph │ 
g │ 389oud DTyssenvGelder │  >  │ 389 EliasBMeijercs │  >  │ de Jong    │ 379 
s └───────────────────────┘     ├ - - - - - - - - - -┤     ├- - - - -  ─┼ ─ ─ ─ ─ ─┤ 
t steeg > DTyssenvGelder     > ◄ ►                  ◄ ► >  │ 389        │ 379      │ 
r ┌───────────────────────┐     ├────────────────────┤     ├────────────┴ - - - - -┤ 
a │ 379oud wedCvdHorst    │  >  │ 379 LijberHLijbers │  >  │ 379 Rijk de Vries     │ 
a 
t 
 
 
 

 

 

5.2.35.  De percelen 402<>407 als pre-stedelijk gebied NijWageningen? 
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Zoals op p. 48 over de structuur beschreven is, staat de percelering van de percelen 392 tot aan het 
perceel 401 schuin op de Hoogstraat. Dit geldt ook, maar in mindere mate voor de percelering van de 
percelen 402 tot 407. Daar is ook aangegeven dat wij wellicht hier te maken hebben met een gebied, 
dat al voor de aanleg van de Hoogstraat bewoond en gebruikt werd. Na de aanleg van de Hoogstraat en 
de wal werd dit gebied stadsgebied. Bij het ontwerp van het stratenplan en het verkavelen in de blok-
ken zal men rekening hebben moeten houden met reeds bestaande eigendom- en leenregelingen. Ver-
der zal de uitgifte van de stadsgrond door de Graaf van Gelre aan burgers een geleidelijk proces ge-
weest zijn. Hoe de volgorde van uitgifte is geweest, kan misschien nog terug te vinden zijn in de ver-
schillen en overeenkomsten in de grootte van de tinsbetalingen. Oorspronkelijk waren de tinsplich-
tigen niet de eigenaar van de grond, maar kregen het in bruikleen. De tins was een soort grondrente. 
Bij de bepaling van de grenzen van de blokken spelen herstructureringen een rol. Voorbeelden zijn de 
verlegging van het tracé van het noordelijke deel van de Achterstraat, de herstructurering van het 
Bergpoortgebied en dat van de bolwerken. Door de verlegging van de Achterstraat ontstonden door 
herverkaveling de percelen 404, 405, 410, de steeg (perceel 411), 412, 413 en 414. Door de herstructu-
rering van de Bergpoort kwamen de percelen 415 tot en met 419 voor bewoning beschikbaar. 
Door de vroege ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied is het nu moeilijk aan te geven waar het 
oudste huis (bijv. een boerderij) of de oudste huizen hebben gestaan en of er misschien stegen en stra-
ten verdwenen zijn. 
Dit gebied wordt ook gekenmerkt door de relatief hoge dichtheid van huizen met namen, hetgeen op 
verdwenen zijstraten van de Hoogstraat kan wijzen. 
 
 

5.2.36.  De perceelsgroep 383<>394+noordelijke helft van de Eerste Klooster steeg (½nEK) 
Ondanks de voorstedelijke percelering proberen we toch enkele groepen van percelen te herkennen. 
We noemen ze niet blok of subblok, maar bij gebrek aan beter, perceelsgroep. 
Tot de perceelsgroep 383<>394 behoorden ook de noordelijke helft van de latere Eerste Kloostersteeg 
(½nEK, zie boven) en de latere Tweede Kloostersteeg. De grens werd gevormd door de hartlijn van de 
latere Eerste Kloostersteeg, de steeg tussen de percelen 379oud (zie boven) en 389, de Hoogstraat, de 
opvallend rechte grens tussen de percelen 392<>394 en 396+397, en de Achterstraat. 
Het oppervlak van deze perceelsgroep is groot en eigendom van één persoon. Hiervan is al vroeg het 
perceel (385+)390+391oud afgesplitst, waarbij perceel 391oud bestaat uit de percelen 385 en 391, en  
½ zTK. Door deze afsplitsing ontstond een tweede perceel, n.l. 386<>389+383+384+½nEK. 
Ik heb als de grens van de perceelsgroepen die tussen de percelen 392<>394 en 396+397 loopt, geko-
zen, omdat dit een rechte lijn is. Maar aangezien deze perceelsgroep en de perceelsgroep of perceel 
395<>399+403 van één eigenaar, n.l. Ghisbert de Kemp, waren, lag de grens tussen de percelen 
395<>399+403 en 402+404. 
Voorlopig houd ik het op de bovengenoemde perceelsgroep, dat in drie subgroepen werd gesplitst: 
 
383<>394+½nEK (28,72a* ) > 383+384+386<>389 (6,84a) 
                         > 385+390+391 (8,28a) 
                         > 392<>394 (8,10a) 
De * duidt erop dat de noordelijke helft van de latere Eerste Kloostersteeg (½nEK) en de latere Twee-
de Kloostersteeg er ook toe behoren, en dat het oppervlak van de perceelsgroep groter is, dan 40,22 
are. 
 
 
386 't Clooster 
389 de Munnickendam 
389 de Swaen 
 
5.2.37.  De perceelsgroep 383+384+386<>389+½nEK 
De perceelsgroep vormde het terrein van het z.g. Klooster (zie p. 122), waar wij door de Eerste en 
Tweede Kloosterstegen aan worden herinnerd. Nadat de conventualinnen uit armoede hun hoofdhuis 
op perceel 389 moesten verlaten, werd dit huis verkocht en afgesplitst van het perceel 383+384+ 
386<>388. De laatste conventualinnen werden door de Magistraat in twee huisjes op het perceel 
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386<>388 gehuisvest, terwijl al eerder de percelen 383 en 384 een eigen 'leven' ging leiden. Na het 
vertrek van de laatste twee conventualinnen werden de huisjes door de Magistraat aan particulieren 
verkocht, die het complex 't Clooster/het Klooster noemden. Zij hadden op perceel 381 een overtuin. 
 
De splitsing van subgroep vond als volgt plaats: 
 
383+384+386<>389 (6,84a) > 386<>388 't Clooster (3,74a*) 
                         > 389 't Monnickendam (1,24a) 
                         > 383 deel1/2nEK (1,09a*) 
                         > 384 deel1/2nEK (0,77a*) 
 
*plus een deel van de Eerste Kloostersteeg. 
 
De tins werd eerst over het perceel 390+391 geheven. Voor perceel 390 wordt Jan Derksen Ossecamp 
als laatste genoemd, maar voor perceel 391 heeft hij nog opvolgende tinsverplichtingen. 
 
De subgroep 385+390+391+½zTK 
Het perceel 385+390+391 liep van de Hoogstraat naar de Achterstraat. Perceel 391 behield na afsplit-
sing van het perceel 385 (en van het perceel 390) via de Tweede Kloostersteeg een achteruitgang. Het 
perceel werd opgesplitst in: 
 
385+390+391 (8,28a*) > 385 (0,78a*) 
                     > 390+391 (7,50a) > 390 (3,20a) 
                                       > 391 (4,30a) 
 
*plus een deel van de Tweede Kloostersteeg (½zTK). 
 
Het perceel 392<>394+½zTK 
Het perceel 392<>394 (8,10* are) liep van de Hoogstraat naar de Achterstraat. Het bleef in elk geval 
tot 1832 één geheel. Door aanleg van de Tweede Kloostersteeg werd het verkleind tot 8,10 are. 
 
 

5.2.38.  Het blok 385+390<>399 
Het blok 385+390<>399 wordt begrensd door de percelen 400, 401 en 403, de Achterstraat, de 
percelen 384, 386, 387, 388 en 388 en de Hoogstraat. 
 
In het Rechterlijk Archief (inv.nr. 170 f65) vinden we in een stuk, gedateerd 28 mei 1595, dat de 
volgende personen compareerden: [-] heer Johan Suirmont p r > Henrick Neuijen ende Harmke van 
Zallandt echtel. syn respective zwager ende suster alsulcke huijsinge ende hoffstadt mitsgaders die 

schuijr sampt alle rechten ende gerechtigheid van dijen gelijck tselve van oltz gelegen ende staende 

mach sijn binnen Wageninghen ahn die Hoich Straith daer ahn d'ene zijde N: Ghisbert Stephenss 
(=398), ahn d'andere zijde Z: die Conventualen van Renckum (=379<>382), streckende O: ahn huijs 
ende hoffstadt (van de) nhagelaten kijnderen van Z. Henrick Eck (=395) ende hefft gemelte Resignant 
dair op geresigneert ende vertheghen und voort devrs. husinge ende hoffstadt geloefft ten waeren ende 

to vrijen iair ende dach wtgesondert den Heer sijne thins ende hefft dair vuer tot wairschap gestelt syn 

Langhe Weert. Actum den 18en May 1595. 
Uit deze tekst leren wij, dat Harmken van Zallandt, getrouwd met Henrick Neuijen een zuster is van 
Marrij van Sallandt. De laatste was getrouwd met Hendrik Geddesen Suermondt. Ten tweede kunnen 
we uit de gegevens de hieronder schematische plattegrond opstellen: 
 
 
           │ GStephenss (398) 
           ├───────────────────────────────┐ 
Hoogstraat │ 390<>397 JSuirmont > HNeuijen │ HEck 
           │ huis+hofstad                  │ (395) 
           ├───────────────────────────────┘ 
           │ Conventualinnen (382<>389) 
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Voor dit perceel staan in de tinsregisters onder elkaar Pinse Suermondt en Jan Dirxsen. Deze over-
dracht heb ik niet in het GAWageningen gevonden. Misschien vond die elders plaats. 
 

Ghisbert (Stephenss) de Kemp 
Bij het voorgaande blok heb ik al aangegeven dat de percelen 392<>394 en 395<>399+403 van één 
eigenaar, n.l. Ghisbert (Stephenss) de Kemp, waren, en dat de grens tussen de percelen 395<>399+403 
en 402+404 lag. De volgende twee subgroepen 395<>401+403 en 402+404<>411 zijn mogelijk. 
 
De subgroep 395<>401+403 (17,00a) > 395<>399 (11,50a) 
                                  > 400+401+403 (5,50a) 
 
 
 
5.2.39.  Het perceel 395<>399 
Oorspronkelijk zal het perceel 395<>399 gelegen hebben tussen de Hoogstraat en de Achterstraat. Het 
perceel 395<>399 werd verkleind door afsplitsing van de percelen 398 (0,95 are) en 399 (0,95 are). 
Het hoofdhuis zal op perceel 397 hebben gestaan. Op het perceel 395 werd door de eigenaar een huis 
gezet. Eerder kan daar een schuur hebben gestaan. De eigenaar van de percelen 396 en 397 zal het 
verkocht hebben, evenals de percelen 398 en 399. Voor hem bleef er nog voldoende ruimte over. Dit 
perceel werd opgesplitst als volgt: 
 
395<>399 (11,50a) > 395 (1,30a) 
                  > 396+397 (8,30a) 
                  > 398 (0,95a) 
                  > 399 (0,95a) 
 
De gelijke grootten van de percelen 398 en 399 met hun verschillende vormen, kan op toeval berusten. 
De eigenaar van perceel 397+396 heeft een achteruitgang naar de Achterstraat behouden. Misschien 
dat de eigenaren/bewoners van de percelen 399 en 398 van die uitgang ook gebruik mochten maken. 
 
 
 
400 de Rode Leeuw 
401 de Swaen 
 

5.2.40.  De subgroep 400+401+403 
Door verkoop is deze subgroep in drie percelen opgesplitst. Beide huizen aan de Hoogstraat (percelen 
404 en 401) verloren daarbij hun achteruitgang. Men mag verwachten dat de bewoners toestemming 
van de eigenaar van het buurperceel 396, een tuin, hadden om over dit perceel naar de Achterstraat te 
gaan. Indien dat het geval was, dan werd dit niet in verkoop/koopakten vastgelegd. 
De opsplitsing van het terrein zal als volgt hebben plaats gevonden: 
 
400+401+403 (5,50a) > 400+401 > 400 de Rode Leeuw (1,48a) 
                              > 401 de Swaen (2,20a) 
                    > 403 (1,72a) 
 
Het valt op dat in dit subblok twee buurhuizen staan, die beide een naam dragen. Doordat ik in de 
percelering geen aanwijzing vind, die er op wijst dat zij op een straathoek stonden, vormen zij een 
uitzondering op de regel, dat een huis met een naam op een straathoek staat. Of was hier een zijstraat? 
Later wordt het huis in tweeën gesplitst, waarna beide huizen, omdat het herbergen zijn, een naam 
krijgen. Dit kan betekenen dat hun namen functioneel (gemakkelijk herkenbaar) zijn en pas van late 
datum (zie p. 126). 
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407 het Vergulde Anker 
 

5.2.41.  De perceelsgroep 402+404<>407 
De begrenzing van de perceelsgroep 402+404<>407 is lastig vast te stellen. Bij de vorige perceels-
groep gaf ik reeds aan dat op de Kadasterkaart-1832 de rechte grens tussen de percelen 392<>394 en 
396+397 een mogelijke grens tussen twee perceels(sub)groepen is. De andere zijden worden begrensd 
door het oude tracé van de Achterstraat, de grens tussen de percelen 407 en 408 en het verlengde er-
van, en de Hoogstraat. De oostzijde is door de verlegging van de Achterstraat in oostelijke richting 
veranderd. 
De begrenzingen van de percelen 404 en 405 lijken niet in de omliggende percelering te passen. Zoals 
op p. 47 al is aangegeven zijn beide percelen aangelegd na de verlegging van het tracé van de Achter-
straat. Het lijkt erop dat in 1619 deze percelen nog één geheel vormden. Mogelijk waren de panden 
eerst woonhuizen om later gebruikt te worden als schuren. 
De opsplitsing van deze perceelsgroep kan als volgt geweest zijn: 
 
402+404<>407 (8,90a) > 402 (1,91a) 
                     > 404+405* (2,20a) 
                     > 406 (1,19a) 
                     > 407 (3,60a) 
 
*door verlegging van het tracé van de Achterstraat en een kleine herverkaveling ontstonden de nieuwe 
percelen 404 en 405. 
 
 
 

408.1 de Drie Coningen/de Drie Kronen 
408.1 de Haan 
408.2 de Rijsende Man/de Reizende Man 
 
5.2.42.  De perceelsgroep 408<>410west 

De begrenzing van de perceelsgroep 408<>410west is de grens tussen de percelen 409+410west, het 
oude tracé van de Achterstraat, de grens tussen de percelen 407 en het verlengde ervan, en de Hoog-
straat. 
De perceelsgrenzen duiden op een perceel 408+409, dat later gesplitst werd in de percelen 408 en 409. 
Hierna werd perceel 408 weer gesplitst in 408.1 en 408.2. Deze laatste splitsing moet al voor 1550 
hebben plaats gevonden, daar in het Tinsregister van de Gelderse Rekenkamer van ca. 1550 voor beide 
percelen geen gemeenschappelijke naam van een tinsplichtige voorkomt. 
Op perceel 408 stond toen waarschijnlijk een smederij van Joh. van Couwen die Smit. Het moet een 
nog leeg gebied zijn geweest. Immers er wordt nog gesproken over 'lege plaatsen' en een brandgevaar-
lijke smederij zal niet in een dichtbebouwd gebied zijn getolereerd. De leegte van het gebied lijkt be-
vestigd te worden door de Vogelvluchtkaart uit 1652. 
Later is hier de herberg De Rijsende Man gevestigd, en werd op de lege plaats een huis met de naam 
In die drie Coningen of In die drie Kronen. De bijbelse drie 'Coningen' werden ook met drie kronen 
aangeduid (zie verder p. 106). 
De opvolger van smid Jan van Couwen is Gerijt de Kuyt. Mogelijk is het een familienaam, maar ik 
kom hem niet elders tegen. Ik vermoed dat zijn naam op het beroep kuitenbrouwer, d.w.z. een brouwer 
van kuitbier, duidt. 
 
De percelen 409, 410 en 411 (een steeg naar de Achterstraat) waren in 1832 van één eigenaar, maar dit 
was niet altijd het geval. Eerder vormden waarschijnlijk de percelen 408 en 409 één perceel met de 
steeg 411west als de achteruitgang naar het oude tracé van de Achterstraat. Deze steeg werd door de 
verlegging van de Achterstraat verlengd. 
Elk van de percelen 408 en 409 waren gesplitst in twee woningen. Tot deze conclusie ben ik gekomen, 
omdat ik alle genoteerde bewoners (zie deel 5) niet goed als eigenaar kon plaatsen. Pas in 1798 wordt 
vermeld dat ieder huis uit twee woningen bestond. Deze gesplitste percelen heb ik als 409.1 (ligt naast 
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408.2) en 409.2 gecodeerd. Mij is niet altijd duidelijk of een persoon als eigenaar of als huurder op-
treedt, omdat, zoals eerder vermeld, niet alle eigenaars in de Tinsregisters voorkomen. 
Perceel 410 is ontstaan, nadat de Achterstraat-noordeinde in oostelijke richting verlegd was. Daarvoor 
zal het behoord hebben tot het gebied waaruit later de percelen 441<>444 zijn ontstaan. 
De reeds genoemde steeg 411 kan ook als achteruitgang van de 'nieuwe' percelen 412, 414 en 415 
hebben gediend. De splitsing kan als volgt hebben plaats gevonden: 
 
Subgroep 408<>411w (8,21a) > 408 (3,70a) > 408.1 de lege plaats > bebouwd in 1583+ In die drie 
                                                                                  Coningen/Kronen 
                                          > 408.2 het oorspronkelijke huis De Rijsende Man  
                            > 409<>411w (4,51a) > 409+411w (3,32a) > 409.1+411w 
                                                                   > 409.2 
                                                > 410 (1,19a) 
 
 

5.2.43.  De percelen 412<>419 
De percelen 412<>419 ontstond door reconstructie van de Bergpoort, verlegging van het tracé van de 
Achterstraat en herverkaveling van het vrijgekomen terrein (p. 55). Hierdoor ontstond een groot terrein 
412<>419. Dit terrein werd vanuit de Hoogstraat in twee gelijke helften gedeeld, waardoor twee per-
celen: 414zuid+415zuid+416, en 415noord+414noord+417+418+419 ontstonden. De knik in de 1832-
perceelsgrens tussen de percelen 414 en 415 ║ (zie kaartje) is daar nog een rest van. Later werden het 
perceel 412+413 aan toegevoegd. Aldus schematisch: 
 
 
414zuid+415zuid+416 (ca 2,92a)       > +414noord > 414 (1,09a) 
                                     > +415noord > 415 (1,52a) 
                                     > 416 (1,61a) 
415noord+414noord+417+418+419 (3,37a minus 1,20a = 2,07a) > 417+419 1,60a) > 417 (0,76a) 
                                                                           > 419 (0,84a) 
                                                          > 418 (0,47a) 
 
 
Volgens de Tinsregisters is de verdeling: 
 
417+418+419 > 417+418 Deze splitsing zal ca 1682  
            > 419     hebben plaats gevonden. 
 
+ 412+413 (0,89a) > 412 Crispin/de Ploeg (0,47a) 
                  > 413 (0,42a) 
 
 
percelering                                   percelering 
 
Hoogstraat 
┌───────┬───────┐          ┌───────┬───────┐ 
│ 416   │ 4 419 │          │ 416   │ 4 419 │ 
│       │ 1     │          │       │ 1     │ 
│       │ 7 418 │          │       │ 7 418 │ 
│       │       │    >     ├───────┴───────┤ 
│ 415   │ 415   │          │      415      │ 
│ zuid  │ noord │          │               │ 
│       │       │          │       ┌───────┤ 
│       ║       │          │       ║       │  ║ oude perceels- 
│ 414   │ 414   │          ├───────┘       │    grens 
│ zuid  │ noord │          │      414      │ 
│       │       │          │               │ 
└───────┴───────┘          └───────────────┘ 
 
Op de percelen 417 en 419 stonden huizen en op perceel 418 'twee kleine woninkjes'. Op de grens tus-
sen de percelen 417 en 419 (en 418?) was een gemeenschappelijke waterput. De woninkjes van op per-
ceel 418 lagen  aan de Rosemarijnsteeg, de huidige Molenstraat. 
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5.2.44.  Het bolwerk (percelen 439 en 455) 
Het bolwerk droeg verscheidene namen. De naam Beckaff is de bekendste, omdat Van Geelkercken 
deze op de Vogelvluchtkaart van 1640 vermeldde. Maar een uit 13-4-1683 daterend archiefstuk (OAW 
inv. nr. 833 f17) zegt dat het Beckaff bolwerk hetzelfde bolwerk is als het Straelens Bolwerck (zie deel 
2 perceel 015). Ik neem aan dat het archiefstuk de juiste toedracht geeft en dat van Geelkercken, die in 
deze kaart enkele fouten aanbracht ook dit bolwerk verkeerd heeft benoemd. Aangezien de 
bovengenoemde kaart kritiekloos als bron wordt gebruikt, zal het moeilijk zijn om deze fout weer te 
corrigeren. 
Eerder gebruikt men voor een bolwerk, dat meer op perceel 455 lag, de namen het De Ruijtersbolwerk 
en het Kreeft/Kriftenbolwerk. De Ruijter en Kreeft/Krift waren aanwonenden. Verder werd de lange f 
in Krift foutief als een s gelezen, waardoor de foute naam Kristenbolwerk ontstond. 
De wal/muur stond op de grens tussen de percelen 439+458 en 440+447+455. Door verlenging van de 
percelen 461, 464, 465 en 466bis valt de plaats van de wal/muur op de Kadasterkaart-1832 niet op. 
Wel vinden we hem weer terug als grens tussen de percelen 469 en 470 en in de knik van de grens tus-
sen de percelen 479 en 483. Zie deel 5. 
 
Het gebied tussen de percelen 440 en 485, d.w.z. tussen 'Verlengde Molenstraat' en de gracht ten zui-
den van het Kasteel, bestond uit woonerven, tuinen/hoven, boomgaarden, de kasteelgracht en de muur/ 
wal. De percelering uit 1832 duidt op een vijf grote blokken: 
1.440<>457  particulier eigendom met o.a. het huis de Bongerd en het Kriftenbolwerk 
2.461<>467  hertogelijk eigendom 
3.468<>481+482deel  hertogelijke moestuin 
4.482deel<>485  ca. 1500 particulier > hertogelijk kasteel 
 
 
5.2.45.  Het blok 440<>457 
Het blok 440<>457 was een groot perceel. Het werd van het bovengenoemde bolwerk (percelen 438+ 
439) gescheiden door de wal/muur. Deze laatste liep door over percelen 458, 461, 464, 465, 466bis om 
aan te sluiten op de grens tussen de percelen 469 en 470. Door het dempen van delen van de gracht 
ontstonden de percelen 460 en 470, werd het perceel 458 vergroot en werden de percelen 461, 464, 
465, 466bis verlengd. Hierdoor werden het bolwerk op perceel 439 en het Kasteel (perceel 483) 'inge-
bouwd' en vallen op de Kadasterkaart-1832 als zodanig niet meer op. De muur aldaar is nog voor een 
groot deel aanwezig. 
 
In 1500 behoorde het perceel 440<>457 aan Johan van Brienen (den alden/ouden) en Johan van Kell 
en de kinderen van zijn dochter Claes en Joest Tengnaegell. Dit is een andere Johan van Brienen de 
oude, dan die op p. 67 genoemde. 
Het blok werd gesplitst in twee percelen 440<>447 en 448<>457. Het laatste perceel werd weer in 
twee delen opgedeeld: 
 
440<>457 > 440<>447 (19,68a) 
         > 448<>457 (65,60a) (zie p91) 
 
 

5.2.46.  Het subblok 440<>447 
De kadasterkaart-1832 geeft nog duidelijk aan dat subblok 440<>447 één perceel was. De begrenzing 
luidt de Wal, Achterstraat, grens tussen de percelen 446+447 en 448+455, en de Wal. Omdat de perce-
len 441, 442, 443, 444 en ook 445 loodrecht op de Achterstraat staan, moeten zij, na de verlegging van 
dit tracé van de Achterstraat (dus na ca. 1500, zie boven) ontstaan zijn. Van het subblok 440<>447 
werd het perceel 440<>443 afgesplitst, dat weer werd opgesplitst in de percelen 440+441 en 442+443. 
Naderhand werd het perceel meer en meer opgesplitst. 
Op het perceel 440<>443 stond één huis, dat in twee helften is verdeeld. Eén helft staat op perceel 
440+441 en de andere op perceel 442. Later zullen de huizen verbouwd of herbouwd zijn, waardoor 
het aparte woningen resp. huizen werden. Wat kan de reden geweest zijn om eerst een groot huis te 
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bouwen dat (gemakkelijk?) in tweeën gesplitst kon worden. Later werd perceel 443 afgesplitst en be-
bouwd. Schematisch: 
 
        ┌─────────┐ 
Achter- │ 441/440 │ huis > huis Pieter Swijting 
straat  ├─────────┤ 
        │ 442     │ huis > huis Johan Wulfsen 
        └─────────┘ 
 
Het subblok 444<>447 splitste zich in de percelen 444 en 445<>447. Ook dit perceel splitste zich in 
perceel 445 en 446+447. 
 
De ontwikkelingsgeschiedenis is dus samengevat: 
 
440<>447 (19,68a) > 440<>443 (6,43a) > 440+441 (3,91a) > Latijnsche School 
                                     > 442+443 (2,52a) > 442 (1,56a) 
                                                       > 443 (0,96a) 
                  > 444<>447 (13,25a) > 444 (0,95a) 
                                      > 445<>447 (12,30a) > 445 (2,10a) 
                                                          > 446+447 (10,20a) 
 
 
 
452<>454 Bongerd 
?'Ander borch'? 
Kriftenbolwerk 
 
5.2.47.  Het subblok 448<>457 
Het subblok 448<>457 wordt begrensd door percelen 446 en 447, de wal/muur, de percelen 461 en 
462 en de Achterstraat. Het is niet duidelijk welke huizen en tuinen onder dit grote perceel vallen. Op 
de Minuutkaart-1818 staat de plattegrond van een huis (op de kadasterkaart-1832 op het perceel 455-
noord), waarvan door middel van streepjes aangegeven werd, dat dit huis toen recentelijk verdwenen 
was. De afbraak moet dus aan het begin van de 19de eeuw hebben plaats gevonden. Wanneer het werd 
gebouwd is niet duidelijk. Van Geelkercken tekende het grote huis op perceel 455 niet, maar hoe be-
trouwbaar is zijn tekening? Wellicht is het afgebeelde dwarshuis (nok evenwijdig!! aan de straat) dit 
huis. Of is het na 1640 gebouwd? In dat geval was het huis (of een voorganger ervan) al voor 1500 ge-
bouwd, en was het misschien wel één van de oudste huizen van de de stad Wageningen. Misschien 
stamde het nog uit de voorstedelijke tijd (afb. 10). Het terrein eromheen behoorde er toe. Na de af-
braak werd het bouwterrein tot tuin gemaakt, waardoor het aansloot op de omgeving. Hierdoor ont-
stond het perceel 455 als tuin. Het huis had perceel 451 als toegangsweg. 
De splitsing zal als volgt hebben plaats gevonden: 
 
440<>457 (85,68a) > 440<>447 (19,68a, zie boven) 
                  > 448<>457 (65,60a) > 448<>450 (12,00a) 
                                      > 452<>454 (13,92a, Bongerd) 
                                      > 455 (37,50a, huis)+451 (2,00 are, toegangs- 
 weg)+2 tuinhuisjes > 455noord+451 
                                      > 455zuid (3 tuinen)+2 tuinhuisjes 
 
Maar het is ook mogelijk dat het perceel 448<>457 anders is opgesplitst, bijvoorbeeld: 
 
448<>457 (65,60a) > 448<>451+455noord+456 (ca 32,84a) 
                  > 452<>455zuid+457 (ca 32,76a) de Bongerd 
 
Hoe de perceelsgrens tussen deze twee percelen liep, weet ik niet. Liep deze recht in het verlengde van 
de steeg 451, of maakte hij een knik, zoals de perceelsgrens tussen de percelen 446+447 en 448+ 
455noord? Bij bovenstaande oppervlakten koos ik voor een deling van perceel 455 in twee gelijke 
helften. Hierbij blijkt, dat ook het gehele perceel 448<>457 in twee bijna gelijke delen is verdeeld. Is 
dit toeval of doelbewust zo gekozen? Of waren percelen 455noord en 455zuid niet even groot? 
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Dit gebied is in de 18de eeuw uitgebreid met de percelen 458 en 460, en aan de binnenzijde van de wal 
zijn drie theekoepeltjes gebouwd. Twee staan op de wal (percelen 456 en 457) en één aan de buitenzij-
de (perceel 459). Daartoe zal de grond van de laatste tot een belt zijn opgehoogd. 
In 1647 en 1695 is het terrein waarschijnlijk één geheel en eigendom van de Drostinne. ca. 1810 wer-
den de percelen 455noord en 455zuid verenigd. En in 1832 is het perceel 451<>457 van één eigenares, 
de weduwe Bartholdus Johannes Schwiers, die ook het naastliggend perceel 458<>467 bezit. 
De oude toegangsweg zal door de eigenaren van de aangrenzende percelen 449+450 en 452<>454 als 
achtertoegang zijn gebruikt. In 1882 krakeelden de toenmalige eigenaren van deze percelen over het 
eigendom van deze toegangsweg. Men was de oorspronkelijk functie ervan vergeten. 
 
Perceel 455zuid bestond uit drie langgerekte, naar de wal lopende, tuinen. Het perceel 458 werd door 
aanplempen van de gracht vergroot, waardoor het perceel 460, in 1832 een tuin, werd gecreëerd. 
Door afsplitsing ontstonden nieuwe kleinere percelen langs de Achterstraat, n.l. de percelen 448, 450+ 
449 en 452<>454. De toegangsweg op perceel 451 bleef gehandhaafd. Hij verdween pas tijdens de 
nieuwbouw rond 1996 en later. 
Hoe de splitsing van de percelen 448<>450 en 451<>460 heeft plaats gevonden is (mij) onbekend. 
Ook niet waarom de grens tussen de percelen 448<>450 en 455 op die plaats ligt. Het perceel 448<>-
450 werd naderhand gesplitst in de percelen 448 en 449+450. Op het laatste perceel wordt in 1740 een 
huis gezet. Het perceel 451<>460 bleef tot na 1832 één geheel. 
 
 
 
461<>467 Bassecour 
468<>478 Vijfhuizen 
468<>478 Rozendaalse Huizen 
 
5.2.48.  Het blok 461<>480 
Het blok 461<>480 wordt begrensd door de percelen 454, 455 en 458, de wal, de percelen 483, 482 en 
481 en de Achterstraat. 
Tot 1500 bezat de hertog van Gelre aan de zuidkant van de stad Wageningen nog een relatief groot 
blok 461<>480. Deze had hij aangekocht van Bernt van Weze. Wilde hij eerst hier zijn kasteel bou-
wen? Het blok bestond uit twee grote percelen, nl. 461<>467 en 468noord+469noord<>480, welke 
gescheiden werden door perceel 468noord+469noord, waarop de Burgsteeg lag. Het perceel 468zuid+ 
469zuid<>480 was de moestuin van de graaf/hertog. Smals & Soentgerath (1998) meldden, dat de 
hertog van Gelre een 'ander borch' bezat. Stond deze hier, en zo ja, dan had hij het terrein eerst aan 
Bernt van Weze of een eerdere eigenaar verkocht om het in 1500 weer terug te kopen.  
Het perceel 468zuid<>479 werd als moestuin gebruikt, terwijl op het perceel 461<>467 misschien een 
hertogelijke burcht stond. Indien dit het geval is, dan moeten we niet aan een groot kasteel denken. 
Tussen beide percelen lag op het perceel 468noord+479 een steeg, de Burgtsteeg (zie Vogelvlucht-
kaart-1640), misschien zo genoemd, omdat die naar de 'ander borch', d.w.z. de andere burcht van de 
hertog liep. In 1500 wordt over deze 'ander borch' geschreven en dan 'ander' ten opzichte van het uit 
1500 daterende kasteel op 479zuid<>485. De ligging van deze 'ander borch' wordt niet vermeld, maar, 
omdat de hertog een verblijfplaats, d.w.z. een 'hertogelijke herberg' binnen Wageningen zal hebben 
bezeten, is het niet onmogelijk dat deze 'ander borch' op perceel 461<>467 heeft gestaan. In 1500 heeft 
de hertog dit gedeelte van zijn bezit verkocht, vermoedelijk, om de aankoop van het terrein 479zui-
d<>485 te kunnen betalen, en omdat hij er geen functie meer voor had. Misschien dat archeologisch 
onderzoek van de tuin tussen het Bassecour-gebouw en de muurfundamenten nadere informatie ver-
schaft. Hierbij moeten wij steeds voor ogen houden, dat toen materiaal duur en arbeid goedkoop was, 
en dat waarschijnlijk de 'moppen' (grote bakstenen, vaak beter bekend als 'kloostermoppen') zijn opge-
graven om deze elders te gebruiken. Zie verder p. 94. 
Naderhand is het terrein in handen gekomen van particulieren, waarvan Torck op het perceel 461<> 
467 de Bassecour en op subblok 468zuid<>479+480 de 'Rosendaalse Huizen' liet bouwen. De steeg 
tussen de beide subblokken werd ook bebouwd. 
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Het eerste subblok blijft één geheel, terwijl het subblok 468zuid<>480 in vijf percelen gesplitst is. De 
Kadasterkaart-1832 toont het perceel 468+469+472+473 nog de historische achtergronden van dit ge-
bied. Het perceel 468 is verdeeld in de percelen 468noord en perceel 468zuid. Het perceel 468noord 
met het verlengde ervan over perceel 469 was oorspronkelijk de Burgsteeg (zie beneden), terwijl het 
perceel 468zuid en het resterende deel van het perceel 469, een deel van de hertogelijke moestuin was 
(zie beneden). In 1832 is het perceel nog één geheel. Dit kan nog een relict van deze moestuin zijn. In 
de 18de eeuw werd het perceel 469 over de stadswal verlengd met perceel 470 door demping van een 
deel van de stadsgracht. De grens tussen de percelen 470 en 469 geeft de plaats van de muur aan. 
Het perceel 479 werd eveneens verlengd door demping van de stadsgracht. Dit perceel 479 ligt achter 
twee (percelen 476+477 en 478) van de vijf Rozendaalse Huizen. Perceel 480 hoorde er ook toe. 
 
De splitsing van het blok 461<>479 is: 461<>469+471<>479noord >> 
 
   > 461<>467 de 'ander borch'?, Bassecour 
   > 468+469noord Burgsteeg, bedrijfspand 
   > 468zuid+469zuid<>479zuid+480 de moestuin, de Rosendaelse 
         huizen > 468zuid+469zuid 'H14' 
                > 472+473         'H12' 
                > 474+475         'H10' 
                > 476+477+?479deel 'H8' 
                > 478+?479deel+480 'H6' 
 
Omdat niet bekend is hoe groot de oppervlakten van de percelen door demping van een stuk van de 
gracht toenamen, laten we de grootten van de percelen achterwege. Het grootste deel van perceel 479 
ontstond door demping van de noordelijke kasteelgracht. 
Het gedeelte Achterstraat, liggende voor het Bassecour werd eind 15de eeuw aangelegd en heette toen 
nog de Nyhestraet, d.w.z. de Nieuwestraat. Later kreeg het ook de naam van Achterstraat. 
Hertog Karel van Gelre verkoopt op 27-10-1500 dit terrein en koopt op 29-11-1500 het andere terrein, 
om daar zijn kasteel te bouwen. Had hij of een voorganger eerder een 'borch' op perceel 461<>467 
gebouwd? 
 
 
5.2.49.  Burchtsteeg 
Op het perceel 468noord+469noord lag de Burgsteeg, dat een verbindingsweg was met de wal. In 
1690 wordt hij dan ook de 'wegh nae de Wal' genoemd. Deze weg liep dus langs de 'oude hof' (later 
468zuid+469zuid<>480). Men verwarre deze STEEG niet met de BurchtSTRAAT. 
 
 
5.2.50.  Het subblok 468zuid+469zuid<>480: hertogelijke moestuin, later Rosendaelse Huizen 
Het subblok 468zuid+469zuid<>480 wordt begrensd door de Burchtsteeg, de wal, de percelen 483, 
492 en 481, en de Achterstraat. Hierop lag de hertogelijke moestuin en werden later de Vijfhuizen of 
Rosendaalsche Huizen gebouwd. Na het graven van de kasteelgracht, waarbij een deel van de moes-
tuin moet zijn opgeofferd, lag het resterende deel van deze moestuin buiten deze gracht. Omdat de per-
ceelgrootten of -grenzen niet bekend zijn, valt geen conclusie te trekken. 
 
A ├──────────────────────────────────────────┤ s 
c │ Hertog van Gelre > W. van Culemborch     │ t 
h │ 461<>467 'oude Borch'        > Bassecour │ a 
t └──────────────────────────────────────────┘ d 
e           Burgtsteeg/'wegh nae de Wal'    ││ s 
r ┌──────────────────────────────────────────┐ g 
s │ 468<>480 oude hof  > Rozendaalse huizen  │ r 
t │                                          │ a 
r │                                          │ c 
a ├─────────────────── kasteelgracht  sluisje? h 
a │           kasteelmuur                    │ t 
t │ Johan van Arnhem > ¸ hertog van Gelre    │ 
  │ woonhuis         > ¸ kasteel             │ 
  │ 481<>485           ¸                     │ 
  └────────────────────↑─────────────────────┘ 
       s t a d s - - - k - - g r a c h t 
                       a 
                       steelmuur en -gracht 
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De Van Deventer kaart uit ca. 1569 toont ons dat de toegangsweg naar het kasteel schuin over het 
terrein naar de punt ligt, waar de Kapelstraat+Burgsteeg en Achterstraat elkaar kruisen. Later moet 
deze toegangsweg naar de huidige Kasteelse Gang verlegd zijn. 
Vanuit het kasteel hadden de bewoners in 1821 (en waarschijnlijk eerder en later) Recht van Overpad 
naar de naar Stadsbinnenbleek op perceel 439 (zie Deel 5). Er moet dus over de tuinen een pad hebben 
gelopen. 
 
 
 

485 Huize Torck 
 
5.2.51.  Het perceel 480<>485 
Het perceel 480<>485 wordt begrensd door de percelen 479 en 481, de stadsgracht, de Kromme Hoek 
en de Achterstraat. Het kasteel kon via de Kasteelse Gang bereikt worden. 
 
 
5.2.52.  Het perceel 481 Kasteelse Gang 
De toegangsweg van het Kasteel werd later de Kasteelse Gang genoemd. Van Deventer in 1569 teken-
de deze weg lopende van de Kasteelpoort naar het kruispunt Achterstraat met Kapelstraat/Burgsteeg. 
Van Geelkercken, in 1640, tekende de weg, zoals die nu nog loopt, d.w.z. loodrecht op de Achter-
straat. Misschien is de toegangsweg tussen 1569 en 1640 verlegd, nadat bijvoorbeeld het deel van de 
Achterstraat tussen bovengenoemd kruispunt en de Burgstraat bestraat was. 
In de 18e eeuw was deze laan ook de uitweg van het perceel 468zuid<>480, toen daar o.a. de Van 
Daetselaer's woonden. Nadat dit perceel eigendom werd van de Suermondt's, die ook het perceel 
468noord (de oude Burghsteegh) bezaten werd de laatste - perceel 468noord dus - de uitweg. Ook was 
het de oprijlaan van het latere herenhuis 482, totdat het Bowlespark ontstond en het herenhuis als het 
ware omgekeerd werd en zijn voordeur aan de Bowlespark-zijde kreeg. Dit herenhuis werd later Poli-
tiebureau, studentenhuis en nu is het gebouw van het Historisch Museum Wageningen. 
 
 
5.2.53.  Het perceel 480+482<>483 Blockhuijs (1500), Kasteel en Kasteelpoort 
In het hertogelijk tinsregister staat, vermoedelijk gedateerd 1500, dat Dese 2 percelen sin bedorven 
avermits dat dit blockhuijs by min Gen. heer hertoch Caerll daar op gelacht is. Dit betekent dat de 
hertog geen tins meer van deze percelen krijgt, omdat hij zelf eigenaar is geworden en zijn kasteel 
(blockhuijs) erop heeft gelegd (gelacht). Het besluit om een Kasteel te bouwen is 29-11-1500 schrif-
telijk vastgelegd. Er wordt over twee percelen gesproken. Waarschijnlijk is perceel 1 perceel 466zuid< 
>469 (en vermoedelijk inclusief perceel 480). Het heet de Oudenhof van het Kasteel, dat buiten de 
kasteelmuur komt te liggen (zie boven). Perceel 2 is perceel 481<>485, het eigenlijke kasteelterrein 
(Driesen, 1939; Steenbergen, 1986; Klep, 1992; Vink, 1999). 
 
De tekst luidt: 
Op St. Andreasavont apostoli, dat is 29 november [1500], besluit Hertog Karel van Gelre tot bouw van 
een Kasteel binnen Wageningen om zodoende deze stad te versterken: 'eyn borch op een hueck van der 
stat to doen aenleggen ende te tymmeren'; 'bij tusschensprecken van Johan van Arnhem en Styne Vel-
ckeners weduwe siinre huijs vrouwen moeder' koopt de hertog 'huijss ende hoffstat mit synen toebe-
hoeren, gelegen bynnen onsser stat Waegenyngen, die willner zelige Aelbert van Bemmell tho the 

hoeren plach, nyet daervan uitgescheiden, taxiert in gelde op vierhondert enckel gulden. Ind daertoe 

noch die wyntmoelen ende den wynt, vur onss stat Waegenyngen gelegen, metten rossmoelen in den-

selven onser stat gelegen, mitten huys ende hoffstede, by derselve moelen gelegen, die aen gelde nae 

moelenguet taxiert is op soevenhondert golden gulden.' Dus koopt hij ook een rosmolen, die in de 
binnenstad (zie p. 74 en afb. 16) staat, en de windmolen, die buiten de stad staat en het recht op de 
wind (Nijhoff, 1847 nr. 308). Hertog Karel heeft voor zijn kasteel en de Gelderse Oorlog (verzet tegen 
de opdringende Habsburgse macht met overgave in 1543) geld nodig. Om aan dit geld te komen gaat 
hij de volgende overeenkomst aan: Kairl, hertog van Gelre, verpacht aan zijn bevelhebber binnen Wa-
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geningen Willem Borre, heer in Doirnynck, zijn windmolen voor die stad voor 966 gld, die deze ten 
behoeve van de wederopbouw van de verbrande molen had voorgeschoten (Gelderse Rekenkamer re-
gest 610, d.d. 30-4-1530). Deze molen zal één van de twee molens zijn geweest, die buiten de Berg-
poort op de weg naar Arnhem stonden. 
 
Later heeft het kasteelterrein andere gebouwen gekend, die het Kasteel bleven heten. Door afsplitsing 
van perceel 485 en demping van een deel van de gracht ontstond het perceel 484, waarop Torck twee 
huizen-onder-één-kap (perceel 485) liet bouwen. Op perceel 484 werd een tuin met een langgerekte 
vijver aangelegd. Misschien ontstond een deel van deze vijver door het open laten van een deel van de 
gracht. Over deze vijver waren twee bruggetjes gebouwd, hetgeen erop duidt dat er ook tuinpaden wa-
ren. Het perceel werd gesplitst in: 
 
482<>483+484noord > 482+483 het zg. Het Kasteel 
                  > 484noord* + 484zuid (demping) waarop 485. 
 
*Hierbij dient aangetekend worden dat een groot deel van perceel 484noord gebruikt werd voor het 
graven van het westelijk deel van de kasteelgracht. Naderhand is deze gracht met een deel van de 
stadsgracht gedempt, waardoor het perceel 484 ontstond. 
 
In een document van 27 november 1526 lezen we dat Nabij de nieuwe toren van het kasteel de Vette 
Henne stond. Dit moet dan op perceel 479 geweest zijn. De bekende Vette Hen, die op de kruising 
Grebbedijk-Veerstraat stond moet een ander gebouw met dezelfde naam geweest zijn. 
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Hoofdstuk 6  |  HUIZEN OF WONINGEN EN WIJKEN IN DE BINNENSTAD 
 
 
6.1.  Aantallen huizen of woningen in een bepaalde periode 
 
In de loop der jaren veranderde het aantal huizen, of beter gezegd het aantal woningen. Nieuwe wonin-
gen konden ontstaan door de bouw van nieuwe huizen, het verbouwen van een schuur tot een 'kamer', 
of het splitsen van een huis in twee of meerdere woningen. Huizen kunnen verticaal en horizontaal in 
woningen worden gesplitst. Woningen kunnen ook weer verdwijnen door samenvoeging, het verbou-
wen tot een schuur of door afbraak. 
Uit de gebruikte, hieronder nader aangeduide lijsten is het vaak niet duidelijk of het om separaat staan-
de huizen of om woningen gaat. Misschien mogen we van de Adreslijst uit 1922 aannemen dat in het 
algemeen een huisnummer met een a-aanduiding op een bovenwoning wijst. 
Hieronder volgen de aantallen huizen of woningen die ik in verschillende lijsten heb geteld (tabel 1). 
Daaraan heb ik twee aantallen van tinsplichtigen uit 1300 en 1360 toegevoegd. Deze aantallen moeten 
toch ook op woningen slaan. Wellicht dat deze laatste aantallen te klein zijn, omdat op een tinsplichtig 
perceel meerdere huizen, zoals kamers gestaan kunnen hebben. 
Tabel 1 is ook uitgebeeld in een grafiek (afb. 17). Wanneer door de verkregen punten een regressielijn 
wordt getrokken, dan zien wij dat de punten, d.w.z. het aantal huizen of woningen min of meer op een 
rechte lijn liggen. Dit duidt op een geleidelijke, gestage groei van het aantal huizen of woningen. Deze 
conclusie wordt ondersteund de hoge en significante correlatiecoëfficiënt tussen aantal en jaar (r = 
0,98). De wiskundige formule, die hierbij berekend (met dank aan Ies Bos, 2001), is: y = -815,76 + 
0,628x,waarbij y = aantal huizen en x = het jaar. 
 
Tabel 1. Aantallen huizen of woningen staande in de binnenstad van Wageningen over de periode 

1300 tot 1922. 

 
tinsregister 
jaar aantal 

1300 ca 14 tinsplichtigen = ca. 14 huizen en boerderijen 
1361 ca 52 tinsplichtigen = ca. 52 huizen en boerderijen 
 
 
bewonerslijsten 
jaar aantal  bron 

1647 203 huizen en kamers OA913 
1676   179 woningen  OA852 
1737   258  OA910a-1 
1740   271 OA910a-1 
ca1790 333 woningen   OA geen 
1807   345   51) 
180   331 woningen52 OA919 
1814   336 woningen53 OAW 1314 
1821   322 NA2205 
1832   317 huizen en huisje  OAT16 
1922   408 postadressen     Adreslijst-1922 
 
OAW Oud Archief Wageningen, inv. nr. 
NAW Nieuw Archief Wageningen, inv. nr. 

                                                 
51 Zie Zeven (1992). Het aantal is voor de binnenstad 1551, gedeeld door 4½  persoon per woning (een getal opgegeven door 
historici), geeft 345 woningen. Dit aantal wijkt slechts 14 af van het aantal getelde woningen in hetzelfde jaar. 
52   313 huizen, incl. 6 armenhuisjes-onder-één-dak 
53   322 huizen 
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* Zie Zeven (1992). Het aantal is voor de binnenstad 1551, gedeeld door 4½  persoon per woning 
(een getal opgegeven door historici), geeft 345 woningen. Dit aantal wijkt slechts 14 af van het 
aantal getelde woningen in hetzelfde jaar. 

 

 
JAAR 

 
Afb. 17. Het aantal huizen/woningen (y-as) uitgezet tegen de tijd (x-as). 

 
 
Deze formule geeft aan dat per jaar het gemiddeld aantal huizen of woningen met 0,682 is toegeno-
men. Verder kunnen we berekenen, dat in het jaar 1299 er geen huizen in de binnenstad stonden. Dit 
laatste is bijna correct, omdat volgens de tinsregister van 1300 er 14 tinsplichtigen waren. Deze zullen 
toch ca. 14 huizen (huizen van kooplieden, en boerderijen) bewoond hebben. 
Doordat het oppervlak van de binnenstad iets toeneemt (zie p. 36), moet de groei van het aantal eindig 
zijn. Inmiddels zijn vele huizen en huisjes verdwenen en vervangen door bijvoorbeeld grotere huizen, 
winkels, het museum en het Postkantoor, en door lege ruimten, zoals het gebied om de Ned. Hervorm-
de kerk. Het gebied tussen het Gemeentehuis/het verdwenen deel van de Boterstraat, Hoogstraat en het 
kerk was tot in de 20ste eeuw dichtbebouwd. Lege ruimten worden gebruikt voor de markt, als par-
keerterreinen en voor 'buitenzitjes' van Horecagelegenheden. Maar er kwamen ook woningen door de 
nieuwbouw bij, zoals in de tweede helft van de 20ste eeuw de studentenflat aan de Walstraat, en vooral 
door de bouw van het gebied ten oosten van de Herenstraat. Vele studentenwoningen boven winkels 
waren eerder de woningen van de winkeliers. Zie bijlage p. 94. 
 
 
6.2.  Huizenbouw 
 
De oudste huizen van Wagenvene/NijWageningen zullen of veelal houten huizen of vakwerkhuizen 
geweest zijn. De bouwwijze zal niet anders geweest zijn, dan buiten de  stad. Immers een  eigen stede-
lijke bouwtraditie bestond nog niet. 
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6.2.1.  Bijlage 
 

Deze bijlage geeft het aantal huizen of woningen in de binnenstad voor de jaren 1647 (per 'wijk'), voor 

1676 (per 'wijk') en voor ca. 1737 (per straat of straatdeel) met een aanvulling uit 1740. 

 
1647 (OAW inv. nr. 913) 
'Wijk'                                   aantal 

Van de Nudepoort de Hoochstraet langhs 25  totaal 201 
Broeckstraet                             91 
Boterstraet                              85 
 
1676 (OAW inv. nr. 952) 
Nudepoort-wijk                           25 totaal 203 
Broekstraat-wijk                         91 
Boterstraat-wijk                         85 
twee andere                               2 
 
ca 1737 (OAW inv. nr. 910a-1) 
begint aen de Bergpoort                  11 totaal 258 
begint de hoogstraet aen de Noordkant    18 
Beuninck Straet                            9 
volgt Hoogstraet                         10 
Broekstraat                              20 
volgt de Hoogstraet                       5 
Rouwenhofses[t]raet                       7 
Volgt de Hoogstraet                       5 
De Riemsdijckstraet                       6 
begint de hoogstraet aen de Zuyde kant 5 
De Boterstraet                           17 
Volgt de hoogstraet                      17 
de Nieuwe straet                          3 
Volgt de hoogstraet                      24 
de Molestraet                            13 
d'Agterstraet                            21 
de Capelstraet                           19 
De Straedt nae de Marckt                  1 
de Merckt                                 8 
inde St. Annestraet                       2 
De Merckt                                11 
Volgt de Capelstraet                      3 
de Agterstraet                            4 
de Burghstraet                            3 
de Agterstraet                       6 waarvan 5 Rosendaelse Huizen 
 
ca 1740 Ampliatie de lyste van 't klappergeld 
+ 1737                                  258 totaal 271 
Inde Bergh[p]oort                          1 
Hoogstraet                                 2 
Beuninkstraet                              1 
Markt                                      1 
Agterstraat     8 waarvan 4 Bassecour, 2 op de wal en 2 op 336 
 
Hout, klei en leem waren de bouwmaterialen, omdat natuursteen niet beschikbaar was en kennis van 
het steenbakken verloren was gegaan. Deze kennis werd weliswaar in de 12de eeuw heringevoerd 
(Janse, 1988), maar was natuurlijk niet overal meteen beschikbaar. Daarentegen menen de Nijmeegse 
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archeologen H. van Enckevort en J. Thijssen dat wellicht toch 'tussengroepen' de Romeinse kennis 
hebben bewaard en doorgegeven (Holleman, 2000). 
Wellicht mogen we de huizen verdelen in 1. huizen die nabij de Rijn stonden en die bewoond en ge-
bruikt werden door vanuit Wagenvene opererende rivierkooplieden, in 2. boerderijen, die verder van 
de Rijn aflagen, en waarvan een deel door het graven van de gracht en de aanleg van de wal binnen de 
stadsvesten zijn komen te liggen, en in 3. een aantal huizen van NijWageningen, die eveneens binnen 
de vesten kwamen. Door verlegging van de bedding van de Rijn in de 15de eeuw werd de afstand 
tussen Wagenvene en de nieuwe bedding te groot, terwijl het tussenliggende gebied geregeld over-
stroomd zal zijn. De oude bedding zal tot een strang verworden zijn en de kooplieden zullen naar el-
ders getrokken zijn. 
Zoals al vermeld op p. 47 zullen vooral de boerderijen schijnbaar willekeurig verspreid zijn. 
De meeste huizen hadden een rechthoekige grondvlak, dat op twee wijzen naar de straat kon zijn ge-
keerd. Hierdoor ontstonden dwarshuizen of zaal- of langhuizen. 
 
6.2.1.  Dwarshuis en zaal- of langhuis 
 

We moeten bij de naamgeving van het type huis naar de richting van de as van de nok van het zadel-
dak kijken en dus naar de stand van de gevel, die loodrecht op de nok staat. Staat deze gevel loodrecht, 
dus dwars op de as van de straat, dan wordt het huis een dwarshuis genoemd. Verwarrend is dat het za-
deldak dan evenwijdig aan de straat loopt. Het huis dat met zijn nok dwars, dus loodrecht op de straat 
en dus met zijn gevel evenwijdig aan de straat staat, heet zaalhuis. Koch (1988) is echter van mening 
dat de naam zaalhuis verkeerd gekozen is. Men stapte niet een zaal of een ontvangstruimte binnen, 
maar een deel. Vandaar zijn voorkeur voor de term deelhuis. Als tegenhanger van dwarshuis wordt 
ook langhuis gebruikt. 
 
                                ┌─┬─┐ 
                                │   │ 
                                │ │ │ 
v                               │ n │ 
o                               │ o │ 
o                               │ k │ 
r┌─────────────────────┐        │ │ │ 
g├ - - - - -nok- - - - ┤        │   │ 
e└─────────────────────┘        └─┴─┘ 
v                              voorgevel 
e      straat                   straat 
l───────────────────────        ────────── 
 
de oriëntering van een          de oriëntering van een zaal- 
dwarshuis ten opzichte         of langhuis ten opzichte van 
van de straat                         de straat 
 
 
 

Opvallend is de vermenging van grote, middelgrote en kleine huizen. Eén oorzaak zal zijn dat de eige-
naar van een groot vrijstaand huis delen van zijn perceel, die aan de straat gelegen waren, verkocht. 
Deze kleinere delen werden afgesplitst en benut voor de bouw van een klein huis of enkele kleinere 
huizen. Voorbeelden zijn in Hoofdstuk 5 gegeven. 
De professie van de bewoner is bepalend voor de inrichting van het huis. Kooplieden zullen opslag-
ruimte voor hun koopwaar nodig gehad hebben. Sommigen zullen er een schrijftafel of 'kantoir' ge-
plaatst hebben. Landbouwers met stadsboerderijen hadden voor hun geoogste gewassen eveneens op-
slagruimte nodig. Dit kunnen zolders van huizen ('stadsboerderijen'), schuren en 'bergen', d.w.z. op-
slagplaatsen voor hooi en ongedorst graan, geweest zijn. De meeste landbouwers zullen een gemengd 
bedrijf hebben gehad, zodat er ook plaats voor (winter)stalling nodig was. Ambachtslieden zullen een 
deel van het huis als werkplaats hebben ingericht. 
Door het gehele land was het smalste huis ongeveer 1 roede (3,77 m) breed (Meischke, 1975). 
Wanneer de houten langhuizen dicht bijeen stonden, dan werden zij gescheiden door een druipstrook, 
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de osendrop, voor het hemelwater, dat nog lang uit de strodekking kon druipen. Nadat men meer en 
meer op stenen muren en harde daken overging, werden de houten wanden tussen twee aangrenzende 
huizen vervangen door één stenen muur. Hierbij verdween de osendrop en moest men gezamenlijk 
voor een andere afvoer van het hemelwater zorgen. Een dergelijke strook was voor dwarshuizen niet 
nodig. 
In Wageningen-stad ken ik geen osendroppen. In andere steden en ook in dorpen zijn ze nog gemakke-
lijk te vinden. Soms is de osendrop smal en is die aan de voorzijde afgesloten; soms is die nog breed 
genoeg om als achteringang gebruikt te worden. 
De zogenaamde 'kamers' waren kleiner. Tussen de toegangsdeur en het woonvertrek was geen tussen-
ruimte. Men 'viel dus met de deur in huis'. Vaak stonden zij achter het hoofdhuis en waren daarvan 
door een (open) plaats gescheiden. Een dergelijke kamer werd achterkamer genoemd. Bij een gesloten 
straatwand konden zij als inpandig alleen via een gang in het (voor)huis bereikt worden. 
Soms werd achter het houten (voor)huis een stenen kamer gebouwd, die als een (brand)kluis diende. 
Hier werden kostbare documenten en andere waardevolle zaken bewaard. Een dergelijke kamer bezat 
geen stookplaats, waardoor het er vochtig en muffig geweest zal zijn. 
Naast deze bouwsels werden schuren en stallen opgetrokken. Schuren dienden soms als een kamer, en 
dit zal ook voor stallen hebben gegolden. En uiteraard zullen de meeste woningen een privaat (een ge-
mak) in de tuin hebben gehad. 
 
6.2.2.  Beer- en afvalput 
 

De inhoud van beerputten worden de laatste tientallen jaren onderzocht. Hierbij blijkt dat zij niet al-
leen voor de opvang van de beer dienden, maar dat ze ook als afvalput voor niet-brandbare nutteloze 
zaken werden gebruikt. Door laagsgewijs nauwgezet onderzoek van een beerput kan men de bewo-
ningsgeschiedenis van een huis bepalen. Door vergelijk met de inhoud van beerputten van andere nabij 
staande huizen of uit andere wijken kan men verschillen tussen de bewoners van die huizen en wijken 
vaststellen. Men houdt hierbij rekening dat een beerput geruimd en opnieuw gebruikt kan zijn. 
Hierdoor lijkt de beerput jonger dat het bijbehorende huis. 
 
 
 

Bij het duurder worden van de bouwgrond, bijvoorbeeld langs de Hoogstraat, werden leemten in de 
straatwand opgevuld met smalle en smallere huizen. 'Lege' percelen en stegen tussen de huizen ver-
dwenen. De algemene regel in vele steden was, dat, om meer ruimte te winnen twee houten wanden 
van buurhuizen en de osendrop vervangen werden door één stenen wand. Wilde één buurman niet 
meewerken, dan werd hij gedwongen dit wel te doen. Bij weigering moest hij toch aan de nieuwe 
muur meebetalen. Dit geldt ook voor het gebruikmaken van een reeds bestaande muur van een buur-
huis. De eigenaar van de muur van zijn huis moest zijn buurman toestaan, dat de laatste van de muur 
gebruik maakte om de moederbalken in te balken (Meischke, 1974b). Men moet hierbij bedenken dat 
toen de muren een aanzienlijke dikte hadden. 
Huizen werden gesplitst door het optrekken van een dwarsmuur in woningen-onder-één-dak. Een 
voorbeeld van het splitsen van een huis is op p. 125 beschreven huis de Blauwe Bijl op perceel 
254oud+255oud. Of een huis een dwars- of een langhuis was speelt geen rol. 
Ruimte kon men winnen door een huis in de lengterichting te splitsen. Uiteraard moest het dan een aan 
de straatzijde breed huis zijn. Maakte men een woning smaller dan 14 voet (4,2 m), dan mocht er geen 
vuur gemaakt worden. Later gold deze keur alleen voor houten huizen (Meischke, 1974b, 1975). 
Gesplitste huizen hebben ieder als zelfstandig huis een eigen bouw- en bewoningsgeschiedenis. 
Hierdoor konden zij uiterlijk gaan verschillen. Het was zelfs mogelijk dat één ervan werd gesloopt en 
vervangen door een nieuw huis. 



          
 
 
 

 
100 

6.3.  Bouwvoorschriften 
 
In keurboeken vinden wij bouwvoorschriften, waarvan de indruk bestaat dat over het algemeen de 
meeste voorschriften overal vrijwel eender waren en dat de keurboeken weinig inzicht geven in de 
plaatselijke bijzonderheden. Bouwhistorici nemen dan ook aan dat de bouwvoorschriften werden uit-
gevaardigd op momenten dat een bepaald proces al geruime tijd bezig was en dat zij meer dienden om 
de voltooiing ervan te bespoedigen dan om het in te leiden (Meischke, 1975). 
In het algemeen zijn voor steden talloze keuren over stoepen, luifels, goten voor het huis en varkens-
kotten gemaakt, die het gebruiksrecht van de huizen op de openbare weg beperkten (Keuzenkamp-
Roovers, 1973; Meischke, 1975). 
Wij kennen voor Wageningen geen keuren, waardoor eigenaren gestimuleerd werden om hun brand-
gevaarlijke houten huizen te vervangen door bakstenen. Ook is voor Wageningen weinig over bouw-
voorschriften bekend. In 1436 mocht men alleen nog maar dekken in 'sclijk off myt herden daeck' (van 
Veen, 1903, keur 89). Dit houdt in dat men het strodak van een huis of schuur aan beide zijden met 
klei of leem bestreken moest worden. Hierdoor werd een direct contact tussen een vonk en het stro 
voorkomen. Vervanging door lei of dakpannen was natuurlijk beter en werd in vele steden door finan-
ciële bijdragen bevorderd. In de omgeving van Wageningen moeten door de aanwezigheid van klei, 
hout en turf stenen en dakpannen relatief goedkoop geweest zijn. Hoe het ook zij stenen huizen waren 
minder brandgevaarlijk en minder vergankelijk, maar wel duurder, dan houten huizen. 
Een ander bouwschrift is van 1739: 'men daeken van huijsen noch schueren in dese stadt met strooij 
zullen mogen dokken.' (OAW inv. nr. 149 d.d. 18-8-1739). Dokken zijn kleine gevouwen strobundels, 
die onder de dakpannen werden gestopt. 
Andere bouwschriften voor Wageningen uit de 16de eeuw en eerder ken ik niet. Wel ben ik enkele in-
structies - één uit de 17de eeuw en de andere uit de 18de eeuw tegengekomen, waarbij de huiseigenaar 
opgedragen wordt maatregelen te nemen, opdat het huis niet zal instorten of omvallen, 'waer door 
droevige ongelukken' zouden kunnen ontstaan. 
 
6.3.1.  Het perceel 060 
 

Het huis van wijlen Claes van Wijck 'ende syne huysvrouwe gedaen, ende naer dat de broeder van 
vorn. Claes van Wyck desolaet verclaert'. -- 'ende welck huys door wechneminge van [muur]Anckers, 
affbrecken van dack, in storten van caemers, schuyr ende achterhuys, breecken van deselven glasen 

ende vensters tot een groote ruine was gecomen ende nog groter te wesen stondt, oock op clachten van 

nabuuren ende andere besondere motiven den termijn van redemptie voor bygaende ende volgens dien 

transporteert mits desen t' voors. huijs ende erff met sijne appendentien ende dependentien voor vry 

erff ende goet, uytgesondert den Heer syn thyns, Aen Antony van der Horst burgemr.' wordt overge-

dragen. 
Bijgeschreven: Aen Antonij van der Horst Burgermr. 
Bron: 1667-1-27 (Recht. Archief inv. nr. 174 f 64v). 
 
Dit houdt in dat nabestaanden van Claes van Wijck huis, kamers, schuur en achterhuis hadden laten 
verworden, zodat het tot een ruïne was vervallen. Zij waren niet in staat om het geheel op te knappen, 
vandaar dat het aan Antonij van der Horst werd verkocht. Uiteraard met de plicht, dat de koper ver-
bouw of nieuwbouw pleegde, en de tins betaalde. 
 
6.3.2.  De percelen 395, 412 en 360 of 361 
 

Het huis van 'Dr. Melchior Willem van Griethuijsen, herkomende van Aelbert Heijn, en het Huijs van 
Aertje Does wed. van Willem Holtgreeff (perceel 412), waarvan de helft de Diaconie (perceel 413) al-
hier toebehoort, beijde staende in deze Stadt in de Achterstraat gevaer lopen in te storten of omverre te 
vallen, waer door droevige ongelukken zouden kunnen ontstaan, soo is het dat het voors. Gericht [van 
Wageningen] Dr. Melchior Willem van Griethuijsen, wed. Willem Holtgreef ende Diaconie alhier or-
dineert, die Huijsen binnen de tijt van agt daegen soodanigh te laeten voorsien, dat daerbij geen ge-

vaer is om omverre te vallen of in te storten, ofte deselve af te breecken, bij manquement van welcke 
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de Heeren van de Gerichte de Huijsen sullen laeten afbreken, sonder eenigh delaij off coniventie', w.g. 

J. Wichers, secr. 
Er werd bijgeschreven dat de bode bovenstaande heeft aangereikt aan Evert Groenendael, gevolmach-
tigde van Dr. Melchior Willem van Griethuijsen, Aertje Does wed. van Willem Holtgreef en Peter de 
Banck, Diaken in die tijd. 
Ook blijkt dat het huis van Jan van Ommeren (percelen 360 of 361 of 362) aan de Hoogstraat 'heel 
agter overhangt soo dit hetselve gevaer loop in te storten off om verre te vallen.' 
1739-10-30 (OAW inv. nr. 156). 
Men moet hierbij bedenken dat in vroegere tijden materiaal duur en arbeid goedkoop was en het daar-
door lonend was de stenen van een afgebroken huis opnieuw te gebruiken. Ook zal men de kalk heb-
ben verzameld en die voor een ander doeleind hebben gebruikt. Zo werd in Gouda de kalk naar de tuin 
van het kasteel gebracht om de grond geschikt te maken voor de aanplant van wijnstokken! (Schey-
grond et al., 1992). 
De buur(t)put, die vooral door de brouwerij op het later gecodeerde perceel 256, met de vermoedelijke 
naam De Blauwe Bijl, werd gebruikt stond op de grens tussen de percelen 256 en 257 (p. 125). 
 
Dat men oorspronkelijk het grote perceel 254<>258 noord-zuid heeft verdeeld, kan wijzen op het feit 
dat de Vijzelstraat toen nog niet bestond of een steeg was met een geringere functie, dan de Kapel-
straat. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat de straat lange tijd geen eigen naam had. Later 
werd het, misschien in combinatie met de aanleg van het verlengde van de Nieuwstraat als toegangs-
weg naar de markt belangrijk. Maar het duurde lang voordat het straat een eigen naam, de Vijzelstraat, 
kreeg. 
 

6.3.3.  Buur(t)put 
 

De in de tekst genoemde put - in Deventer buurput genoemd (Koch, 1988) - werd door de buur(t)geno-
ten, die geen eigen put hadden, gedurende hun 'putgang' bezocht. Dit kon voor aanwonenden overlast 
bezorgen. Afvalwater zal nabij weggegooid zijn. Waterkuipen en 'beesten' zullen de doorgang belem-
merd hebben. En de laatste zullen het terrein nabij de put bevuild hebben. Om de overlast te beperken 
besliste het stadsbestuur van Deventer in 1423, dat de buren hun aanwezigheid bij de put zouden be-
korten, daar niet zouden wassen, en het gebruikte water van de huizen zouden afgooien. Evenals in 
Wageningen, stonden aldaar brouwerijen nabij een put (Koch, 1988). 
De put die bij de brouwerij van Antoni Segelaer naast perceel 257 stond zal door hem het meest ge-
bruikt zijn. Daarom vonden de omwonenden van 'De buurt van de Markt', dat hij, voor het herstel van 
de put het meeste moest bijdragen. Putmeesters van deze put beslisten echter anders. 
Bron: OAW inv. nr. 3, d.d. 22-12-1700. 
Het putwater werd niet alleen gebruikt voor mens en dier, maar ook als bluswater. Later werden de 
putten, waarin vuil terecht kwam, omgebouwd tot pompen. In Wageningen stonden rond 1871 1 ijze-
ren pomp, 1 houten pomp en 11 hardstenen pompen (Rietveld, 1998). 
 
 

6.4.  Indeling van een huis 
 
Van sommige huizen kunnen wij een indruk van de indeling krijgen wanneer bij een boedelbeschrij-
ving de inboedel per vertrek werd beschreven. Bij de meeste bewoners, en dit geldt vooral voor de 
middeleeuwen, en later nog steeds voor minderbedeelden, stond er weinig in een huis. Alleen worden 
enkele opmerkingen over eventuele kelders gemaakt. Kelders, net als funderingen, konden buiten de 
rooilijn gebouwd worden. Bij een hoog grondwaterpeil moesten ze boven de grond uitsteken. Daarom 
lagen bijvoorbeeld in Amsterdam de kelders en de 'begane grond' hoog. De laatste kon dan alleen via 
een hoge stoep bereikt worden. Boven het maaiveld uitstekende kelders moesten binnen de perceels-
grenzen blijven. Een goede afdichting zal nog niet mogelijk geweest zijn. Bij een hoge grondwater-
stand of bij veel regen zal water de kelder binnengedrongen zijn. 
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Kelders waren van buitenaf toegankelijk, waardoor het mogelijk was ze afzonderlijk, ook als woon-
kelders of als opslagruimte (o.a. voor bier en wijn), te verhuren. Keurboeken geven ons een inzicht 
over het gebruik van de kelders (Meischke, 1975, van der Waard, 1992). 
 
 
6.5.  Bouwhistorie in Wageningen 
 
Er is weinig onderzoek gedaan naar de bouwhistorie van de huizen in Wageningen. En het weinige dat 
gedaan is, is meestal niet in een verslag of een publicatie vastgelegd. Daarom weten wij weinig van de 
huizenbouw in de binnenstad. Een goede bron kunnen de bewoners zelf zijn. Maar ook kunnen derden 
gevraagd worden. Ik denk hierbij aan de 'klacht' van de ambtenaren van de voormalige Telefoondienst 
van de PTT. Bij aanleggen van de telefoonleidingen moesten zij door zeer dikke fundamenten heen 
boren. Archeologisch onderzoek en wetenschappelijke datering van de onderste lagen van de funderin-
gen zou gedaan moeten worden. Het nemen en analyseren van monsters van bakstenen, mortel en van 
organisch materiaal onder de fundamenten is archeologisch gezien geen ingrijpende, maar wel kost-
bare aangelegenheid. 
Deskundig onderzoek kan bouwsporen van verbouwingen uit verschillende tijden aantonen. Immers 
elke verbouwing kan zijn sporen nalaten. Daarbij kan met behulp van moderne dateringsmethoden de 
ouderdom van houten en stenen elementen geschat worden. Van der Waard (1992) concludeerde dan 
ook dat de bouwgeschiedenissen van de huizen 'de hele stedebouwkundige ontwikkeling van zo’n ge-
bied duidelijk maken. De wordingsgeschiedenis van middeleeuwse steden kan grotendeels aan de 
bouwgeschiedenis van de hierin overgebleven huizen afgelezen worden' (de Vries, 2000; Sass-Klaas-
sen, 2000). 
 
 
6.6.  Aantal wijken 
 
Vele steden worden ingedeeld in wijken, die een eigen naam hebben of naar een 'hoofd'straat kunnen 
worden genoemd. Voor Wageningen vinden wij nauwelijks een indeling in wijken. Meestal wordt bij 
een opname van het aantal inwoners of van belastingplichtigen de stad als één geheel genomen. De 
reden zal zijn, dat de stad te klein was om een wijkindeling nodig te maken. Net als bij de naamgeving 
van huizen zal er een kritische grens geweest zijn in het aantal huizen, waarbij men wel of niet tot een 
wijkindeling overging, geweest zijn. 
Tijdens mijn onderzoek vond ik slechts drie keer een indeling in wijken. Ik laat ze hieronder volgen: 
 

• 1647 (OAW inv.nr. 913): 3 wijken: Van de Nudepoort de Hoochstraet langhs, Broeckstraet en 
Boterstraet 

• 1676 (OAW inv.nr. 952): 3 wijken: Nudepoort, Broekstraat, Boterstraat 
• ca 1800 (OAW inv.nr. 1152): 2 wijken: Hoogstraat en Agterstraat 

 
Misschien moeten wij betekenis hechten aan de indelingen in 1647 en 1676, waarbij drie gelijke na-
men van wijken worden gegeven. 
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Hoofdstuk 7  |   HUISNAMEN EN ANDERE TOPONIEMEN 
    IN DE BINNENSTAD 
 
 
7.1.  Het gemak van huisnamen 
 
In Wageningen komen relatief weinig namen van huizen voor. Naamgeving zal niet nodig geweest 
zijn, daar de stad zo klein was dat iedereen wel wist waar iedereen woonde. Bij grote steden was dat 
wel noodzakelijk en zelfs verplicht. Ik heb geen literatuurgegevens gevonden, die aangaven bij welk 
aantal huizen in een stad het nodig werd de huizen van een naam te voorzien. Zodra die noodzaak zich 
voordeed, zal men, spontaan door derden en doelbewust door de bewoners, namen aan huizen gegeven 
zijn. Ook in kleinere steden zal dit gebeurd zijn. 
Vaak zijn de achtergronden van de keuze van de naam niet vastgelegd en daarom is het nu niet altijd 
duidelijk waarom een huis zo heette. Maar soms zijn ze verklaarbaar, als men meer over de bewoners 
weet. Is het een familienaam, het geloof of de herkomst van de bewoners, die aan het huis werd gekop-
peld. Soms werd een huisnaam gekozen naar aanleiding van de naam van het buurhuis. Heette die De 
Zon, dan kon de buurman voor de naam De Maan kiezen (Koch, 1988). Ook zijn familienamen afge-
leid van huisnamen. 
In grotere steden, zoals Amsterdam, was het werkelijk noodzakelijk en verplicht om de huizen van een 
naam te voorzien (van der Leeuw-Kistemaker, 1974), en deze te doen aanbrengen op een uithangbord 
of in een gevelsteen. Na elke stadsuitbreiding van Amsterdam zal deze behoefte groter geworden zijn. 
De meeste huisnamen van Wageningen zijn van recente aard. Oude namen verdwenen. Ik denk hierbij 
aan de naam van een herberg. Die kon weer verdwijnen, nadat de herberg een andere bestemming had 
gekregen. Herbergnamen zullen zo gekozen zijn, dat zij aantrekkelijk en duidelijk voor reizigers zijn. 
Zij zullen ten eerste bij de reiziger bekend in de oren moeten klinken, d.w.z. men koos namen die ook 
elders gangbaar waren. Voorbeelden zijn De Gouden Zwaan, maar ook de Gele Zwaan of De Rode 
Leeuw. Ook een herbergnaam de Reisende Man zal duidelijk genoeg geweest zijn. 
Door middel van een uithangbord met een afbeelding zal de naam tot uiting zijn gebracht. Helaas zijn 
voor Wageningen geen uithangborden bewaard gebleven of op een afbeelding te zien. Maar we kun-
nen ons voorstellen, dat de herberg De Gouden Zwaan een uithangbord had, waarop een gele zwaan, 
zwemmend of  staand,  geschilderd was. Evenzo zal de herberg De Rode Leeuw een bord met een rode 
leeuw en de herberg De Drie Indianen één met drie indianen gehad hebben. Dergelijke uithangborden 
waren voor alfabeten en analfabeten voldoende sprekend. Maar het gebouw bestaande uit vijf aan el-
kaar gebouwde huisjes zal wel door één bord met de woorden 'de Vijf Zinnen' zijn aangeduid. Toen 
twee pandjes tot één versmolten werd het gebouw 'de Vier Zinnen' genoemd, en zal een nieuw naam-
bord zijn aangebracht. 
Ook kon een bepaald persoon erg populair zijn en vernoemd worden. Ik denk hierbij aan de herberg 
'waar de prins uithangt'. De oorspronkelijk naam 'De Prins van Oranje' of 'Prince van Orange' verwees 
naar de populaire krijgsheer van de Tachtigjarige Oorlog, prins Maurits van Oranje-Nassau. De naam 
van deze herberg zal dan uit ca. 1620 stammen. Later werd de naam verkort tot De Prins. Omdat ver-
schillende namen worden gebruikt zal alleen op het uithangbord een afbeelding van een manspersoon, 
die er als een prins uitzag, gestaan hebben. 
Sommige oude huisnamen duiden op een bepaalde status. We moeten hierbij denken aan Bontenburg, 
dat wellicht een versterkt huis (burg) was. Eerder heette het het Van Brienenhuis. We kennen wel de in 
Wageningen wonende familie Van Brienen, maar alleen uit een latere periode kennen we een familie 
Bonten, die ook Bontenos wordt genoemd. Misschien dat hun onbekende voorouders iets met de naam 
Bontenburg te maken hadden. In de naam Hugenstein duidt naamdeel -stein dat het van (bak)steen was 
opgetrokken. De naam Hugenstein wordt ook een enkele keer als Hogenstein gespeld. Was dit stenen 
huis van een persoon Hugo of een familie Hu(ij)gens (uitspraak Huugens) of stak dit huis ten tijde van 
de naamgeving 'hoog' boven de omgeving uit? In Rhenen stond het huis Trappenburch, dat al voor de 
omwalling gebouwd was. De term Trappen sloeg op trappen, die nodig waren omdat dit huis aan een 
steile straat stond (van Iterson, 1960). Voorbijgangers vonden deze trappen opvallend en mede van-
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wege het stenen karakter van het huis werd al snel een voor de hand liggende naam Trappenburch 
gangbaar. Misschien dat de bewoners een heel andere naam hadden gegeven. 
In vele gevallen is het onduidelijk waarom de eigenaar of bewoner een bepaalde huisnaam koos. Wel-
licht dat hij voor een bekende en duidelijke afbeelding van een naam koos, zodat de voorbijgangers 
geen moeite hadden om de huisnaam te herkennen. 
Misschien dat in de meeste gevallen de afbeelding op een uithangbord werd aangebracht. Dergelijke 
uithangborden gaven dan aanleiding tot aanduidingen als 'daar waar de Prins uithangt'. 
In één geval verhuisde de naam van het huis met de eigenaar naar zijn nieuwe huis. Dit betrof 'de 
Croon/Kroon', waarmee het huis op perceel 100 zich tot ca. 1730 mocht tooien. Maar eerder, voor 
1661 verhuisde de familie Uwens naar perceel 120, dat ook 'de Croon/Kroon' ging heten. De nieuwe 
eigenaar van het huis op perceel 100 bleef de oude naam gebruiken. Mogelijk dat in dit laatste huis, 
dat langdurig dezelfde naam draagt een (onvergankelijk) gevelsteen waarop een kroon was aange-
bracht, was ingemetseld. Helaas zijn geen uithangborden en gevelstenen van huizen van de binnenstad 
bewaard gebleven. We weten dus niet of het oude en het nieuwe huis de Kroon, de Hulk op perceel 
099 (een hulk is een middeleeuwse vrachtschip), de Rode Leeuw (op perceel 400) en De Pelikaan op 
perceel 239 (een op een nest zittende pelikaan, die zich in de borst pikt om met haar bloed haar drie 
jongen te voeden) gemerkt waren door een uithangbord of een gevelsteen. Overigens had men met de 
spelling van huisnaam de Pelikaan grote moeite. We lezen: Pelicaen, Pellicaen, Pellecaen, Pelekaan, 
Pielikaen, Pielekaan en Pillikaan, Pielcan, Pielekan of Pielekaan. Alles uiteraard met een c of een k en 
met aa of ae. Sommige spellingen zullen de plaatselijk uitspraak van de naam weergeven. 
 
 
7.2.  Huisnamen op de hoek 
 
Dan treedt nog een ander interessant verschijnsel op, n.l. de oudere huizen met een naam staan meestal 
op een hoek. Misschien dat zij door deze plaats opvielen, misschien waren ze wat groter, en daardoor 
om een eigen naam 'vroegen'. Ik denk hierbij aan de Munnikendam op perceel 389, het van Brienens-
huis/de Bontenburg op perceel 341/342, 't Honinghuis op perceel 238, de Hulk op perceel 097, op de 
hoek van de z.g. 'Kniphorst'straat op percelen 094 en 095, de Croon op perceel 100, de Pelikaan op 
perceel 239, de Swaen op perceel 389 op de hoek van de verdwenen steeg, die door liep naar een steeg 
die later de naam Eerste Kloostersteeg kreeg, de Prins van Oranje op perceel 151, de Roos op perceel 
132 en de Sleutel op perceel 246. Ook de Bommel op perceel 170west en het Witte Peert op perceel 
170oost stonden op een soort hoek nabij de Nudepoort. Misschien dat de Roos op perceel 132 en de 
Scheer op perceel 131 één geheel vormden. 
En liep wellicht tegenover de Schuijlsteeg een steeg met op de ene hoek In de drie Coningen op per-
ceel 407 en op de andere de Reisende Man op perceel 408.2? En lag de Roode Leeuw op perceel 400, 
en Hogesteijn op perceel 354 ook op een hoek? 
 
 
7.3.  Verklaring van de namen 
 
Voor de huisnaam Munkedaem (1747), d'Munnikendam (1781) en Monnikendam (1827) op perceel 
389 heb ik geen verklaring. Ik ken noch een persoon van die naam, noch iemand komende van Monni-
kendam. Zou het schertsend iets te maken hebben met het daarachter liggende huis, dat 't Clooster 
werd genoemd? 
Het huis op perceel 407 werd in 1596 de Kronen, in 1621 in de Drie Coningen en in 1806 en 1813 'als 
van ouds bekend' als De Drie Kronen genoemd. Hierbij is het opvallend dat de naam De Drie Conin-
gen wisselt met de naam in de Drie Kronen. De oorzaak kan zijn dat op het uithangbord van het huis 
of herberg In de Drie Coningen drie kronen waren geschilderd, en dat men later dit als de Drie Kronen 
heeft geïnterpreteerd. Deze veronderstelling wordt bevestigd door een aantal voorbeelden. Zo schrijft 
Humphries-Smith (1992) hierover dat 'the Three Kings often [are] represented by three crowns'. Twee 
andere voorbeelden betreffen huizen in Appingedam en Brugge, waarbij de bijbelse Drie Koningen of 
Wijzen uit het Oosten ook door drie kronen werden aangeduid (meded. heraldicus J.A. de Boo, Appin-
gedam, sept. 1999). Een derde voorbeeld is het wapen van de stad Keulen, dat in het schildhoofd drie 
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kronen voert. Deze verwijzen naar de Heilige Drie Koningen, waarvan de relicten sinds 1164 in die 
stad bewaard worden. De Wageningse naamgeving is mogelijk een vierde voorbeeld, en werd het uit-
hangbord of gevelsteen met drie kronen de ene keer geïnterpreteerd als drie koningen en de andere 
keer als drie kronen. 
De naam 'het huis aan de Marckt' op perceel 328 was niet een echte huisnaam. Het huis moet lange tijd 
op die plaats het enige huis geweest zijn en daarom was een eigen naam niet nodig. Toch had men be-
hoefte aan een naam en werd het aldus aangeduid. De naam zal niet het huis gesierd hebben, maar ie-
dereen wist wel welk huis bedoeld werd met 'het huis aan de Marckt'. Na 1900 werd het eigendom van 
de R.K. kerk en kwam de naam ST CUNERAHUIS boven de ingang te staan. Nadat het gebouw ei-
gendom van een andere kerkelijke gemeenschap werd, werd de ST verwijderd. Een soortgelijke naam 
als 'het huis aan de Marckt' is de naam voor de huizen aangeduid als 'het huis aan de Wal' op perceel 
157 en op perceel 485. Het zal eveneens niet de echte naam van het huis geweest zijn (zie p. 127). 
 
 
7.4.  Overzicht van huisnamen 
 
De in tabel 2 genoemde huisnamen ben ik tijdens het raadplegen van de vele archiefstukken tegenge-
komen. Ik vermeld ze met de perceelsnummers, zodat de achtergrondgegevens van de betreffende hui-
zen in delen 2 t/m 5 gemakkelijk terug te vinden zijn. Gebaseerd op kennis verkregen van andere ste-
den, moet men hierbij in gedachte houden, dat het aantal vermeldingen van huisnamen niet represen-
tatief behoeft te zijn voor het gebruik van die namen. Zo weet men van andere steden dat sommige 
huizen een gevelsteen met een afbeelding en een naam hadden, terwijl deze huisnaam niet in de archie-
ven is vastgelegd. 
Er bestaan natuurlijk nog andere gebouwen met een naam. Ik denk hierbij aan de Johannes de Doper-
kerk of Grote Kerk op perceel 272, de Bergpoort, de Nudepoort, de verdwenen Broekpoort, d' Oude 
Waag, de Oude Cappel/Kapel, later het Raethuijs op percelen 248/249/250, het St. Antonius Schutte-
rijhuijs, later het Raadhuis op perceel 291, het Gildehuis op perceel 357, de School, het Weeshuis en 
het Gasthuis, het Kasteel, de Eerste Pastorie/de Weem op perceel 215, de Tweede Pastorie op perceel 
162, het Postkantoor, en vele andere. Deze namen duiden op het gebruik van het gebouw. 
Moderne namen heb ik niet opgenomen. 
 
Huisnaam      (Mogelijke) verklaring 

Anker 403?              * 
Bassecour 462-467            naar de voorhof = Bassecour 
de Bommel 170west            een bommel is een sluitstop van een vat 
Bongerd 452<>454            naar de boomgaard aldaar, zie kaart van Van Geelkercken uit 1640 
Bontenburg 341/342           onbekend, zie tekst, burg kan wijzen op een stenen huis 
Crispin 412             de heilige van de schoenmakers, maar een schoenmaker vond ik niet 
in de Drie Coningen 407   *, zie tekst en de Drie Kronen 
de Drie Indianen 074         * 
de Drie Kronen 407           *, zie tekst en in de Drie Coningen 
het Gasthuis (pakhuis) 267 naar het voormalige Gasthuis 
Gelders Welvaren 132         *, maar hoe af te beelden; waarschijnlijk alleen als naam 
de Gele Swaen 037            *, zie tekst 
de Gouden Swaen ??401/410 *, zie tekst 
de Haan 408.1                * 
Hogesteijn/Hugesteijn/ waarschijnlijk één van de eerste stenen huizen, die boven de omgeving 

uitstaken 
Hunesteijn 353/4  zie Hogesteijn 
't Honinghuijs 238           *, maar hoe af te beelden? Als een bijenkorf? 
huis aan de Markt 328      *, in de 20ste eeuw is dit huis St. Cunera en later Cunera gaan heten 
Huize Torck 485              moderne naam, ter herinnering aan de familie Torck 
de Hulk 97            *, naar een middeleeuws vrachtschip 
int Clooster 386            *,  door de magistraat gebouwd, en zo genoemd, omdat de laatste klooster-

zusters uit Renkum, daar hun laatste  dagen mochten slijten. Dus geen echt 
klooster. 

Korenbeurs 262               * 
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Croon/Kroon 100              * 
Croon/Kroon 124              * 
Memento Finem 289       *, waarschijnlijk alleen een naam op een bord 
de Mistwagen 146           zie de Vergulde Mestwagen 
Moriaen Hoogstraat (p. 162) *, waarschijnlijk een morenkop 
de Munnickendam 389    niet duidelijk, waarom zo genoemd, zie tekst 
Oranje Hotel 60              * 
Pelikaan 240                 *, zie tekst 
Ploeg 412              * 
Posthoorn 262               *, een posthoorn is een hoorn zonder snoeren 
de Postpaarden 132         * 
de Prins (van Oranje) 151 *, zie tekst 
de Reisende Man 408.2     * 
de Rode Leeuw 400            *, zie tekst 
de Roos 132                  *, misschien de roos van Gelre/Gelderse roos = mispelbloem 
de Rosendaalse Huizen        genoemd naar het kasteel Rosendaal, dat de bouwer Torck ook bezat 468-478 
de Rosmeulen 233?            hier stond een particuliere rosmolen. Een tijdelijke rosmolen stond op 414 
de Scheer 131 *, een schaar 
de Sleutel 246 * 
het Stadswapen 060 *, een uithangbord met het wapen van Wageningen, maar met  hoeveel 

spaken? 
de Swaen 389                 * 
de Swaen 401/420             * 
het Vergulde Anker 407     * 
de Vergulde Engel 167      * 
de Vergulde Mestwagen 146 *, wie noemt zijn huis zo? 
de Vier Zinnen 320-324    *, zie de Vijf Zinnen, en tekst 
de Vrolijke Krijgsman 167? *, een soldaat met een glas rode wijn in zijn hand 
Vijfhuizen 468-478           de vijf Rosendaalse huizen (zie boven) 
de Vijf Zinnen 320-324      zie boven, waarschijnlijk alleen een bord met de naam 
de Vijzel 346 hier hing de vijzel uit, zie tekst vervolg op p. 57 
Wapen van Amsterdam 260 *, een uithangbord met het wapen van Amsterdam 
Wapen van Wageningen 238 *, een uithangbord met het wapen van Wageningen; hoeveel spaken? 
het Witte Peert 170oost     *, een uithangbord met een schimmel 
 
* de naam kan door middel van een afbeelding eenvoudig aangegeven worden en is daardoor gemakkelijk 
herkenbaar. 
 
Tabel 2. De huisnaam, de ligging van het huis en een (mogelijke) verklaring van de naam. 
 
 
7.5.  Bolwerknamen 
 
De bolwerken dragen namen, die wij terugvinden in de archieven en op de Vogelvluchtkaart van Van 
Geelkercken uit 1640. Maar men bedenke dat Van Geelkercken fouten heeft gemaakt. Zo is het niet 
Junushoff was maar Juniushoff, en niet Louwenhoven maar van Lauwickshoven. Het door Van Geel-
kercken vermelde Straelens tooren, is een bolwerk dat in de archieven tweemaal als Beckaf vermeld 
staat. Het bolwerk dat door Van Geelkercken Beckaf wordt genoemd heet in de archieven nooit zo. 
Van Geelkercken moet hier alweer een fout hebben gemaakt. Het bolwerk heet Secretaris de Ruijter-, 
Halsaff- en later Kriftenbolwerk. Deze namen refereren o.m. naar daar toen wonende families de Ruij-
ter en later Creeft/Crift/Krift. Namen als Hals Aff en Beckaf zullen een vijand hebben moeten ontmoe-
digen. 
Aangezien de gegevens, gevonden op de Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken door velen kritiek-
loos worden overgenomen, zal het heel moeilijk zijn om de naam Beckaf aan het juiste bolwerk te 
koppelen. 
Het bolwerk dat tussen de Nudepoort en het Kasteel lag heette volgens van Geelkercken het Rhyn 
Bolwerck. Het heette ook Willem Jordensbolwerk. 
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Hoofdstuk 8  |  BIJZONDERE GEBOUWEN 
Enkele bijzonder gebouwen wil ik nader beschrijven. Ik begin met de overheidsgebouwen, dan volgen 

religieuze gebouwen, en vervolgens gebouwen van particulieren. 

 
 
8.1.  Overheidsgebouwen 
 
8.1.1.  Hogestein, Hogesteyn, Heughesteijn, Hugestein, en foutief Hunesteijn, Huinestijn, Hunnesteyn 
 

De naam van dit gebouw behandelde ik reeds op p. 105. Onze voorkeur gaat uit naar een vernoeming 
van een persoon Hugo of Huugens. Was hij de bouwer of een latere belangrijke bewoner van dit huis? 
De naam Huugens of Huyghens is een patroniem en betekent Hugo's zoon. De door van Geelkercken 
in zijn kaart van ca. 1640 gebruikte naam Hunesteijn zal een fout zijn, zoals hij meerdere namen fou-
tief geschreven heeft. Het tweede naamgedeelte -stein duidt op een (bak)stenen gebouw, terwijl de an-
dere huizen in de stad nog van hout zijn. 
In 1476 wordt dit huis aangeduid met 'stenen camer'. Kennelijk is de 'verstening' van Wageningen pas 
na dit jaar op gang gekomen. De afbeelding, gedateerd 1610, maar waarschijnlijker van na 1640, toont 
ons een gebouw zonder getraliede ramen, terwijl op de Vogelvluchtkaart van ca. 1640 de ramen wel 
getralied zijn. 
De oorspronkelijke functie van Hugestein is niet bekend. Was het een versterkt huis binnen de stad? 
Was het een 'Steen', d.w.z. versterkt stenen huis binnen de stad? Het is aan mij ook niet bekend wan-
neer het gebouw door een woonhuis vervangen is. Wellicht zijn in de grond nog fundamenten te vin-
den. Het feit dat burgemeester Peter van der Molen, in elk geval tinsplichtig was, kan inderdaad dui-
den op een burgemeesterswoning. Eerder was Ottenis de Nonnugeo/Nogio/Noijen tinsplichtig; hij zal 
de in het document van 1476 genoemde Ot van Nijmegen zijn. In een archiefstuk van 1726 wordt de 
naam Hugestein nog gebruikt; er kan dan al een ander gebouw gestaan hebben. Hierna verdwijnt de 
naam. 
In een onbekend jaar wordt perceel 353 bij perceel 354 getrokken. 
 
 
8.1.2.  Hertogshuis of -herberg 
 

De graaf en later de hertog brachten van tijd tot tijd een bezoek aan Wageningen. Van de graaf/hertog 
van Gelre en Zutphen is bekend dat hij in de meeste steden een eigen 'herberg' bezat, die altijd voor 
hem, zijn familieleden en leden van zijn hofpersoneel open stond (Alberts, 1984). In het graafschap 
Holland werd de dagelijkse bewoner van de grafelijke herbergen 's graven waard genoemd (Hoek, 
1975, 1990). 
Maar waar stond de herberg van de graaf, later de hertog van Gelre, in Wageningen, voordat het Kas-
teel in en na 1500 werd gebouwd? Was dit de Ruwenhof? In dat geval mogen we aannemen dat dit een 
stenen gebouw is geweest, waarvan resten gevonden hadden moeten worden. Daarnaast is dit gebouw 
op die plaats niet goed te verdedigen. Een andere mogelijkheid is de z.g. 'Ander borch'. Maar waar 
stond die? Ik heb gedacht aan de hertogelijke grond, waar nu de Bassecour staat. Maar die had hij in 
1500 van Bernt van Weze verkregen. Was het misschien toch het stenen huis Hugesteijn? Waar komen 
de mergelblokken vandaan, waarmee hij zijn kasteelmuur heeft gevuld en nu nog te zien zijn? Van de 
'ander borch'? 
Nadat de hertog had besloten om een kasteel binnen de muren van Wageningen te bouwen, koopt hij 
op 29 oktober 1500 een terrein 480<>485. Twee dagen eerder, op 27 oktober 1500, verkoopt hij een 
nabijgelegen terrein: het perceel 461<>467 nu het Bassecour-gebied. Het tussenliggende terrein 
468zuid<>479 behoudt hij als zijn moestuin. 
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N │ JvBrienen/JvKell/C&JTengnagel                             │ 
y │ ?<>455                                                    │ 
h ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
e │ 461<>467 Hertog Karel van Gelre > WvCulemborch (461<>467) │ 
  │ huis+hofstede ?'de ander borch'                           │ 
  └───────────────────────────────────────────────────────────┤w  
  468noord Burgtsteeg lopende naar de wal                  |||│a 
s ┌───────────────────────────────────────────────────────────┤l 
t │ JvArnhem (468zuid<>485)                                   │ 
r │ het latere Kasteel-terrein dat verdeeld was               │ 
a │ in 468zuid<>479: de Oudenhof,                             │ 
e ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
t │ en 480<>485: het eigenlijke kasteelterrein, Blockhuijs    │ 
e │                                                           │ 
 
 
 
8.1.4.  Blockhuijs (1500), Kasteel, en Kasteelpoort 
 

Op p. 92 is reeds de aankoop van het perceel 482+483+484noord in 1500 door de hertog van Gelre 
vermeld om op deze plaats een kasteel te bouwen. De bouw ervan is over een lange periode, want op 
27 oktober 1526 wordt in een akte tussen Hertog Karel en Willem Bor, heer in Doornik, drost te Wa-
geningen de afbouw ervan vastgelegd. Een overzicht van de bouwgeschiedenis is gegeven door Smals 
en Soentgerath (1998). Zij verdelen de bouwperiode in drie hoofdfasen: 
 
fase 1: aanleg van de kasteelgracht en -wal aan de binnenzijde van het kasteelterrein, 
fase 2: bouw van de poorttorens en mogelijk de westmuur, 
fase 3: vanaf 1527, bouw van de noordmuur, de NO en ZO-torens. Verder werd in de stadswal een 

poort gemaakt en een smalle loopbrug gebouwd, zodat de hertog c.s. vanaf de dijk het kasteel 
kon bereiken en er weer uitgaan. Daarnaast werd een huis, waarin men kon koken en brouwen, 
een put, en een paardenstal gebouwd. Er stond ook een bussenhuis (bus = kanon), dat in 1560 
vervangen werd. Toen werd ook een hondenhuis gebouwd. 

 
Dat hertog Karel een eigen ingang wilde hebben staat ook in de akte van 29 oktober 1500. Hij zegt dan 
'-- veilich ind onbesorght op ende af komen ende siin moigen --.' Door een eigen ingang was hij niet af-
hankelijk van de stad Wageningen, die eventueel de stadspoorten kon sluiten, zodat hij c.s. niet in en 
ook niet uit de stad kon. Alvorens te kunnen beginnen moet de gracht van de voormalige woning van 
de vorige eigenaar Albert van Bemmel gedempt worden. 
De noordmuur moet van de poort met twee torens tot aan de hoek nabij de Vetter Henne doorlopen, 
alwaar een nieuwe toren opgetrokken moet worden. Deze dient ter vervanging van de kapot geschoten 
toren. De bovengenoemde poort met twee torens was de ingang van het kasteelterrein aan het eind van 
de Kasteelse Gang. De fundamenten van beide torens zijn teruggevonden. Het op die plaats gevestigd 
museum De Casteelse Poort heet ernaar. De kasteelmuur die aan de noordzijde van de kasteelpoort 
naar de gracht liep bestaat in gerestaureerde toestand nog. Het eindigde in een toren, die nabij de Vette 
Henne wordt opgericht en waarop op de Vogelvluchtkaart-1640 een slang, een soort kanon, getekend 
staat. Wat de functie van de Vetter Henne was, is niet bekend. Hij moet op perceel 479 gestaan heb-
ben. Smals en Soentgerath (1998) veronderstellen dat met de Vette Hen een herberg met die naam be-
doeld wordt. Deze herberg stond op de plaats waar de Grebbedijk de voet van de Wageningse Berg be-
reikte. Maar ik denk dat deze plek te ver van het kasteel ligt om iets met de bouw van het kasteel te 
maken gehad te hebben. 
 
Van uit de kasteelpoort in westelijke richting liep ook een kasteelmuur. Nabij de gracht stond een 
toren die in 1526 omschreven wordt als de kapot geschoten toren en die vernieuwd, d.w.z. hersteld 
dient te worden. De toren is wellicht kapot geschoten gedurende een beleg tijdens de z.g. Gelderse 
Oorlog. Via een poort en een brug over de stadsgracht naar de dijk wilde de hertog en zijn mensen de 
stad in- en uitkomen. Maar dit werd door de stad niet toegestaan. 
Het totale terrein wordt omschreven als: een vierkant terrein van ca. 56 roeden x 3,8 m = ca. 213 m. 
Deze maat is onduidelijk, omdat het 'vierkante' terrein deze lengte niet heeft. Ook al zouden wij de 56 
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roeden moeten lezen als 56 vierkante roeden, dan zou het terrein een oppervlak hebben van ca. 800 m² 
terwijl het ca. 200 m2 groot is. Ook als wij de 56 roeden als de totale lengte van de kasteelmuur nemen, 
dan is het oppervlak van het kasteelterrein 28 x 28 roeden = 3,8 m = 297 m2 en dus nog te groot. 
Een wal met een breedte aan de voet van 36 voet x 0,3 m = 10,8 m en aan de kruin van 12 voet x 0,3 
m. = 3,6 m. De hoogte ervan moet 36 voet x 0,3 m = 10,8 m zijn. De kasteelgracht moet aan de boven-
zijde 4,5 roede breed x 3,8 = 17,1 m, en de benedenzijde 3,5 roede x 3,8 m = 13,3 m zijn. De diepte 
wordt niet vermeld. 
Eén van de bewoners is de drost Willem Borre, want op 30 april 1530 (Gelderse Rekenkamer regest 
610) verpacht Kairl, hertog van Gelre, aan zijn bevelhebber binnen Wageningen Willem Borre, heer in 
Doirnynck, zijn windmolen voor die stad voor 966 gld, die deze ten behoeve van de wederopbouw van 
de verbrande molen had voorgeschoten. 
 
In 1700 wordt het Kasteel aan de 'weduwe  van wijlen de reeckenmeester Turck, in leven mede drost 
tot Wageningen', verkocht. De reden is dat Torck op zijn kosten verbeteringen had aangebracht. De 
weduwe wilde het kasteel wel kopen voor 9697-5-0 onder aftrek van de gemaakte kosten (6119-10-0) 
en nog te maken kosten (1000-0-0) (Hoefer, 1906). Zij moest dus nog 2577-15-0 betalen. 
Het enige dat aan het maaiveld van dit kasteel nog zichtbaar is, is de kruisgewelfkelder (MAB, 1976) 
of een deel ervan. Mogelijk dat onder het wegdek van het Bowlespark en in het middenplantsoen al-
daar nog fundamenten en afvalputten te vinden zijn. 
Voor 27-10-1500 had hertog Karel van Gelre het terrein van Bernt van Weze gekocht. Het volgende 
document vermeldt de verkoop van dit terrein aan Willem van Culemborch. 
1500-10-27 (Nijhoff, 1847 No 297 ex RAGld blok 0001 Hert. Arch. XIV Libri VI Libri f3v & f4, 
transcriptie M. Flipphie) Hertog Karel doet opdracht ten bate van Willem van Culemborch en zijne 
erven, van een 'huyss ind hoffstede [te Wageningen] aen die Nyhe straet (= nieuw aangelegd gedeelte 
van de Achterstraat), strekkende Z: 'Johans hoffstat van Arnhem' =468zuid<>485, hofstad van Johan 
van Arnhem tot aan het erf, voormaals behoorende aan 'alden Johan van Bryenen' (=<>455, Brienen) 
ind Johan van Kell ind synre dochte[rs] kynde[ren], nementlick Claes en Joest Tengnaegell, gebrue-
de[ren], ons aengekome[n] van Bernt van Weze, voir een som[m]e van tweehondert ind xxv gul. 
Hierin transcriptie uit Nijhoff 1859: 'Averdrach van den wall [van den borch] bynnen Wageningen' 
eind 1500, transcriptie door L.J. Smals 'Aanstelling van Albert van Ermell als borchsate en bewaarder 
van de stadspoorten te Wageningen, gedateerd door Nijhoff op ca. 1507, transcriptie C.D. Gast: Her-
tog Karel [van Gelre] zegt hulp toe, naar aanleiding van een desastreuze brand te Wageningen anno 
1522. 
Het Historisch Museum Wageningen 'De Casteelse Poort' is in het huis dat opgetrokken werd op de 
fundamenten van het poortgebouw en een deel van de Kasteelmuur, gevestigd. Binnen het museum-
gebouw zijn de fundamenten van de zuidelijke poorttoren te zien. Die van de noordelijke poorttoren 
zijn buiten te zien. 
 
8.1.4.  Raadhuizen 
 

Misschien is het eerste raadhuis van Wageningen de St. Nicolaaskapel, die, na de reformatie, mogelijk 
in 1581 (Gast, 1996), voor de functie beschikbaar kwam. Eerder zullen de burgemeesters, schepenen 
en raad in één van de herbergen of, zoals elders, in het Gasthuis vergaderd hebben, terwijl de docu-
menten en zegelstempels in de kerk of thuis bewaard zullen zijn. Het verhaal van Goossens (1890), dat 
Karel V op 5 februari 1546 de stad Wageningen bezocht om als nieuwbakken hertog van Gelderland in 
het stadhuis aan de Kapelstraat gehuldigd te worden, klopt dus niet. Maar in welk gebouw met een 
zaal heeft die huldiging dan wel plaats gevonden? Misschien in de kerk, of in zijn eigen kasteel. 
De ligging van het raadhuis aan de smalle Kapelstraat was weinig representatief - er was bijvoorbeeld 
nauwelijks ruimte om afkondigingen te doen. Voor een terechtstelling moest men waarschijnlijk naar 
de markt uitwijken, omdat voor een schavot en de talloze toeschouwers geen ruimte was. De magi-
straat zal dan ook graag naar het representatieve gebouw in ca. 1670 zijn overgestapt. Misschien dat de 
brand van het Raadhuis aan de Kapelstraat in 1662 de magistraat dwong om naar een nieuw onderko-
men uit te kijken. Helaas verbrandde met het raadhuis ook het archief van de stad en schependom (van 
Veen, 1903). 
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Voor de beul was vroeger de oude en later de nieuwe markt ook een goede plaats. Immers deed hij zijn 
werk niet goed, dan begon het volk te morren en kon hij zich op het kerkelijk terrein in veiligheid stel-
len. De hoofdzetel van het huidige gemeentehuis is nog altijd in dit gebouw gevestigd. 
 
8.1.5.  St. Antonius Schutterijhuis > woonhuis >Stadhuis 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Antonius- of taukruis 

 

 

Vermoedelijk in verband met de Tachtigjarige Oorlog werd de stadsschutterij (Jolles, 1936) beter ge-
organiseerd. Daartoe werd o.m. een eigen Schutterijhuis van de St. Antonius Schutterij op perceel 
291+292 in 1581 gebouwd. Elders worden dergelijke schutterijhuizen de Doelen genoemd. Dit van-
wege het veelal nabij gelegen oefenterrein waar doelen stonden opgesteld, waarop tijdens de oefening 
geschoten diende te worden. Ook achter het Wageningse Schutterijhuis lag een oefenterrein, dat in ca. 
1640 naar de naar de toenmalige eigenaar van het terrein, van La(u)wick, Lauwicks- 
St. Antoniushoven (er staat Louwenhoven)werd genoemd.  Mogelijk was deze grond al van de St. An-
thonis Schutterij, want in 1551 wordt dit terrein hofstad van de St. Antonius' vicarie genoemd (zie p. 
74 en Deel 4). Nadat de dreiging van de Spaanse vijand afnam, kon het schutterijhuis verhuurd wor-
den. Dit gebeurde al tijdens het Twaalfjarig Bestand, want in de jaren 1613-1615 heeft Jonker Ma-
vais van Wees 't Schuttereyhuys gehuert van schutm[eeste]rn. in der tijd Johan van Salland en Johan 
van Straalen voor de tijd van drie naastvolgende jaaren --- voor die soome van 54 gulden. In 1640 
heet het huis nog Schutters Huys (Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken) en in 1647 woont Capitein 
Charles Morgan in het huijs van het St. Antonis Schutterie. Hij (Carl Mourgan, Capitain over een 
Comp(ag)nie Infanterie van desen Landen) koopt het in 1650, als de Tachtigjarige Oorlog officieel 
twee jaar is afgelopen. In 1666 (Gast, 1998a, 1998b) verkoopt Charles Morgan zijn huis aan de Magi-
straat, die het als 't Stadhuijs gaat gebruiken. Maar kennelijk is er nog ruimte voor andere zaken, want 
in 1692 (OAW inv. 3) mag men geen 'toback' meer in het stadhuis ter droging ophangen en wordt 
Meester Lambert de Metzelaer (verm. van Beukering) opgedragen 't dack te strijcken. Dit moet 
betekenen dat toen het dak nog van stro of riet was en met leem bestreken diende te worden. Dit zal 
mede aanleiding geweest zijn tot 'hermakinge' d.i. nieuwbouw van het stadhuis in 1697 (OAW inv. 
1116A; OAW inv. 1116). De ontwerptekeningen zijn van 'architect Isaaak (met 3 a's!) van den Heuvel 
Teck[ening]. 1697'. Op de ontwerptekening zijn de luiken groen gekleurd en niet in de heraldische 
kleuren van de stad. Het ontwerp toont ons van opzij een zittende, naar links kijkende leeuw, die een 
schild vasthoudt. Het schild is van opzij afgebeeld, waardoor geen stadswapen kon worden getekend. 
De eerste steen werd door burgemeester jonker Hessel van Lawick tot Hoeckelum gelegd. Aannemers 
waren Christiaan van den Bergh en Anthony Torck. Hij zegelt met het Torck-zegel. De akte wordt be-
zegeld met het stadszegel. Het steenhouwerswerk werd verzorgd door Mr. Henrick Torck, de oude 
Torck, zoals hij in de wandeling werd genoemd. Tijdens de verbouwing werd het stadhuis in het huis 
van stadssecretaris Derick de Ruyter gehouden, die toen in een huis op perceel 452 woonde. Hij kreeg 
hiervoor op 23-5-1702 f 66.-. Hierna is het gebouw het raadhuis en later het Gemeentehuis gebleven 
(Deel 4; Driessen, 1955; Klep, 1992; Gast 1997b, 1998a, 1998b). 
In het Raadhuis werd door de schepenen recht gesproken en kennelijk om dit aan te geven werd in de 
Raadkamer een schilderij met het Salomons oordeel aangebracht (1702-10-3, OAW inv. 3: 'Is 't wijse 
oordeel van Salamon gearresteert tot een Schilderije voor de Schoorsteen op de Raetkamer'.) Een 
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andere aanduiding was de op het dak staande 'Vrouwe Justitia' of 'De Gerechtigheyt'. Deze werd in 
1724 van de Amsterdamse beeldhouwer Ignatius van Logteren gekocht. Hij ontving hiervoor f 425-0-
0. Daarnaast ontvingen Jan Leufftink f 5-10-0 voor het koperen zwaard en de schalen, en wed. Antho-
nij Aerdewijn f 11-0-0 voor het vergulden van de weegschaal en het zwaard (van Aller, 1998: Mw. 
van Aller wijst erop dat het jaartal 1724 en niet 1722 is, 'zoals lang werd gedacht' en geschreven.) 
In 1887 werd in de vroegere gijzelkamer (gevangenis) een muurschildering ontdekt: In de vroegere 
gijzelkamer onder het gemeentehuis alhier, is eene muurschildering ontdekt bij het repareeren der 

wanden. Het geheel stelt waarschijnlijk voor de voorgevel van het oude schuttershuis, thans als ge-

meentehuis dienend. In de top der gevel staat op een zwarte achtergrond door het afbikken der kalk 

onduidelijk geworden het woord Rande, even eronder de letters LHVG (Wageningsche Courant 14-7-
1887). Volgens het ontwerp van 1698 was de Gijzelkamer op de eerste verdieping, en op de begane 
grond waren twee ruimten als gevangenis ingericht. Dit fresco is niet bewaard of gekopieerd. De let-
ters VG zal wel Van G--- betekenen, terwijl de letters L de voornaam en H de patroniem zullen aan-
geven. 
 
Vanaf 1868 gaat het Raadhuis (afb. 18) Gemeentehuis heten. In 1967 komt het op de Rijksmonumen-
tenlijst met de volgende beschrijving voor: Stadhuis. In 1862 vernieuwd, rechthoekig gebouw, dat van het 
laat zeventiende-eeuwse raadhuis de in natuursteen uitgevoerde middenpartij bewaard heeft. 

Getoogde deur in gebosseerde omlijsting, hoofdgetsel met fries, waarin triglyphen en metopen; boven 

de kroonlijst een opzetstuk met geprofileerde, gebogen afdekking, waaronder het door leeuwen vast-

gehouden stadswapen. 

Hierboven een natuurstenen sokkel, waarin het jaartal 1698, bekroond door een Justitiabeeld. 

Het natuurstenen bordes, van 18e eeuws karakter met balusterhek, in in 1890 vernieuwd. 

In 1971 vindt uitbreiding plaats door toevoeging van het ernaast staande Oude Postkantoor, en nieuw-
bouw langs de voormalige St. Annastraat. Na de brand op 6 maart 1972 heeft 'men' het Gemeentehuis 
van deze Rijkslijst afgevoerd; dankzij de historische vereniging 'Oud-Wageningen' werd dit teniet ge-
daan. 
In de tachtiger jaren werd het Gemeentehuis gerestaureerd, terwijl in 1998 'Vrouwe Justitia' o.l.v. Wa-
geningen Monumentaal werd opgeknapt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 18.  Het stadhuis in 1895. De 

afwezigheid van vrouwe Justitia op 

het dak is opvallend. In het midden 

de Ned. Hervormde kerk, en rechts 

een particuliere woning. Ets door 

Corn. Brandenburg. Coll. Hist. 

Ver. 'Oud-Wageningen'. 
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8.1.6.  Veerhuis? 
 

Oosting (1936, p.109) schrijft dat 'Nog in historische tijden heeft de Rijn anders gelopen. De overleve-
ring zegt dat het Café Verbruggen' dat op de hoek van het Straatje Zonder Naam, nu Kerkstraatje 
tegenover het vroegere Gasthuis stond (ACZ) 'op de plaats van het aloude veerhuijs staat. Ten Z. en 
W. was moeras, met enkele hoogten. Bij de rioleering in de Hoogstraat en bij fundament-graven elders 

b.v. in het Bowlespark en omgeving kwamen steeds weer paaltjes en betuiningen te voorschijn. Ook 

Slichtenhorst spreekt van den veranderenden Rijnloop.' 
Zoals bekend, heeft de Rijnbedding zich vermoedelijk in de 15de eeuw (mogelijk enige jaren na 1421 
onder invloed van de benedenstroomse gevolgen van de St. Elisabethsvloed) naar het zuiden verlegd. 
Door deze verlegging verloor Wageningen zijn nauw contact met deze rivier en kon de stad niet uit-
groeien tot een stad van rivierkooplieden. Helaas geeft Oosting niet de bron van de 'oude overlevering' 
en een aanduiding van de waarde van het woord 'oude'. En om dan op een vage aanduiding 'zeer oude 
overlevering' de conclusie te baseren, dat op perceel 247 het Veerhuis heeft gestaan, is voorbarig en 
niet onderbouwd. Immers rond 1240 zouden al wallen zijn opgeworpen, de stadsrechten werden in 
1263 verkregen en in 1288 werd de eerste St. Janskerk (nu Ned. Herv. kerk) ingewijd. Omdat het ge-
bied ten westen van de Kapelstraat als markt werd gebruikt en daar toen de (Oude) Waag stond, heeft 
de zegspersoon van de oude overlevering waarschijnlijk de oude waag door het veerhuis vervangen. 
Verder is de opmerking over het moeras onduidelijk. Misschien werd aan het moerassige gebied Dui-
vendaal waar de Broekstraat naar toeliep, gedacht. 
 
8.1.7.  De Oude Waaggebouwen 
 

Oorspronkelijk stond de Waag op perceel 247. Eerder meende ik dat de oude Waag op perceel 244 
heeft gestaan. Ik kwam tot deze conclusie, vanwege het feit dat Gerrit Schaats voor dit perceel 244 als 
eigenaar werd vermeld. Hij is echter ook betrokken bij perceel 247. Later is de Waag verplaatst naar 
het (oude) Raadhuis (perceel 249), daarna naar het nieuwe Raadhuis (perceel 291) en vervolgens naar 
perceel 315. 
 
Boterwaag 
In 1689/90 pacht marktmeester Jacob Coenen de boterwaag. Hij mag tot 25 lb (= ca. 12 kg) wegen. De 
pachteres van de Stadswaag, Maijken Philipsen wed. van Essen, gaat ermee akkoord. Jacob Coenen 
woonde op perceel 343+344, en misschien was daar ook de boterwaag gevestigd. Probeerde de Magi-
straat hem nog aan enige inkomsten te helpen, want hij wordt ook als 'pauper' genoteerd? Andere ge-
gevens over een boterwaag ben ik niet tegengekomen. Ik denk dat later de boterwaag onder de 'kleine 
waag' viel. Een relatie met de Boterstraat heb ik niet gevonden. 
 
8.1.9.  School, Weeshuis en Gasthuis 
 

In de volgorde School, Weeshuis en Gasthuis worden zij op de tekening van 1611 vermeld. Deze teke-
ning is geantedateerd en gebaseerd is op de Vogelvluchtkaart-1640 waar ook deze volgorde wordt ge-
noemd. Later is het Gasthuis het huis van de onderwijzer geworden en deze stond op het perceel 266. 
Hieruit concluderen we dat de volgorde zodanig is dat de School op de hoek Kapelstraat-Gasthuis-
straat stond, het Gasthuis nabij het kerkhof en het weeshuis ertussen. 
Van de school, weeshuis en gasthuis is weinig meer bekend, dan de bovengenoemde afbeeldingen. Zij 
zullen, na de Reformatie, in handen van de stad gekomen zijn. De magistraat zal het beheerd hebben 
uitgeoefend. Soortgelijke scholen en weeshuizen komen algemeen elders voor en ons daarop baserend 
mogen wij aannemen, dat zij instellingen waren voor kinderen van burgers. De magistraat stelde een 
onderwijzer aan. De school was niet een Latijnse School, maar een z.g. Duitse school. Het weeshuis 
zal beheerd zijn door een weeshuisbestuur, dat verantwoording aan de Magistraat moest afleggen. Ik 
heb geen gegevens over eventueel personeel zoals een binnenvader en een binnenmoeder. De school 
en het weeshuis lijken niet groot, dus zal het in beide gevallen om een klein aantal kinderen gegaan 
zijn. 
Wat na verdwijnen van het weeshuis met de wezen geschiedde is niet bekend. Wellicht zullen de we-
zen waarvoor geen familieopvang bestond, tegen een vergoeding bij derden in huis ondergebracht zijn. 
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De kadasterkaart-1832 toont op de plaats waar het weeshuis gestaan heeft een opening. Het weeshuis 
zal afgebroken zijn, waarop men de 'lege plaats' gebruikte als toegang tot perceel. 248achter, mis-
schien de percelen 250 (pakhuis), 266 (onderwijzerswoning) en 265 (de tuin van de onderwijzer). 
Perceel 265 kan misschien ook bereikbaar zijn geweest via de Hertogsteeg en perceel 264. De school 
zal naar de nabijgelegen Duitse School (op perceel 267) verplaatst zijn. 
De kleding van de wezen zal waarschijnlijk mi-parti en dan in de heraldische kleuren van de stad: rood 
en wit geweest zijn. Dus bovenhelft rood en wit, en benedenhelft wit en rood of omgekeerd. Deze con-
clusie is gebaseerd op Koote et al. (1997). 
 
8.1.10.  Het Gasthuis > Duitse School 
 

Oorspronkelijk was de Sint Nicolaasbroederschap tinsplichtig. Dat wil zeggen dat het gebied 265+266 
(en 267) eigendom van deze broederschap was. Hoe hij dit gebied in eigendom heeft gekregen is onbe-
kend. Het kan een schenking van een particulier geweest zijn of de broederschap heeft het gekocht. 
Het zal geen schenking van de Graaf/Hertog van Gelre geweest zijn, want dan zou hij de tinsplicht ook 
hebben geschonken. Op het terrein stichtte de broederschap een gasthuis. Later verkreeg door schen-
king of koop de broederschap de percelen 249+250 om in het huis+schuur een kapel, de St. Nicolaas-
kapel, in te richten. De percelen 265<>267 werden in 1557 (=LVII) voor het onderwijs gebruikt. Op 
267 werd in het eerste gebouw van de Latijnse School de z.g. Duitse school ingericht; op 266 werd de 
woning van de schoolmeester gebouwd, terwijl het perceel265, het 'Stadshof', tot de onderwijzerstuin 
bestemd werd. Door verbouw van groenten zal de schoolmeester, die tevens voorzanger was, zijn ka-
rig loon hebben aangevuld. Hij had misschien in deze tuin ook wel een zitje om van de zon en de rust 
te genieten. De rust zal echter vaak gestoord zijn door het beieren van de klokken, en misschien ook 
wel door het gekrakeel van zijn leerlingen. De tinsplicht verdwijnt dan. Werd deze door de Staten van 
Gelderland afgeschaft? 
Naar het Gasthuis werd de Gasthuisstraat genoemd. Helaas is deze naam weer verloren gegaan. 
 
8.1.11.  De gebouwen van de Latijnse School 
 

Het aan mij bekende eerste gebouw van de Latijnse School stond op perceel 267. Het werd vervangen 
door een tweede gebouw, dat op perceel 289 stond. Hiertoe worden vanaf 1721 voorbereidingen ge-
troffen. In 1725 volgt de aankoop van grond van het echtpaar Bartholomeus van Beuckeringh en Hele-
na Roest; althans in dat jaar wordt de overdracht door de schepenen in een akte vastgelegd. Immers de 
gevelsteen, met het jaartal M.D.CCXXIV (1724) (afb. 19) vertelt ons, dat de school dan al een jaar 
functioneert. Het is mogelijk dat het gebouw, voordat het  als woonhuis diende, het huis van de St. An-
na Broederschap was. 
 

 
Afb. 19. De gevelsteen van de tweede Latijnse 

School. Deze stond aan de Sint Annastraat. Na 

verplaatsing van de school werd de gevelsteen 

meegenomen en ingemetseld in de westmuur van 

de derde. Het jaartal M.D.CCXXIV, dat is 1724, 

slaat dus op het begin van de tweede Latijnse 

School. 

 

Detail van een tekening van I.C. Rauws (1969). De 

trapeziumvorm van de getekende steen ontstond 

doordat de tekenaar vanaf een lager punt er naar 

keek. Coll. Gemeentearchief Wageningen. 

 

 
In 1740 wordt de Latijnse School naar perceel 441 verplaatst, waarbij de gevelsteen van de tweede 
Latijnse School wordt meegenomen. Het jaartal in de gevelsteen werd niet veranderd en slaat dus niet 
op het derde gebouw van de Latijnse School. 
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De eerste en tweede gebouwen van de Latijnse School zijn inmiddels verdwenen. Die van de derde 
staat er nog en wordt als woonhuis gebruikt. 
Over achtergronden van het onderwijs en het onderwijzend personeel zie: Bastiaanse en Bots (1985). 
 
8.1.12.  Jongenskostschool van D. Vogelenzang > R.K. St. Janskerk 
 

De Jongenskostschool van de instituteur Dirk Vogelenzang stond op perceel 452<>454. Hij begon in 
om 1829 in een gebouw op perceel 247.2 aan de Kapelstraat. Al snel ging hij naar een gebouw op per-
ceel 454, waar hij met zijn kostschool tot 1851 bleef. In dat jaar verkocht hij het pand aan het rooms-
katholieke Kerkbestuur en beëindigde zijn kostschool aldaar. Vervolgens ging hij in een huis op per-
ceel 069 wonen, en zette zijn onderwijstaak voort in een schoollokaal op perceel 251. Dus vlakbij de 
plek waar hij begonnen was. Op kadasterkaart-1832 wordt zijn school als Instituut vermeld. In deel 5 
worden de namen van mede-instituteurs en leerlingen vermeld. 
De R.K. kerk is een Waterstaatskerk naar ontwerp van architect H. Hoorneman, die ook de pastorie 
ontwierp. ca. 1925 is het gebouw afgebroken. 
 
8.1.13.  Dijkstoel > Instituut voor jonge heren >  Stedelijk Instituut > Hoogere Burger School/HBS 
 

Op 14 augustus 1828 wordt het perceel 178 door Stad Wageningen aan het Collegie van den Dijkstoel 
van Wageningen en Bennekom verkocht Het oppervlak bedraagt 180 vierkant ellen (=180 m²). Het 
Collegie zal er het Dijkstoelgebouw oprichten en tuin aanleggen. Hierbij bedenke men dat de gebouw 
van het Collegie van den Dijkstoel ook kortweg Dijkstoel werd genoemd. Om het een en ander te be-
kostigen gaan op 7 augustus 1829 Mr Gerrit Ockerse, Teunis van Ommeren, Franciscus Johannes 
Beek, Hermanus Theodorus Prins, Jan Broekhuijzen, Jacobus Gerhardus van Schuijlenborgh, Martinus 
van Laar, Frank Teunissen van Essen, Rijk Maassen van Schuppen, allen Landeigenaars te Wagenin-
gen en Bennekom, afwezig is H.B. van Daalen, heemraden van Het Kollegie van de Dijkstoel van 
Wageningen en Bennekom lening van f 2000 à 5% aan bij Johan A.W.F. Bohne, Apothekar. Het 
gebouw zelf dient als borg. Het wordt ook bewoond. In de archieven wordt het de Dijkstoel (1832, 
1839), Locaal van het Collegie (1837), Dijkstoelhuis (1855/56) en Dijkstoel-Locaal (1859) genoemd. 
In 1856 koopt de Gemeente Wageningen het huis voor f 4500 om er na herbouw en uitbreiding het In-
stituut voor jonge heren in te vestigen. Adrianus van der Steur is de 'gemeentearchitect'. De totale ver-
bouw en nieuwbouw kosten bedragen f 12985. In 1864 heet het Stedelijk Instituut en in 1869 de Hoo-
gere Burger School. Later is de HBS naar een gebouw op de hoek Rijksstraatweg en de Wilhelmina-
weg verhuisd. En weer later naar de Hollandseweg. 
 
8.1.14.  Lazaret en Infirmerie 
 

In 1748 wordt het tweede gebouw van de Latijnse School op perceel 289 door de chirurgijns als laza-
ret ingericht 'zoo lang t Batt[eljon] hier blijft liggen of het weder opseggens toe.' Het achterste vertrek 
blijft in gebruik van de Stad. Ik weet niet waarom en hoe lang dit bataljon in Wageningen lag. En ook 
niet waar de gezonde manschappen waren ondergebracht. 
Op perceel 435zuid heeft een Infirmerie gestaan, want in 1864 wordt over de Oude Infirmerie gespro-
ken. Voor wie was dit ziekenhuis bedoeld? Ik denk voor militairen. Werd hier een deel van de 400 
zieke soldaten van het Corps Pioneers British Service onder Captain De Jelliard in 1794 verpleegd? 
(OAW inv. nr. 104, 1-12-1794) 
 
8.1.15.  Nieuwe Bleek en Stads(binnen)bleek 
 

De Stads(binnen)bleek ligt n.m.m. op een deel van perceel 438+439 en is niet de in 1747 genoemde 
Nieuwe Bleek. Deze laatste lag n.m.m. op perceel 435zuid. Misschien was deze Nieuwe Bleek weer 
snel opgeheven, en vervangen door de Stads(binnen)bleek. 
Hier heeft ook een ziekenhuis gestaan (zie boven). 
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8.1.16  Rosmolens 
 

In de stad stonden enkele rosmolens, die in tijden van belegering en windstilte het graan moesten 
malen. Immers bij een naderende bedreiging werden de windmolens buiten de stad afgebroken. In dat 
geval zou er niet meer gemalen kunnen worden en zonder meel geen brood. Misschien dat de op 19 
november 1500 vermelde hertogelijke rossmoelen in denselven onser stat gelegen, mitten huys ende 
hoffstede, by derselve moelen gelegen (p. 94), deze functie tijdens de Gelderse Oorlog had. De plaats 
ervan wordt niet genoemd, maar misschien moeten wij aan één van de particuliere rosmolen denken, 
die op perceel 233 of op perceel 391 stonden. 
In de Tachtigjarige Oorlog was er weer een grote kans op een belegering van de stad. Daarom werd de 
rosmolen door de Magistraat op perceel 413 gebouwd. De datum van oprichting heb ik niet gevonden, 
maar die zal rond 1580 geweest zijn. 
Na 'de Tachtigjarige Oorlog' wordt deze rosmolen afgebroken. In 1647 (OAW inv. nr. 930) wordt 
vermeld dat de Rosmeulen verclaerende de Gedeputeerde Heeren dat geen dienst aff comt. De molen 
wordt niet meer gebruikt en in 1653/54 (OAW inv. 302 f2r) wordt hij afgebroken, hetgeen wordt 
aangegeven door de volgende uitgavepost Peter Hendricksen betaelt hetwelck de errebeijders (arbeiders) 
hadde verteert over het afbrecken van de rosmuelen 1-4-0. Daarna is de perceel nog lang een onbetim-
merde plaets, daer de meulen opgestaen heeft (Recht. Archief inv. 176, d.d. 20-10-1683) geweest. In 
1684 wordt perceel bebouwd 
Bron: delen 3 en 5. 
 
8.1.17.  Postkantoren? >  perceel 361 > perceel 362 > perceel 298 > Plantsoen 
 

Brieven en pakjes, verzonden door de bestuurlijke organisaties, werden door eigen boden overge-
bracht. Omdat zij kosten moesten maken zijn hun reizen en hun wederwaardigheden in de archieven 
vastgelegd. Later kwamen er postmeesters, die de verzending en ontvangst regelden. Dit werk kon een 
zeer lucratieve bron van inkomsten zijn. Hoewel Torck en de Ruijter trachten te voorkomen dat het 
postmeesterschap in handen kwam van een buitenstaander lukte dit niet, en werd Jacobus van Schuy-
lenburgh (geboren ca. 1680), burgemeester van Wageningen, ermee belast. Hij zorgde voor het ver-
voer van de brievenpost van en naar Nijmegen. Hij zal kantoor aan huis op perceel 094 hebben gehad. 
In 1734 wordt zijn zoon Heer Postmr. Johan van Schuijlenborgh Postmeester der Stadt Wageningen. 
Hij is getrouwd met Jacomina Huberta van Ommeren, die haar man als commies of postmeesteresse 
van de post van 1784 tot 1795 opvolgt. Hun zoon Gerhardus Hendrikus van Schuijlenborgh tot zijn 
overlijden volgt zijn moeder op. Daarna wordt zijn schoonzoon Teunis van Ommeren postmeester. Hij 
woont in het huis op perceel 361. In 1811 heeft Wageningen een postkantoor, als één van de steden in 
het 121e Departement van de Boven-IJssel (Dept. de l'Issel Supérieur). 
Vervolgens komt het brievenvervoer weer bij de van Schuijlenborgh's terug. In 1832 is Jacobus Ger-
hardus van Schuilenborgh directeur van het Postkantoor. Hij woont op het bovengenoemde perceel 
361. Dan, in 1839, verhuist het postkantoor naar perceel 362, waar Jacobus Gerhardus van Schuijlen-
borgh, oud 71 jr, als directeur der posterij, zijn intrek neemt. Met zijn verscheiden is ook de relatie 
familie - briefvervoer gebroken. Zijn opvolger is postdirecteur Engelbartus Johannes Haspels. In het-
zelfde pand zit ook het vervoerbedrijf van Gend en Loos. Tot nu toe werd naar de persoon van post-
meester en postdirecteur verwezen. Pas in 1859 verschijnt in de archieven voor de eerste keer het 
woord Postkantoor voor het pand op perceel 362. 
 
     │N s│ 
     │i t│ 
     │e r│ 
     │u a│ 362 
     │w a│ Postkantoor 
─────┘  t└─────────────── 
   Kapelstraat 
 
De eerste Nederlandse postzegels stammen uit 1852. Deze en nieuwere series zullen hier verkocht zijn. 
Eerder werden brieven al afgestempeld met vertrek- en aankomststempels. Het nummerstempel van 
Wageningen droeg het nummer 118. Meer gegevens zijn te vinden in o.a. Korteweg (1960). 



          
 
 
 

 
116 

Op 15 maart 1882 werd in het binnenlands verkeer en op 1 april 1882 in het verkeer met het buiten-
land de dienst der pakketpost opengesteld in het hulppostkantoor Wageningen (Buitenkamp, 1993). In 
1891 is Frederik Willem Jaeger, directeur van het postkantoor. Dan wordt er een nieuw postkantoor 
gebouwd op perceel 298. Daartoe worden twee huizen afgebroken. Tijdens de bouw was het postkan-
toor gevestigd in Herenstraat 'Ons Huis' op perceel 302. Het werd gehuurd van wed. van der Ent-Rens. 
Op 15-2-1898 vindt de opening plaats van het nieuwe Rijkspostkantoor, dat gebouwd werd in neo-ren-
aissance stijl (of de z.g. postkantorengotiek) door de Rijksbouwmeester 1e district Cornelis Hendrik 
Peters (Rietveld, 1996). In 1909 heet het het Rijks Post- en Telegraafkantoor. In 1930 Rijkspostkan-
toor en in 1937 Rijks Post-Telegraaf Kantoor In 1973 wordt er nieuwbouw gepleegd aan Plantsoen, en 
wordt het gebouw van het oude postkantoor toegevoegd aan het Gemeentehuis. Het laatste echte 
postkantoor aan het Plantsoen is in 2011 opgeheven en vervangen door vier postknooppunten. 
Bron: deel 5. 
 
 
8.2.  Religieuze gebouwen 
 
8.2.1.  Woonhuis > St. Nicolaaskapel > stadhuis > woonhuis 
 

Het perceel 248oud strekte zich oorspronkelijk uit achter het perceel 249, want in het jaar 1654 wordt 
het perceel beschreven als het een huis staande naast en achter het stadhuys, dat toen op het perceel 
249 stond. Hetgeen dat achter het stadhuis lag een kamer (een huisje) en een kelder. Het huis op het 
perceel 248oud zal misschien nog onderdelen van de school hebben bevat. De kamer en kelder zullen 
bij het stadhuis getrokken zijn. Misschien werd de kamer door nieuwbouw vervangen. 
Uit de Tinsregisters blijkt dat de tinsplichtige van de grond, voordat het aan de Sinter Claes Vicarie als 
die Capell kwam, twee particulieren waren nl. Aleyd uxor Wenemary de Bijler und pueres Wennema-
ri, dat wil zeggen: Aleyd, de vrouw van Wennemar van Bijler en de zoons van Wennemar. Deze St. 
Nicolaaskapel is dus niet de kapel die al in 1357 wordt vermeld. Verder staat de kapel in de Kapel-
straat evenwijdig aan de Kapelstraat, wat wil zeggen dat de kapel niet oost-west is geplaatst. Uiteraard 
staat de aloude kerk wel oost-west. Voor de bouw van een kapel kon de magistraat een oost-west 
plaatsing verbieden, indien de aanleg ervan het stadsplan teveel beïnvloedde. 
Kortom het gebouw dat door eenieder als dé Kapel wordt aangewezen, is pas in de vierde kwart van de 
15de eeuw kapel geworden. Aan het woonhuis ontbrak een koor, die op perceel 250 werd gebouwd. 
Dit koor werd naderhand vervangen door een pakhuis. Misschien zijn nog fundamenten van het koor 
en het pakhuis terug te vinden. 
 
 
 H │ 
 o └──────────────────────────────────────────- 
 o       -?-straat 
 g ┌──────────┐ G  ┌──────┬─────┬─────────────┬ 
 s │  247     │ a  │ 248  │ 249*│ 250 leeg erf│ * 249oud 
 t │          │ s  │ oud  └─────┼─────────────┤   woonhuis 
 r ├──────────┤ t  ├─?────?─────?             │ 
 a │  246     │ h  │    behoort dit perceel   │ 
                u       ook tot 248oud? 
                isstraat 
 
 H │ 
 o └──────────────────────────────────────────- 
 o       Capelstraat 
 g ┌──────────┐ G  ┌──────┬─────┬─────────────┬ 
 s │  247     │ a  │ 248  │ ka- │koor  250    │ 
 t ├──────────┤ s  └──────┤ pel └─────────────┤ 
 r │  246     │ t         │     249           │ 
                h  ┌──────┤                   │ 
                u 
                i 
                sstraat 
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Voorlopig concludeer ik dat het gebouw (een woonhuis) op percelen 249+250 pas ca. 1500 als kapel 
in gebruik werd genomen. Als deze conclusie juist is, dan moeten wij naar een ander pand zoeken, dat 
eerder de kapel van de schippers was. Het tinsregister geeft nog drie percelen, waarvoor de St. Nico-
laas Gilde tinsplichtig was: 1. het perceel 397, 2. de percelen 362-366, en 3. de percelen 265+266+ 
267b. 
Het is merkwaardig en misschien toevallig dat later in het eerst genoemde perceel 397 een herberg De 
Bontenos, en op de als tweede genoemde percelen 362-366 een brouwerij De Bontenos gevestigd wa-
ren. 
Misschien maakt de derde groep percelen 265+256+267b de grootste kans. Het lag nabij het St. Nico-
laasgasthuis en misschien raakte het vervallen en waren de eigenaren van de percelen 249+250 bena-
derd om hun huis en aanpalend leeg erf aan de St. Nicolaasbroederschap over te dragen. Misschien 
was Wennemar van Bijler lid van de broederschap geweest. 
Op p. 82 heb ik al aangegeven dat de naam van de Kapelstraat, voordat na ca. 1500 de Kapel er haar 
naam aan de straat gaf, mij niet bekend is. 
Ca 1500 is het perceel 250 nog een Lege Plaats, die benut wordt voor de bouw van het koor. In 1675 
wordt het koor beschreven als 'afgebroken, en in 1694 als 'vervallen'. Op dit perceel werd een pakhuis 
gezet. 
 
8.2.2.  De rooms-katholieke Sint Johannes de Doper- of Grote kerk > De Nederlandse Hervormde Kerk 
 

Op perceel 268 staat de kerk, terwijl op perceel 269 de toren oprijst. In 1832 komt ook perceel 270 
voor, waarop het kostershuis stond. Momenteel is de kerk eigendom van de Ned. Hervormde 
Gemeente en de toren van de Gemeente Wageningen. Het kostershuis is afgebroken. 
De eerste kerk van Wageningen stond in Wageningen-dorp. Maar daar verondersteld wordt, dat de 
bouw van de kerk van Wageningen-stad in 1240 begon, moeten wij aannemen, dat er toen twee kerken 
waren. Eén in Wageningen-op-de-Berg, en één in Wagenvene/Nijwageningen. 
In 1288 wordt door Reinald, graaf van Gelre erkent dat heer Willem, proost en aartsdiaken van St. Jan 
te Utrecht, en zijn opvolgers, het recht van presentatie hebben van de (kerspel)kerk in Oppido Novo, 
d.w.z. de kerk gebouwd in de Nieuwe Stad Wagenvene/Nijwageningen, gelijk de proost het had van 
de kerk in Monte constituta (op de Berg) sinds onheugelijke tijd had Graaf Reinald had dit recht, 
omdat zijn vader Otto II of grootvader Otto I de grond beschikbaar stelde, of hadden zij ook al dit 
recht voor de kerk op de Berg? Wij zullen ons niet met de kerkelijke geschiedenis van Wageningen 
bezig houden (Driessen, 1937). 
In 1288 wordt de kerk van de stad Wageningen ingewijd. De eerste kerk in Wagenvene zal waarschijn-
lijk van hout geweest zijn. Het zal in het begin een klein gebouw geweest zijn, want het aantal kerk-
gangers, bestaande uit de weinige inwoners van de stad en nabije omgeving zal nog klein geweest zijn. 
Nadat de diensten in de kerk op de Berg tussen 1344 en ca. 1400 gestopt waren, zal het aantal kerk-
gangers naar de 'benedenkerk' toegenomen zijn. Door de geleidelijke groei van de bevolking zal de 
kerk te klein geworden zijn. Hoe de uitbreiding of nieuwbouw in steen in de middeleeuwen heeft 
plaats gevonden is niet bekend. De definitieve vorm verkreeg de kerk in 1517-1518. De vroegere tuf-
stenen toren is van voor het laatste kwart van de 12de eeuw (Driessen, 1937). Dat is dus ca. 1175-
1200. Indien correct, dan zou de kerk ook uit het einde van de 12de eeuw stammen. De grafelijke tins-
register uit ca. 1300 vermeldt geen Ecclesia, terwijl in het tinsregister van 1361 de kerk als Ecc[les]ia 
de Wagheninghen terug te vinden is. We ondersteunen dan ook conclusie van Driessen (1937), dat 
door het gebrek aan bronnen veel onduidelijk blijft. 
In 1940 en 1944 is de kerk zwaar beschadigd, waardoor tal van 'gedenkwaardigheden' verloren zijn 
gegaan. 
Deze kerk is misschien wel versierd geweest. Maar zo mooi als Tummers (1997) het beschrijft zal het 
in het niet zo rijke Wageningen wel niet geweest zijn. Tummers vermeldt 'Toch moeten de meeste pa-
rochiekerken voor de Reformatie op het einde van de zestiende eeuw rijk versierd zijn geweest met 

schilderingen en met veelkleurige beelden. De meeste kerken bezaten meer dan één altaar en zij vorm-

den het middelpunt van de in (ambachts)gilden en broederschappen georganiseerde burgers. De mees-
te altaren waren voorzien van, veelal gebeeldhouwde, altaarretabels. Deze retabels konden bestaan 

uit in hout gesneden, veelfigurige reliëfs voorstellende het lijden van Christus, het leven van Maria of 

het martelaarschap van bepaalde heiligen. Ze konden ook bestaan uit één of meer heiligenbeelden, die 
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op dat altaar een speciale verering genoten. Verder kon men in laatmiddeleeuwse kerken nog allerlei 

andere soorten beelden aantreffen. Het ging dan om cultusbeelden, die individuele kerkgangers inspi-

reerden tot persoonlijk gebed of meditatie: beelden van Piëta (Maria met het dode lichaam van haar 

zoon op schoot), St. Anna-te-Drieën (de groep van Moeder Anna met haar dochter Maria en het Kind 

Jezus) of van de St. Christoffel (met het Christuskind op de schouder), als beeld maar vaak ook als 

wandschildering aangebracht bij de uitgang van de kerk om de gelovige die er een blik op wierp te 

behoeden voor een plotselinge dood. Vaak ook waren er in de kerk de beelden van de twaalf Aposte-

len, opgesteld tegen de pijlers van het schip of op een balk bij de ingang naar het koor. Boven deze 

zogenaamde Apostelbalk zag men dan meestal de Triomfkruisgroep, bestaande uit Christus op het 

kruis geflankeerd door de treurende Maria en Johannes.' Naast een aan St. Anna gewijd altaar zullen 
er altaren van de aan mij onbekende St. Petrus broederschap, van de St. Nicolaas- of de Heilige Kruis-
broederschap, de St. Barbarabroederschap en de St. Ceciliabroederschap geweest zijn. 
In 1620 moet uit het huis De Blauwe Bijl (zie p. 125) voor 15 stuivers bijenwas (voor kaarsen) aan de 
kerk gegeven worden. De kerk wordt dan 'Cruijskerk' genoemd. 
We weten niet of er gebrandschilderde ramen waren. Van ouderdom, uit baldadigheid en door weers-
omstandigheden konden kerkramen beschadigd worden. Zo lezen we voor het jaar 1576/7 (Ned. Her-
vormd kerkarchief inv. nr. 38) Item me[e]ster ge[naam]t de glaesmaecker van de glaeijs [glas in de ra-
men] in die kerck die van den hagell vuijtgehagelt waren wederom te maecken hem ge[eve]n een en 
twyntich keijs. gulden. Ook in 1741 moest er glas hersteld worden. De beschrijving is gedateerd 4 no-
vember 1741 (OAW inv. nr. 9 f100v) Prince glas off Zuyde Kant van den Kerck. Was dit een 
gebrandschilderd raam,  
gewijd aan de of een Prins van Oranje? Tevens wordt de kerk opgeknapt door de muren af te bikken 
en opnieuw te witten, de rouwborden te herstellen en nieuwe gestoelten en een nieuw doophuisje te 
laten maken door Claas Coninck. Tijdens het afbikken van de muren, zullen eventueel aanwezige 
muurschilderingen uit de rooms-katholieke periode wel verloren zijn gegaan. 
 
 
Epitaaf, zerken en rouwborden 

 
Epitaaf 

Er is slechts van één geval bekend dat een gebeeldhouwde gedachtenismonument was aangebracht. Dit 
betreft een epitaaf van de familie Ros uit ca. 1540. Deze familie is uit die tijd niet uit andere bronnen 
in Wageningen bekend. 
 
Wapenrouwborden 

Ook werden er wapens aangebracht op grafzerken (Bloys van Treslong Prins, 1918; Muschart, 1938). 
Een zestal werden eerder in ca. 1845 al opgetekend door L.F. Janssen. We denken hierbij aan schepe-
nen van gerenommeerde Wageningse families, zoals van Weze, van Arnhem, van Brakel, van Brienen, 
van Sallant, van Ermel, de Ruijter, van Ommeren, van Stralen, van Daatselaar, van Estvelt, van der 
Horst, Junius en Suermondt. Wellicht hingen van leden van deze families ook gedachtenisborden in de 
kerk. Pas in de 18de eeuw lezen wij over het ophangen van drie rouwborden. 
 
Wageningen 4 november 1741.Saturni den 4de 9br 1741. -- En wordt de Kerckmr van Baeck geordon-
neert wanneer den aanneemer van het affbicken en witten van de Kerck begint, dat hij dan die Wae-

pens (=wapenrouwborden) soo inde Kerck hangen, sal laten affneemen en afstoffen, en als het gedaen 
is die wederom ophangen, En als de Wapens sijn daer wat aen te doen is, dat daer van de Eijgenaeren 

sal hebben kennisse te geven, off den weer willen laeten repareren, soo niet die niet weer ophangen. 

 
Er hingen dus in 1741 meerdere wapenborden in de kerk. Ik begrijp hieruit dat aan alle borden wel iets 
mankeerde. Dat kan bijvoorbeeld afbladderende verf zijn. Die borden door de eigenaren gerepareerd 
werden werden teruggehangen. Indien eigenaren geen belangstelling hadden (bijv. doordat de borden 
eigenlijk geen eigenaar meer hadden) werden de borden niet teruggehangen. Van wie de wapenborden 
waren is niet bekend. De afgedankte borden zullen wel verstookt zijn. Jammer dat er geen afbeeldin-
gen gemaakt zijn. 
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Bron: OAW inv. nr. 9. Register van resoluties e. d. van de magistraat 1739 maart 11 – 1746 juli 20.f 
100v. 
Misschien werden alle borden verwijderd, want in een archiefstuk van 1745 lezen we over nieuwe bor-
den, waarvoor betaald wordt. 
: In Oct. 1745 is de HWEB Heer Willem van Lauwick begraven en eene wapen gehangen dus 50-0-0. 
1749 Den 19de Maart is de Heer van Heukelum met drie posen overluyd 7-10-0. Zij verdacht het Wae-

pen van Ernst van Lawick tot Heucelum in te brengen. 

1749 Den 11 October is 't wapen van de HWGeb Heer E. van Lawick tot Heukelum gehangen, en daar 

voor ontfangen vijfftigh gln, dus 50-0-0. 

1771, den 8 October is Mevrouw van Duijvoorden begraven sonder luijden 7-10-10. In dit Jaar is het 

Wapen van Mevrouw van Duvenvoorden opgehangen, waar van de penn[ingen], ende naast te doene 
Reek[ening] zullen verandwoord worden dus alhier memorie. In het loopende Jaar deeser Reek[ening] 
is het wapen van Mevrouw van Duvenvoorden opgehangen waar voor ontfangen is de summa van 

f 50-0-0. Deze drie rouwborden zullen in 1795 op last van de Provisionele Representanten van het 
Volk van Holland verwijderd zijn (Zeven, 1998). 
Lit. A.C. Zeven. 1998. Rouwborden in de Ned. Hervormde kerk te Wageningen. Heraldisch Tijdschrift 
4: 24-25. 
 
Grafzerken 

In de kerk bevonden zich verscheidene zerken met familiewapens. De meeste zijn tijdens de verwoes-
ting van de kerk in mei 1940 verloren gegaan. Eerder werden ze opgetekend door Muschart, R.T. 
1937. Grafzerken in de Grote of St. Janskerk te Wageningen beschreven in 1937 Bijdr. Meded. Gelre 
40 365–381.Die door de bombardement vrij waren gekomen werden beschreven in 1940. Bijdr. Med. 
Gelre 44: 209-218. Zeven, A.C. Grafzerken in de Ned. Hervormde kerk te Wageningen. Veluwse Ge-
slachten 8: 213-216. 
 
Klokgelui 
De rust om de kerk zal regelmatig verbroken zijn door klokgelui. Ten eerste zullen de klokken elk hele 
uur hebben geluid, en misschien ook wel elk half uur of elk kwartier. Daarnaast werd de klok tijden 
het Angelus en het Vesper geluid om een moment van stilte te vragen. Ook zal er wel geluid zijn om 
de bevolking op te roepen ter kerke te gaan. Daarnaast kon men tegen betaling de grote of de kleine 
klok laten luiden als herinnering aan een overleden persoon. Ook op hoogtijdagen, zoals een bezoek 
van een belangrijk persoon, zal de klok geluid hebben. En bij brandalarm en ander gevaar. Maar niet 
alle aanzienlijke personen wilden onder klokgelui begraven worden. Zo werd 'Mevrouw van Duijven-
voorden' op 8 oktober 1771 begraven worden 'sonder luijden'. 
 
Kerkgebouw 
De lange muren van de kerk werden gebruikt voor het ophangen van de Brandladder, Hacken (haken) 
en Forcken (OAW inv. nr. 1134, 23-11-1759). De Heer van Rosendaal [Lubbert Adolph Torck vrij 
Heer] betaalde voor sijne nieuwe Grafkelder anno 1742 daar aan 't noord oosten zijde gemaakt (Ned. 
Hervormd Kerkarchief, inv. nr. 61, 1766/7) (Zeven, 1994). 
In 1940 werd het kerkgebouw door oorlogsgeweld zwaar beschadigd. Daarmee ging ook een groot 
deel van het interieur, zoals grafzerken met familiewapens en handmerken verloren. In 1943 vond her-
bouw plaats. In 1944 werd de toren opgeblazen, waarbij ook het schip opnieuw zwaar beschadigd 
werd. 
 
 
8.2.3.  Een termijnkamer of -huis? 
 

In 1518 stond in Wageningen waarschijnlijk een z.g. termijnkamer of -huis. Een dergelijk huis is een 
verblijfplaats voor observanten van de R.K. kerk. Een termijn is een 'bedelgebied', dat toegewezen is 
aan bijvoorbeeld een klooster (Driessen, 1937; de Kok, 1938). 
Op 26 januari 1518 werd genoteerd 'Item Johan Ghoertsz. mit sijnre huysfrauwe Ryckelandt heb[b]en 
laten tymmeren (bouwen) een kaamer (klein huis) vuer die Observanten und wy begeren van onsz 
frunde, dat men die kaamer will holden vuer den Observanten mit alle zijn thobehoir, want hadden zy 
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eigen goith moiten heb[b]en, wy wolden den Observanten die kaamer errflick ende ewelick heb[b]en 
gemaeckt, want principalicke heb[b]en wy die daer vuer getimmert ende geordineert.' De Kok (1938) 
veronderstelt dat de Observanten behoorden tot de Observanten van Arnhem. 
Het perceel waarop Johan Ghoertsz en zijn vrouw Ryckelandt deze kamer voor 1518 lieten bouwen 
kon ik niet identificeren. 
 
8.2.4.  Pastorieën 
 

De z.g. Eerste Pastorie stond op perceel 213<>215 aan de Boterstraat. Of het huis ook voor de Refor-
matie de R.K. Pastorie was, is mij onbekend. Ook is het jaar of de periode van bouw van huis op het 
naastliggend perceel 213 mij niet bekend. Het zal door de Hervormde Gemeente aldaar zijn neergezet, 
bijvoorbeeld als koets(iers)huis. De twee knikken in het trottoir van de Boterstraat op de grens tussen 
de percelen 212+213 en de grens tussen de percelen 214+216, kunnen erop duiden dat de pastorie al 
lang een eigen perceel was. 
In de tinsregisters vinden we mogelijk een aanwijzing voor deze pastorie. Wij lezen (met leesfouten) 
Oppedani de Wageningen de c[-]odtete sitem juxta domi[-] Johannes de Well emptem g.a p.positie 
Imbrecen[-] dictid. Molaert 4 st p.port turon. gr. -- x 16 de c[-]mtate hor snt 3 alt gr. Ook in een ver-
volgboek komt deze registratie voor als Oppidum van Wageningen de Coitate sitem juxta Domum 
Johan de Well empts g.a p.positie Embricen Dom. Mollairt/ Mollert 4 st parnort turoren gross 16 d 

comptate 4 gr manet 1 gr 4 d. Hierin betekenen de woorden 'oppedani de Wageningen', de stedelingen 
van Wageningen, en de woorden 'oppidum van Wageningen' de stad. Dat betekent dat de stedelingen 
resp. de stad tinsplichtig waren resp. was. Omdat niet de kerk, maar de stedelingen/de stad tinsplichtig 
waren/was, is aan de tinsregisters de reformatie niet te herkennen. 
Ik vind het geheel moeilijk te interpreteren. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat Embricen dat Emmerik 
betekent, met deze tins te maken heeft. Deze registers verdienen een nauwgezette studie door een 
kenner. Een eerste stap werd gezet door Maris (1931). Hierbij moet ook meer aandacht aan het Her-
vormde Kerkarchief geschonken worden. 
 
De tweede pastorie werd gebouwd op perceel 161+162. Dit perceel werd op 20 april 1726 (Recht. 
Arch. inv. nr. 194) door Mr Willem Klerck, Raet deser Stat en Griffier in den Hove Provinciael van 
Gelderlant, eigenaar van het perceel 158<>162 afgesplitst en aan de Stat Wageningen 'gedoneert'. Het 
'stuck of gedeelte van sijn Hoff en erf gelegen bij sijn huis [in de Riemsdijkstraat] ter breette van 53 
voeten (ca 15,9m) te meeten van de gevelmuur van die twe[e] kleine huijsjes (perceel 163) langens de 
straat en zo voorts nae het voors. huis van hem, tegenw. bewoont bij wed. van Manen, ende doen in de 

lengte met een regtelinie parallel tegen over sijn voors. huis streckende tot aen deser StadsWal. Ten 

einde om op het voors. erf te laten timmeren een [tweede] pastoriehuis of woninge voor een predicant 
deser Stat zonder dat hetzelve huis ooit tot enigen andere einde sal mogen worden geemploieert. De 
tins van 8 st. en 1 oortje en de verponding van 50 g 11 st. en 4 p werden op dit nieuwe huis overge-
bracht. Dat houdt in dat Willem Klerck geen tins meer over zijn perceel hoefde te betalen. Dat was het 

enige financiële voordeel dat hij van zijn schen-
king kreeg. Langs de Pastorie en perceel 159 
liep een pad om op het perceel 161 te komen. In 
1832 is de pastorie eigendom van de Ned. Her-
vormde Gemeente. Achterin de tuin, aan de voet 
van de wal, stond in 1832 een tuinhuisje. 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 20. Waarschijnlijk de voorgevel van de Tweede 

Pastorie (ongedateerd, waarschijnlijk ca. 1720). 
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In het archief van de Kerkvoogdij (inv. nr. 177) bevinden zich bouwtekeningen zonder legenda en da-
tering. Een nabij liggend document betreft de Eerste Pastorie en is gedateerd 2-5-1720. De bouwteke-
ning, die de voorkant (afb. 20) toont, laat een andere voorgevel zien, dan die op een foto van de Eerste 
Pastorie (zie afbeelding in Deel 3, perceel 214+ 215). Ik concludeer dat de bouwtekeningen die van de 
z.g. Tweede Pastorie betreffen. 
 

Een huis, eigendom van de pastorie 
Voor het perceel 141 of het perceel 151 wordt vermeld 'huis van de Pastorie'. Verder worden naast-
liggende percelen o.m. begrensd door de Pastorie. Voorlopig ga ik ervan uit dat het 'huis van de 
Pastorie' betekent, dat het huis eigendom was van de Pastorie en niet van de Diaconie. 
 
8.2.5.  Huis op het Kerkhof 
 

Op het perceel 271<>276 stond het 'Huis op het Kerkhof', waaruit een groot bedrag aan de koster 
betaald diende te worden. Duidt deze naam op een eerdere bestemming, of moest de naam zijn Huis 
naast het Kerkhof? De achtergrond van deze uitgang zal geweest zijn, dat dit perceel oorspronkelijk 
eigendom was een  St. Petrus broederschap. 
Uit de 1832-percelering blijkt niet waar dit huis gestaan heeft. 
De huisjes op percelen 289<>271 mochten geen ramen en deuren naar het kerkhof hebben. 
 
8.2.6.  Het zogenaamde Klooster of 't Clooster 
 

Angenent toonde aan dat de z.g. Kloostergebouwtjes op perceel 386+387 voorafgegaan zijn door ou-
dere bewoning. Hij vond op 2,75m diepte bewoning die hij dateerde op 1375-1400 en daaronder be-
woningssporen van ca. 1100 (Anon., 2000). Daarboven worden latere bewoningssporen gevonden, die 
Angenent aan 't Clooster toeschrijft. Hierbij tekenen wij nu aan het deze huisjes niet echte kloosterge-
bouwen waren. Nadat het vrouwenklooster te Renkum in 1584 verwoest was, zal het, mede in verband 
met de Reformatie, zijn opgeheven. Om toch een woonplaats te hebben moeten in 1584 de Conventua-
linnen een huis in de Hoogstraat met het achtergelegen perceel tot aan de Achterstraat in eigendom 
hebben verkregen (perceel 386<>389+383+384). Of zij het huis en erf kochten of geschonken kregen, 
weet ik niet, omdat ik geen overdrachtsakte heb gevonden. Indien zij het geheel kochten dan is de akte 
niet in Wageningen gepasseerd. Volgens het Tinsregister waren de tinsplichtige voorgangers 'Albertus 

de Leuwen Aelberti et Peter Everts', d.w.z. Albert 
Alberts van Leeuwen en Peter Everts. Hierna 
wordt het 'Convent van Redinchem' (= Renkum) 
als tinsplichtige vermeld. Daarna verdwijnt deze  
tinsplicht. Dit  moet dan  na 1623  gebeurd zijn, 
want in dat jaar wordt nog over tins gesproken, 
die niet te innen is. 
Misschien hebben de Staten van Gelderland vrij-
dom van tinsplicht geschonken of heeft een parti-
culier of een instelling de tinsplicht afgekocht. 
Daar de latere bewoners van 't Clooster op perceel 
386+387 een stedelijke erfpacht moesten betalen, 
heeft de stad de tinsplicht afgelost en vervangen 
door een erfpacht, nadat anderen dan de conven-
tualinnen, 't Clooster in eigendom kregen. Het 
kaartje afb. 21) geeft aan welke percelen nog 
meer erfpachtplichtig waren. 
 
 
 
Afb. 21.  Kadasterkaart (detail), waarop aangegeven 

de percelen met erfpacht. 
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Deze stedelijke erfpacht rustte op het gehele oorspronkelijke 'klooster'-gebied, incl. het grote huis (op 
perceel 389). De conclusie, die ik hieruit trek is dat de stad dit oorspronkelijke 'klooster'-gebied heeft 
overgenomen. Dit zou betekenen dat de bovengenoemde Barthold van Stralen of een volgende eige-
naar het perceel aan de stad heeft overgedragen. Akten betreffende deze overdracht heb ik niet gezien. 
Zoals vermeld was de financiële positie van de conventualinnen niet rooskleurig en dat zal de reden 
geweest zijn, dat in 1596 Ada van Cortenbach, weduwe van Wilhelm van Boickholt d.i. Willem van 
Bocholt, van 1559 tot 1592 drost van Wageningen en die dus op het Kasteel had gewoond het perceel 
383+384+386<>389 van de conventualinnen kocht. Dit lees ik uit een akte van 1598. De conventua-
linnen mochten in 'hun' huis blijven wonen. 
In de koopakte van 1596 wordt als begrenzing de Hoogstraat en de Nijwerstrate genoemd. Het laatste 
verwijst naar het begrenzende deel van de Achterstraat. Een eeuw eerder wordt dit gedeelte van de 
Achterstraat 'nieuwe straat' genoemd. Dus in 1596 was de straat niet meer 'nieuw', tenzij de straat pas 
echt in de laatste decaden van de 16e eeuw onderhanden werd genomen. Misschien had men een oude-
re verkoopakte bij de hand, en schreef daaruit de namen van begrenzende percelen over. Eerdere on-
derzoekers meenden dat met Nijwerstrate de nabijgelegen Nieuwstraat wordt bedoeld. Wanneer dit 
correct zou zijn, krijgt het aangekochte perceel een vreemde vorm. Daar deze onderzoekers de situatie 
niet begrepen lieten zij de ligging rusten. Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat het grote huis op per-
ceel 389 't Clooster of Het Klooster werd genoemd. Maar de volksmond kan deze naam gebruikt heb-
ben. Immers zij zagen nonnen in habijt bijeen wonen en voor het volk was deze leefgemeenschap niet 
anders dan een vrouwenklooster. Men moet hierbij bedenken, dat de Reformatie van bovenaf werd op-
gelegd, en dat de 'protestante' Wageningers van toen niet meteen alle rooms-katholieke gewoonten en 
gebruiken terzijde hebben gelegd. 
Met afnemend aantal bewoonsters en inkomsten moesten de conventualinnen het grote huis op perceel 
389 verlaten en kleinere huisjes gaan bewonen. Deze huisjes stonden op de latere percelen 386+387+ 
388. Zij zijn daar ca. 1625, waarschijnlijk door de Magistraat (omdat op de percelen erfpachtplicht 
rustte, zie boven), neergezet of bewoonbaar gemaakt. In akten, vanaf 1691, vinden we voor deze huis-
jes, eigenlijk een dubbelhuis, wel de naam 't Clooster of Het Klooster, die ook door de schepenen en 
anderen in overdrachtsakten e.d. worden gebruikt. Deze naam is niet afkomstig van de Vogelvlucht-
kaart van Van Geelkercken, want die noemt het 't Convent. Vanaf 1738 komt de naam 't Clooster fre-
quenter voor. 
 
Tot slot nog een opmerking over de moes- of groentetuin op perceel 381+382. Deze tuin wordt vele 
malen als hof vermeld; in 1650 heet hij 't Clooster Moeshoff. De eigenaren van 't Clooster waren ook 
eigenaren van de 'overtuin'. Misschien dat de conventualinnen ook deze tuin als hun moeshof gebruik-
ten. Of is de tuin in latere instantie door de eigenaren van 't Clooster aan hun bezit toegevoegd? 
Het huis op het perceel 389 was toen nog door een open plaats van de Hoogstraat gescheiden. Pas in 
1727 wordt deze ruimte door de toenmalige eigenaar Henrick van Baack opgevuld met een 'nieuw 
huis'. Hierdoor wordt het oorspronkelijke huis een 'achterhuis'. Daarbij mocht de openbare doorgang 
van de Hoogstraat naar de Achterstraat niet geblokkeerd worden (zie p. 84). De gang lag tussen de 
percelen 389 en 379. Op een foto uit 1903 is de overdekte opening nog te zien. Daarna werd hij ge-
sloten. Waarom mocht dat toen wel? De hoogte van de gang wordt vermeld (10 voet), maar niet de 
breedte. Het voorhuis samen met het achterhuis kreeg de naam Monnikendam. 
 
 
H │ 390 
o ├─────────────────┬───────────── 
o │                 | 
g │ 389 open plaats | 389 huis 
s # 
t 
r  overdekte, openbare doorgang 
a ├─────────────────┴─────────────      # hekje dat weggehaald 
a │ 379                                   moet worden 
t │ 
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8.2.7.  Broederschapshuizen 
 
St. Barbara Gildehuis 

Op de Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken uit ca. 1640 staat een huis, aangeduid met Gildehuis. 
Dit is het St. Barbara Gildehuis op het perceel 357. Uit de gevonden gegevens blijkt, dat de broeder-
schap slechts één kamer in het huis in gebruik had en dat de rest verhuurd werd. Er wordt voor dit 
pand geen tins vermeld. Dit kan betekenen dat de Graaf/Hertog van Gelre het St. Barbaragilde tins-
vrijdom had gegeven, of dat een eerdere eigenaar de tins had afgekocht. 
 
St. Annabroederschap (vicarijgebouw) > woonhuis > tweede gebouw Latijnse School > ? > 

Lazaret > woonhuis 

Reeds is vermeld, dat de St. Annabroederschap ook een eigen huis vermoedelijk op het perceel 
287<>290 bezat. Eerder bezat deze broederschap de Vicarie van S. Anna het perceel 279+285<>290 
(9,23 are). 
Voor het gebruik van het huis vond ik geen verdere aanwijzingen. Later werd het een woonhuis, het 
tweede gebouw van de Latijnse School, een lazaret (zie p. 116) en dan weer een woonhuis. 
 
 
8.3.  Particuliere gebouwen 
 
8.3.1.  Tweemaal een 'Huijs aen de Wal' 
 

De percelen 483 en 484 zijn door versmalling van de gracht vergroot. Het 'Huijs aen de Wal' stond op 
de plek van het latere in opdracht van Torck gebouwde huis op perceel 485. Voor de bouw van dit gro-
tere huis is het oudere huis afgebroken. In het begin van de 20ste eeuw werd dit huis door de leraar ge-
schiedenis Klaij bewoond. Hij noemde het huis Huize Torck. Het had ook de oude naam 'Huijs aen de 
Wal' genoemd kunnen worden. Men realisere zich dus dat het huidige huis op de plaats staat waar eer-
der de stadswal/muur stond. De tuin wordt op p. 136 beschreven. Het huis op perceel 157+158 werd 
ook 'Huijs aan de Wal' genoemd. Beide namen zijn dus geen echte namen van het huis, maar plaats-
aanduidingen. 
 
8.3.2.  De Blauwe Bijl 
 

Op het perceel 254<>258 (beneden gecodeerd als 254oud, 255oud en 256oud) aan de Kapelstraat-zijde 
en op de hoek Kapelstraat / Straat-naar-de Markt (=Vijzelstraat) stond het huis De Blauwe Bijl.  
Meestal wordt deze naam als Blouwe Bijl gespeld. Het geheel bestond uit een huis op het perceel 
254oud+255oud en op de hoek stond op perceel 256oud een schuur of brouwerij. De brouwerij wordt 
al in 1647 genoemd. Er zal een uithangbord of een gevelsteen geweest zijn met daarop een blauwge-
schilderde bijl op een zilveren achtergrond. Ook hier geldt dat een huis met een naam op een straat-
hoek staat. 
De breedte van het perceel 254oud<>256oud 18,3m. De diepte van 254oud<>256oud, dus van blok 
254<>258, is ca. 13,3 m. Het totaal oppervlak was dus ca. 243m2. Naderhand is het huis in twee helf-
ten 254oud en 255oud opgesplitst. De voordeuren waren aan de Kapelstraat-zijde. Het is mij niet be-
kend wanneer de eigenaar van dit perceel (oppervlak 375 m2 plus de Hertogsteeg) besloot om de tuin 
overdwars in twee percelen te delen om daarop huizen met hun voordeur aan de Vijzelstraat te bou-
wen. Ook niet of, alvorens deze percelen af te splitsen, hij eerst de huizen heeft gebouwd, of dat deze 
door de kopers van de grond zijn neergezet. Deze nieuwe woonhuizen 257 (oppervlak met trottoir 107 
m2) en 258 (oppervlak met trottoir 138 m²) worden in 1767 respectievelijk 1755 genoemd, maar kun-
nen van eerdere datum/data zijn. Oorspronkelijk behoorde het gedeelte, van de Hertogsteeg, grenzende 
aan perceel 258 tot dit laatste perceel. Het oorspronkelijke perceel was dus tijdens de afsplitsing gro-
ter. Mogelijk dat de eigenaren van percelen 251, 252 en 253 Recht van Overpad op een reeds bestaan-
de steeg hadden en kon de eigenaar van perceel 258 niets anders doen, dan deze steeg, de Hertogsteeg, 
over zijn perceel te accepteren. Wellicht dat bij de aankoop hiermee rekening is gehouden. De huizen 
op percelen 254 en 255 raakten hun achteruitgang via de Hertogsteeg wel kwijt. De eigenaar heeft daar 
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meestal geen last van, omdat hij het huis op de hoek bewoont of gaat bewonen. In 1806 worden de 
percelen 254<>256 en 257 gescheiden door een muur. 
Door opsplitsen van het perceel 254<>258, waarop een groot huis met schuur, had men vijf huizen 
verkregen. 
Nabij de brouwerij aan de Vijzelstraat-zijde was een put, waaruit de brouwerij en andere buur(t)geno-
ten water putten. Wanneer de brouwerij vervangen is door een woonhuis is mij niet bekend. Opvallend 
is dat in 1832 de drie buurhuizen aan de Kapelstraat (op percelen 254, 255 en 256) nog van één eige-
naar zijn. 
 
Zie ook voor de perceelsgeschiedenis p. 72, waar is aangegeven dat het perceel eerst doorliep naar de 
Hertogsteeg. Later ontstonden na herverkaveling het perceel 254oud<>256oud. 
 
          noord Kapelstraat 
          ┌──────────┬─────────┬───────────┐ 
JvOmmeren │        De Blauwe Bijl          │◙ ◄ put 
 (253)    │ 254      │ 255     │ 256       │ Straat naar de 
          │ oud      │ oud     │ oud       │ naar de Markt 
          │          │         │ brouwerij │ = later Vijzel- 
          └──────────┴─────────┴───────────┘ straat genoemd 
          Hertoch Straetje 
          zuid 
 
Uit dit huis moest een uitgang (een last) van 15 stuivers 0-15-0 (in bijenwas) op 31 december van elk 
jaar aan de 'Cruijs'kerk, d.w.z. oorspronkelijk de R.K. St. Johannes de Doperkerk, en later de Neder-
lands Hervormde kerk, betaald worden. Deze steeg moet al vroeg bestraat zijn, want op 6 augustus 
1620 heet de Hertogsteeg het Steenstraetgen. 
 
8.3.3.  Het van Brienenhuis/De Bontenburg en de Vijsel 
 

In het blok 335<>346 dragen twee huizen een naam. Dit zijn Het van Brienenhuis/De Bontenburg op 
het perceel 341+342 en De Vijsel op het perceel 340 (zie p. 78). Beide namen worden al in de 17de 
eeuw gebruikt. Van De Vijsel nemen we aan, dat het een apotheek waar 'de Vijsel uithing', geweest is. 
Ik heb lang gedacht dat hier ook een brouwerij was gevestigd. Maar deze gedachte blijkt onjuist te zijn 
(zie verder p. 130). Op het perceel 342+341noord stond De Bontenburg met zijn oprijlaan 340oost+ 
340west. Later werd op het perceel 340west de De Vijsel gebouwd. 
 
Het lijkt erop dat het perceel 341<>345 één geheel vormde met het hoofdhuis op perceel 341. Mis-
schien was het perceel eerder nog groter, want het is de vraag op het huis oorspronkelijk zijn ingang 
aan de Achterstraat-zijde had. Immers dit gedeelte van de Achterstraat werd pas eind 15de eeuw aan-
gelegd zie deel 5: Bassecour: 1500-10-27 (Nyhe Straet). Het huis moet dan een vooringang hebben ge-
had en mogelijk, dat perceel 340oost een rest van de oprijlaan is. Deze liep dan van het huis naar de 
Straat naar de Markt (=Vijzelstraat). Logischer was een uitweg naar de Kapelstraat. Na de aanleg van 
de 'Verlengde' Achterstraat en een mogelijke daling van het maatschappelijk niveau van het huis, werd 
deze toegang afgesloten, en kon de apotheek De Vijsel gebouwd worden. Indien dit het geval is, dan is 
Het van Brienenhuis/De Bontenburg van oudere datum dan De Vijsel. Misschien dat archeologisch 
nog iets te vinden is. 
Ik trof voor Bontenburg ook de spellingen Bronkenburg en Bonkenburg aan. 
 
8.3.4. De Bongerd 
 

Het totale perceel waarop De Bongerd stond, besloeg 452<>458 met het hoofdhuis De Bongerd op 
perceel 452. Het werd ca. 1818 afgebroken. De naam zal ontleend zijn aan de boomgaard op 455zuid. 
 
8.3.5.  De Gulden Zwaan 
 

Bij de Bergpoort op perceel 037?, het huijs en erve met den hoff daarachter (---) waer uijt hangt De 
Gele Swaen (1584, 1721) en Nudepoort op perceel 225oud De Swaen (1782), De herberg De Swaan 
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(1806), vanouds genaamd De Zwaan (1819) bevonden zich in bepaalde perioden ook herbergen met de 
naam De (Gulden) Zwaan met spellingsvarianten. Deze herbergnaam werd vaak ook elders voor her-
bergen die nabij een poort stonden, gebruikt. Dit gaat niet op voor de herberg de Swaen op perceel 
400+401 (zie hieronder). 
 
8.3.6.  De Gulden Swaen en De Rode Leeuw 
 

De herberg De Gulden Swaen stond op perceel 400+401. De kleur van de zwaan wordt niet altijd aan-
gegeven: perceel 400+401 De Swaen (1584, 1680, 1681, 1695); De Gulden Swaen (1614). Indien de 
bijschrijving de Swaen in het Tinsregister ook uit ca. 1584 stamt, dan was dit huis in dat jaar al onder 
de naam De Swaen bekend. In 1614 zal er een uithangbord met een geelgekleurde zwaan geweest zijn, 
maar misschien was de zwaan in andere jaren wit. 
Het perceel 400+401 werd gesplitst, waarna de herberg op perceel 400 de herberg De Rode Leeuw 
(1585, 1693) ging heten, terwijl de herberg op het perceel 401 zijn oude naam behield. Hier zal een 
roodgekleurde 'gaande' of 'klimmende' leeuw het uithangbord getooid hebben. 
 

8.3.7.  De 'welvermaerde herberge de Swaen' 
 

Eind 1595 is in de 'welvermaerde herberge de Swaen' te Wageningen het laatste godsgericht in Neder-
land gehouden (Neve & Coppens, 1985). Of deze herberg de Swaen de hierboven vermelde herberg 
van die naam is, weet ik niet. 
 
8.3.7.  Nieuwstraat 5: eertijds W. Meurs' postzegelhandel 
 

Wanneer men het vroegere pand van W. Meurs' postzegelhandel op perceel 373 in de Nieuwstraat be-
kijkt, dan lijkt het of het uit twee delen bestaat. Bij het binnentreden ontmoet men eerst een ruimte, 
waarin o.m. de toonbank staat. Gaat men rechtsaf door een deur, dan bevindt men zich in een ander 
gedeelte, dat tot achter doorloopt. Achterin, in de binnenmuur, bevindt zich een deur, die toegang tot 
een lage kelder verschaft. Boven de kelder is een opkamer. Is één van de delen het in 1787 genoemde 
'halve huis'? Boven bevindt zich een gedeelte, dat niet vanuit de winkel toegankelijk is. Oorspronkelijk 
zal het toch een deel van het pand zijn geweest. Het naastliggende perceel 372 is, zoals elders al ver-
meld, nooit bebouwd, omdat het als achteringang van perceel 376 diende. Maar eerder kan perceel 372 
een toegangsweg geweest zijn van een huis dat meer naar achteren stond. Dit kan het huis zijn van de 
tot de bovenlaag van de stedelijke bevolking behorende Albert en Derk van Ermel. Zij zullen niet in 
een klein huis als op perceel 373 hebben gewoond. Of stond misschien in die tijd op perceel 373 een 
groter huis? En behoorde de bovengenoemde kelder ertoe? Behoorden de putten, gevonden in het pand 
374 in 1998, tot dit grotere huis? Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek zal de oplossing moeten 
brengen. 
 
8.3.9.  Het particulier huis 302+301 
 

Misschien is dit huis het oudste huis op het blok 301<>314. Door verlegging van het tracé van de 
Boterstraat is dit blok verkleind. Misschien dat het huis op dit perceel 190 ouder is. Na 1746 daalt het 
maatschappelijk niveau van het huis op perceel 302. 
Tussen de tuin 301 en de Boterstraat stond een muur, waarvan de fundamenten tot aan de restauratie 
lieten zien, dat deze muur oorspronkelijk uit 'kloostermoppen' (grote bakstenen) bestond. Tijdens de 
restauratie is het fundament van de huidige muur met cement bedekt en zijn de 'kloostermoppen' niet 
meer te zien. 
 
8.3.10.  'Het huis aan de Markt' > Het Sallants huijs > St. Cunerahuis > Cunerahuis 
 

De naam het Sallandts huijs duidt op de familie van Sallandt die dit huis bewoonde. De namen en de 
dateringen van de bronnen, zijn: 'huis ende hoffstadt aen de Merckt' (ca 1560), 'Het Huis aan de 
Markt', Het Sallants Huijs (1664-1666, en 1690-1693), St. Cunerahuis (na 1900) en tot slot Cunerahuis 
(na ca. 1970). De bouwgeschiedenis van het huidige pand en zijn voorgangers is beschreven door 
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Haans en Soentgerath (1997). Zij laten de beschreven geschiedenis in 1657 beginnen, maar zoals hier-
boven is aangegeven, zijn oudere gegevens beschikbaar (zie deel 4, perceel 328). 
 
8.3.11.  Bassecour 
 

De Bassecour bestaat uit vier appartementen (percelen 462, 463, 466 en 467) en vier tuinen (percelen 
461, 464, 465 en 466bis). Door aanplempen van de stadgracht werd het tuingedeelte vergroot. Het 
aangeplempte gedeelte ligt dus momenteel tussen (de resten van) de stadsmuur en de gracht. Mogelijk 
stond eerder hier of in de buurt de z.g. 'Ander borch' van de hertog (zie p. 92). 
De Bassecour werd in 1743/1744 gebouwd door Lubbert Adolf Torck. De bedoeling van hem was om 
met het aanbieden van geschikte huizen aanzienlijke families naar Wageningen te halen. De architect 
was Leendert Viervant en de aannemer Klaas Koning; beiden van Arnhem. Vanwege de ruimte vóór 
het gebouw - Bassecour - ontving het gebouw dezelfde naam. 
Via erfgenamen en kopers werd het gebouw eigendom van de Gemeente Wageningen en vervolgens 
het Rijk om er in 1876 de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool in te vestigen. 
Op 17-11-1806 logeerde Koning Lodewijk Napoleon en een deel van zijn gevolg tijdens zijn bezoek 
aan Wageningen in de Bassecour. Daartoe moet één van de bewoners, Bartholomeus Barreveld, met 
gezin en personeel zijn appartement verlaten. 
 
8.3.12.  Het huis met het balkon 
 

Het huis met het balkon is een volksnaam voor het huis op perceel 069, dat aan de Hoogstraat-zijde 
een balkon heeft. Het heeft een opvallend brede gevel aan de straatkant. 
In dit huis en voorgangers woonden families van aanzien. Hierbij denk ik aan de Van Estvelt's rond 
1600, en aan de burgemeester Frederick van Straelen in het z.g. de secretaris Straelens huys (1647, 
OAW inv. 913). Deze stadssecretaris droeg gegevens over Wageningen aan, die Arend van Slich-
tenhorst gebruikte voor zijn boek over de geschiedenis van Gelderland. 
In 1651 wordt het huis omschreven als seecker huijsingh ende hoffstede  met syn behoorlicken uijt- en 
inwech (Recht. Archief inv. 173 f23v). Dan is het geheel f 2500 waard (Recht. Archief inv. 20 f154v). 
Andere families waren Van Stepraet tot den Pluymenburgh en van Brienen. De Vrouwe Maria d’Ur-
ford d'Antieges, doauagier (douarière, weduwe) van Estvelt had ook bezittingen in Barneveld. Het huis 
is in 1695 nog van burgemeester Frederick van Straelen. Daarna is het eigendom van de Diaconie/Ker-
ckenraet der Stadt Waegeningen. De inkomsten zijn voor de Armen van Wageningen in 1736. Een van 
de huurders is Overste Mosburger. Het huis heeft dan vier haardplaatsen. In 1757 verkoopt de Diaco-
nie het geheel, waarna het in particuliere handen blijft. In 1785 bestaat het uit huys, schuur en stal, hoff 
en erve (Recht. Archief inv. nr. 181 f243). 
Een andere bekende bewoner is Gerrit Ockerse, advocaat (1793), lid van de Steden der Provincie Gel-
derland (1815), dijkgraaf van Wageningen en Bennekom (1829), die het via zijn vrouw Jacomina An-
toinetta Hachenberg erfde (Zeven, 1983b). Ook woonde er burgemeester Cornelis Vreede (deel 2; 
Steenbergen, 1986). 
 
8.3.13.  De Tien Zilverlingen 
 

In 1940 werd het huis dat op perceel 227 stond sterk beschadigd. In 1952 wordt het door de eigenaar 
Amstel Brouwerij NV. afgebroken, waarbij tien munten, waarvan de jongste uit 1669 dateert, gevon-
den worden. Daar de muntvondst geen Noord-Nederlandse munten bevatte, wordt vermoed (Van Gel-
der, 1968), dat zij eigendom van een in 1672 in Wageningen gelegerd Franse soldaat was. Maar het is 
ook mogelijk dat de in dat huis toen wonende stadsbode Jordaen Anthonisz Speijer voor werkzaam-
heden een betaling heeft gehad. Als dat het geval is, dan kan men zich afvragen waarom hij de munten 
verstopte (Zeven, 1996). 
Na de nieuwbouw heeft men, met deze muntvondst in gedachte, het pand 'De Tien Zilverlingen' ge-
noemd. Het gebouw zelf heeft naderhand verschillende functies gehad. 
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8.3.14.  Brouwerijen 
 

Wegens het vuile, ondrinkbare, water werd in talloze steden veel bier gedronken. Daar bier niet goed 
houdbaar was, waardoor tijdvergend transport niet goed mogelijk was, waren er in de steden en dorpen 
vele brouwerijen. In Wageningen waren slechts enkele brouwerijen in eenzelfde periode actief. Een 
reden kan zijn dat hier het grondwater niet of weinig vervuild was, waardoor men goedkoop schoon 
drinkwater uit putten, pompen en de stadsgracht kon verkrijgen. 
Het is interessant te vermelden dat op de tegenover elkaar liggende percelen 257+258 en 368 brouwe-
rijen hebben gestaan. Het water dat hier óf uit de put bij 257 óf uit eigen putten of pompen omhoog 
werd gehaald, zal in die tijd bijzonder schoon geweest zijn. Zie verder p. 55. 
Het inrichten van een brouwhuis was niet goedkoop, en daardoor zal kapitaal nodig zijn geweest. 
Brouwers zullen dus kapitaalkrachtige burgers geweest zijn. 
 
Brouwerij op perceel 059+060 
Voor de duidelijkheid vermeld ik nog dat op deze plaats in de 20ste eeuw het Oranje Hotel, Moderne, 
het Luxor-Theater, de Marskramer waren en nu Blokker is gevestigd. 
In 1647 en 1661 wordt een brouwerij in het gebouw dat op het perceel 059+ 060 stond, vermeld. In 
1772 is deze brouwerij tevens een 'azijnraffinaderij', die bierazijn van bieralcohol produceerde. Na 
1774 bestaat de brouwerij niet meer, want dan heet het 'een brouwerij geweest'. 
Bron: deel 2. 
 
Brouwerij op perceel 317<>319 
Voor de goede orde: nu is de Kringloop op dezelfde plaats gevestigd. 
De brouwerij stond op perceel 317<>319. Als brouwers worden genoemd Cornelis op de Merct de 
brouwer (1619, 1625, dit zal Cornelis Vermeer zijn). 
In 1643 wordt vermeld dat Gijsbertjen Teunis een huys ende brouwerij van Willem Adriaens koopt. 
De brouwerij en bijbehoren (huis en erf) worden geschat op omtrent 2500 gld. Hoe Gijsbertjen Teunis 
hierin past is mij niet duidelijk. In 1651 wordt gemeld dat zij als weduwe van Thonis Wessels en haar 
erven de brouwerij koopt. Maar de koop kan al enige jaren eerder gesloten zijn en pas in 1651 vastge-
legd. Gijsbertjen tweede naam Teunis zal naar de eerste naam Thonis van haar man verwijzen. 
Willem vinden wij terug in 1650 en 1651. Hij wordt dan Willem Adriaensen Versteegh met zijn vrouw 
Anna Jansdr, als eigenaren genoemd. 
In 1647 en 1660 vinden wij Alart Janss Brouwer/Alert Jansen. Op 21 april 1673 is hij overleden en 
laat hij Lijsbet/Lisbeth Verstege als zijn weduwe achter. Zij wordt in 1682 als zodanig vermeld: Lijs-
bet Verstege wed. van Alard Jans Brouwer. Hun zoon is Jan Aalders Brouwer (1711). Lijsbet heet ook 
Elisabeth Aellers (1676); haar tweede naam zal naar de voornaam Alard/Alert van haar man verwijzen. 
Zij en Willem Adriaensen Versteegh zullen verwant zijn (vader en dochter, of broer en zuster?). In 
1689 en 1690 heet zij Lijsbeth en Elisabeth Alerts. 
In 1690 en 1692 woont Jan Alerts/Aellertsen/Alertsen aldaar en een ander zoon Willem Alertsz op 
perceel 319. Kennelijk is het perceel 317<>319 van Alaert Jansz dan gesplitst in de percelen 317+318 
en 319. Jan Alardtsen Brouwer (1697) is waarschijnlijk ongetrouwd, want in 1707 zijn Jan Alertsz en 
zijn dienstbode Cornelia Evertsz van den Brink lidmaat van de Ned. Hervormde kerk. Op 28-12-1705 
verklaart Jan van der Plas dat Jan Alers niet boven maten en excessiefs beschonken is geweest [--] (Ar-
chief Kerkvoogdij inv. nr. 15). Was Jan Alers een goede klant van zijn eigen brouwerij? 
In 1711 heet hij Jan Aalders Brouwer, die in 1713 en 1714 aangezegd wordt 'den dreck' op te ruimen. 
Hij en zijn broer Jacob Alerts moesten in 1717 beenderen opruimen. En in 1718 krijgt hij opnieuw een 
waarschuwing. Waarom lagen daar drek en beenderen? 
Na 1728 verkoopt hij de brouwerij aan Evert van Ommeren. Die wordt daarna niet als brouwer ver-
meld. De brouwerij zal beëindigd zijn. 
Het is interessant op te merken, dat Willem Adriaensen en Gijsbertjen Teunis ook voor de brouwerij 
op perceel 256 worden genoemd. 
Bron: deel 4. 
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Brouwerij in de Bontenos op perceel 367+368 
Voor de goede orde: de brouwerij stond voor een deel op het Salverdaplein en voor een deel op de 
plaats van het Salvo-gebouw. 
De eerste vermelding van een brouwerij dateert van 1688. Het is de enige brouwerij, waarvan een 
naam wordt opgegeven. Wilhem/Willem Ossencamp, die ook al in 1676 wordt genoemd, en zijn 
vrouw Johanna de Ruijter verborgen haere huijsingh, schuer, erffgrondt, hoff en brouwerie. Willem 
overlijdt voor 1692, zijn vrouw Johanna/Janna de Ruijter is in dat jaar 62 jaar oud. Zij leeft nog in 
1707. Zij, Derick Ossencamp en Frans Ossencamp, vermoedelijk haar zonen, verborgen de huijsinge, 
schuijr, brouwerij en erffgrondt. Dirk Ossekamp wordt in 1707 genoemd als lidmaat van de Ned. 
Hervormde Gemeente. Betekent dit dat zijn broer Frans overleden, vertrokken of geen lidmaat was? 
De in 1706 genoemde medebewoner Jan Dercks kan een zoon van Dirck Ossecamp zijn. Maar er zijn 
meer kinderen, want in 1713 vindt het transport van de brouwerij van Elijsabeth van Daetselaer wedu-
we Jan Ossencamp en de kinderen van Derck Ossekamp aan Jacobus (van) Schuijlenburgh en zijn 
vrouw Woltera van Eeden, plaats. Die kinderen heten Johan Ossenkamp en Dirck Ossekamp. 
Jacobus Schuijlenburgh bezat de brouwerij al een jaar eerder, want in 1712 wordt hem te kennen 
gegeven dat hij zijn rommel moet opruimen. Het verkochte en gekochte bestaat dan uit soodaen huij-
singe en erff in de Jeudestraat achter het huijs van de burgemr. G.v. Eede met alle het gereetschap dat 

tot de Brouwerij is gehorende. 1500 Caroli Gulden. 
Jacobus van Schuijlenborgh heeft meer pijlen op zijn boog. In 1726 en 1729 en later is hij burgemees-
ter, en in 1733 en later is hij belast met het briefvervoer van Nijmegen op Wageningen. In 1734 wordt 
zoon Johannes postmeester (Zeven, 1986b; de Jong & Rozema, 1989). 
Pas in 1759 wordt de brouwerij weer genoemd. Hij is dan eigendom van Reijnier van Schuijlenburgh. 
De Heer van Heenvliet is dan schuldig aan R. van Schuijlenborch 5-0-0 voor een ton 'half mr bier'. 
Maar in 1760 staat de naam van Jacobus van Schuylenburg nog bij de brouwerij. De brouwerij blijft 
dan in handen van de Van Schuijlenburg's, totdat in 1798 Jacobus Gerhardus van Schuijlenborgh en 
zijn vrouw Anthonia Maria van Wijk huis, schuur met de brouwerij, hof en erf aan de burgeresse Sara 
Sevenbergen wed. wijlen Jacobus Mensinga, in leven predikant te Barneveld verkopen. Er wordt ook 
nog een aanpalend perceel verkocht, zodat het geheel wordt omschreven als met het geen daar in aart 
en nagelvast is en daar te boven tot de brouwerij behorende vaten, kuipen, keetel en alle verdere 

Brougereedschappen. De koopsom is f 6000. 
En wijders alles op conditien bij koopbriev van d'11 December 1797 vermelde, in specie dat met rela-

tie tot het 1e perceel geconvenieerd is, dat de geevel tussen het voormelde getransporteerde huis en 

het daar tegen aan schietende andere huis (=362) van transportanten is gemeenschappelijk eigendom 
[en] onderhoud, alsmede dat den waterloop dier beide wederzijdse huisen ook gemeenschappelijk 
onderhouden moeten. 
Twee jaar later koopt Jacobus Gerhardus van Schuijlenborgh en zijn vrouw Antonia Maria van Wijk, 
en een zekere Hermanus Scholten alles, uitgezonderd het brouwersgereedschap, weer terug. De koop-
som is nu slechts f 3205. 
Het bovengenoemde echtpaar verkoopt in hetzelfde jaar het brouwerij, huijs, moutkamer, schuur, hoff 
en erv voor f 3000 aan Johan Vincent van der Schooren. De laatste trouwt voor 1811 met Simonette 
Susanna van Wijck. Zij lenen geld en stellen als borg: huis met annexe schuur en tuin met al 'tgeen 
daar in en aan hetzelve aard- en nagelvast in bijzonder ook de ketel, kuipen en pompen tot de daarin 

zijnde bierbrouwerij behorende. In hetzelfde jaar verkopen zij het geheel aan Andries van Barneveld 
en zijn vader Willem van Barneveld, beiden te Hattem. Het geheel bestaat dan uit een huis en erf A311 
met daaragter gelegen hof en annexe schuur met daarin zijnde brouwerij, brouwgereedschappen als 

ketel, twee brouwkuipen, twee pompen, een eest, meestak, meltbak en al hetgeen daar en verder voor-

handen is, of kan gerekend worden en nog. Twee jaar later, in 1813, blijkt het dat het perceel eigen-
dom is van Willem Merkes. Hij heeft het van Johan Vincent van der Schooren gekocht. Blijkt hieruit 
dat Willem van Barneveld identiek aan Willem Merkes is? Deze laatste verkoopt het (une brasserie), 
ook in 1813, aan Wander Veenhuizen te Amsterdam. 
Na 1813 vind ik geen nieuwe gegevens over deze brouwerij. De vele, elkaar snel opvolgende, verko-
pen zal de brouwerij niet te goede gekomen zijn. Waarschijnlijk is ca. 1814, na 126 jaar, het bedrijf 
beëindigd. 
Bron: deel 5. 
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De brouwerij op perceel 256 
Een brouwerij met een put en later een pomp wordt voor dit perceel in de jaren 1620 (Pothovens brau-
huijs?), 1647, 1706, 1728 vermeld. Hoewel er een relatie was met het naastliggend huis Blauwe Bijl 
heb ik niet kunnen aantonen dat de brouwerij ook zo heette. De naam Pothovens brauhuijs zal duiden 
op de naam van de eigenaar Pothoven. 
We vinden voor deze brouwerij dezelfde eigenaar als voor de brouwerij op perceel 317<>319. Want in 
1647 is Wilhem Ariaens eigenaar van de brouwerie. En in 1660, 1663 en 1689 wordt Gysbertjen Tho-
nissen als brouwster vermeld. Jantien Segelaer is haar dochter. Gijsbertjen wordt ook voor de brouwe-
rij op perceel 317 genoemd. Zij is gehuwd met Thonis Wessels en de vraag is of hij identiek is met 
Anthoni Segelaar/Zegelaar. Of is het toevallig dat haar beide echtgenoten Thonis en Antoni heten. 
Deze treedt ook als brouwer op. 
In 1700 moet de put bij Antoni Segelaer hersteld worden. Omwonenden willen niet meebetalen, omdat 
de put vooral door brouwer Antoni Segelaer wordt gebruikt. In 1702 en in 1706 wordt Antoni Segelaer 
als brouwer vermeld. In het laatst genoemde jaar is Antoni Segelaer getrouwd met Rentje Stooter. Het 
echtpaar verkoopt dan huijsinge en erffgront aan de echtelieden Derick Brouwer en Beertje Francken. 
De tweede naam van Derick is dan waarschijnlijk nog een beroepsnaam. Immers zijn zoon Franc 
Brouwer woont in het huis met de brouwerij, en in 1706 betaald hij een rekening met bier. In 1719 is 
hij ontvanger. De beroepsnaam Brouwer is tot een familienaam geëvolueerd. 
Bron: deel 4. 
 
De brouwerij van het Kasteel 
Smals en Soentgerath (1998) vermelden dat in 1599 er sprake is van een kruittoren, een bussenhuis 
(kanonnenopslagplaats), een brouwhuis, een stal, een gevangentoren en het poorthuis. In het brouw-
huis zal bier voor de drost, zijn familie en bedienden en de militairen zijn gebrouwen. 
 
Geen brouwerij op perceel 340 De Vijsel 
Ik heb lang gedacht dat hier een brouwerij gevestigd was. Dit baseerde ik op de naam Adriaen Brou-
wer cum pueris (met zoons) en de naam Toenis Arissen Brouwer, die hier gegoed zijn. Het blijkt ech-
ter dat deze van oorsprong beroepsnaam een familienaam is geworden. 
Bron: deel 4. 
 
 
8.4.  Blekerijen en schoon, ijzervrij water 
 
Binnen de stad was in de 18de eeuw de Stadsbinnenbleek. Deze lag op het latere perceel 439. Een bui-
tenbleek lag in de 17de eeuw buiten de stad ten westen aan de Nudepoort. Een tekening uit de 19de 
eeuw toont ons de buitenbleek aan de oostkant van de Nudepoort (afb. 22). Om het bleekproces goed 
te laten verlopen moest het linnengoed op een schone ondergrond in de zon liggen en regelmatig met 
schoon, ijzervrij water besprenkeld worden. Indien het water niet ijzervrij was zouden er roestvlekken 
achterblijven. 
Bovenstaande houdt in dat het water in de gracht, dat afkomstig was van de Wageningse Berg schoon 
en ijzervrij was. Wanneer men in het Binnenveld in de sloten kijkt, ziet men vaak een soort organische 
'ijzerroest' op planten afgezet. Dit water is afkomstig van het Veluwemassief. Hiervan weten we dat de 
grond rijk aan ijzer is, zodat in de periode 800-1000 ijzer gewonnen kon worden. Zoals gezegd kwam 
een deel van dit water via de Dijkgraaf in de stadsgracht. De vraag is of onderweg het ijzer uit het wa-
ter verdwenen was. 
 
 
8.5.  Geveltekens: gevelstenen, uithangborden, en borden 
 
Alle uithangborden en gevelstenen met afbeeldingen waren vroeger gekleurd. In musea vinden wij 
vaak gevelstenen, waarvan in de loop der tijd de verf verloren is gegaan. Deze zouden opnieuw ge-
schilderd moeten worden (Lennep & ter Gouw, 1868; Offenberg, 1987; Boers, 1992; Schiltmeijer, 
z.j.). Dit geldt ook voor de gevelsteen met het gemeentewapen in het Gemeentehuis. 
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8.6.  Hardstenen paaltjes en stoeppalen 
 
Vele stoepen in de Hoogstraat, Boterstraat en andere straten werden afgescheiden door met kettingen 
verbonden hardstenen paaltjes. Na verwijdering van de stoepen zullen de kettingen voor andere doel-
einden zijn gebruikt of als schroot zijn verkocht. Maar wat is er gebeurd met de talloze hardstenen 
paaltjes? 
Dezelfde vraag geldt voor de stoeppalen met familiewapen van de eigenaar. Een dergelijk paal is voor 
Rhenen bewaard gebleven, terwijl van drie andere alleen gipsafdrukken resteren. Waar bleven de Wa-
geningse stoeppalen? Werden zij als drempels verwerkt? 
 

 

8.7.  Blauwe daken en dakloodjes 
 
Op de vogelvluchtkaart van ca. 1640, heruitgegeven door Frederick de Wit in ?1698, en in 1996 aan-
geschaft door de Universiteitsbibliotheek van de Wageningen Universiteit (zie omslag) worden de 
meeste gebouwen afgebeeld met rode daken. De rode kleur zal aangeven dat het dak bedekt was met 
dakpannen of daktegels. Enkele gebouwen hebben echter een blauw dak. Dit zijn de overheidsgebou-
wen: de binnenpoort van de Bergpoort, de binnenpoort en het Wachtlokaal van de Nudepoort, de Ned. 
Hervormde kerk, en het grootste gebouw van het kasteel. Aan de Boterstraat op perceel 285 staat een 
huis met een lichtblauw dak. De blauwe daken zullen wijzen op leien daken. De dakleien werden dak-
pansgewijs met spijkertjes 'opgehangen'. Op de nok werd de bovenzijde met een loden strook afge-
dekt, welke weer met spijkertjes werd vastgemaakt. Om instromen van hemelwater bij de spijkertjes te 
voorkomen werden de gaatjes dichtgesoldeerd en afgedekt met een dakloodje. De officiële naam van 
een dakloodje is trotseerloodje. 
Dakloodjes werden, zoals de naam al zegt, van lood in een mal gegoten. Doordat het lood hergebruikt 
werd, zijn oude dakloodjes zeldzaam (Steijns, 1995). Maar in het verleden zullen enkele onopgemerkt 
van het dak gevallen zijn. Deze kunnen nu bij restauratiewerkzaamheden of archeologisch onderzoek 
teruggevonden worden. 
Overigens, een soortgelijke, ook ingekleurde kaart, is te zien in het Museum 'De Casteelse Poort'. Uit-
gezonderd het Wachtlokaal en het huisje aan de Boterstraat zijn dezelfde gebouwen met blauwe daken 
aangegeven. Nieuw zijn de Bongerd en de huizen tegenover het Wachtlokaal van de Nudepoort. Dit 
kan betekenen, dat de uitgever of een latere tekenaar niet precies wist welke gebouwen leien daken 
hadden. Dan was het logisch te veronderstellen dat de kerk en dergelijke gebouwen een leien dak had-
den, en kennelijk koos men dan nog een paar andere gebouwen. 
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Hoofdstuk 9  | AKKERS, TUINEN OF HOVEN, BOOMGAARDEN, 
     STALLEN EN MESTVAALTEN IN DE BINNENSTAD 
 
 
9.1.  Inleiding 
 
Nadat er enkele boerderijen met hun akkers of een deel ervan binnen de stadswal kwamen te liggen 
zullen de eigenaren of pachters nog lang hun ambacht hebben uitgeoefend. Telkens zal een deel van de 
akkers bestemd zijn voor stedelijke voorzieningen, zoals een markt, gebouwen (incl. de kerk), huizen, 
erven (incl. kerkelijk en andere religieuze terreinen), tuinen, straten en stegen. Huisdieren, zoals paar-
den, koeien, schapen en varkens, zullen nog lang gehouden zijn. Paarden dienden als rij- en trekdier. 
Dit toont de lijst van paarden en wagens in Wageningen uit 1815 aan (Zeven, 2000b). Koeien kunnen 
ook als trekdier gebruikt zijn. 
Nadat de laatste weiden binnen de wal verdwenen waren, zullen de dieren nog wel 's winters op stal 
hebben gestaan. Het houden van huisdieren, heeft nog lang plaats gevonden. Hierbij speelde de grootte 
van het erf en de tuin een rol. Soms wist men niet waar men de beesten laten moest en werden ze op 
zolder gehouden. Hiertegen werd voor een geval in Deventer door de buren bezwaar aangetekend 
(Koch, 1988). 
 
 
9.2.  Tuinen 
 
9.2.1.  'Kloostermoestuin': een foute naam 
 

Een tuin bevond zich bij het huisjescomplex Het Klooster (zie p. 122). Zo verkoopt op 12 februari 
1781 (Recht. Archief inv. nr. 181 f134, inv. nr. 198) het echtpaar Pieter Boll Noppen en Johanna 
Lauwrentia Budding aan het echtpaar Evert van Mossel en Anneke van Veen een hoff off tuijn gelee-
gen voor het huijs het Klooster genaamt. De koopprijs was f 100 en de verponding f 0-2-8. De huisjes 
Het Klooster stonden op het percelen 383, 386 en 387 en werden bewoond door de verkoper. De koper 
woonde op perceel 382, dat dus aan zijn nieuw verworven tuin grensde. De situatie was (niet op 
schaal) aldus: 
 
           387+386+383 PBolNoppen huis het Klooster   │ A 
          ────────────────────────────────────────────┘ c 
          uitweg = 1e Kloostersteeg                     h 
          ┌────────────────────────────────┬──────────┐ t 
erven     │ 381 PBollNoppen > EvMossel     │ EvMossel │ e 
WSuermond │ hof voor het huis het Klooster │ (382)    │ r 
(379+380) └──────────h─e─i─n─i─n─g─────────┴──────────┤ s 
          WBoekelman (367)                              traat 
 
 
9.2.2.  Stadshoptuin: een fantasienaam 
 

De naam Stadshoptuin (perceel 347) voor dit perceel verschijnt op een kaartje in het Bouw- en Sloop-
archief gemerkt 'pand Kapelstraat 15' en daterende van 5 mei 1923. Op welke bron dit kaartje en dus 
de naam is gebaseerd, wordt niet aangegeven (Zeven, 1989a). In geen enkel ander document kwam ik 
de naam Stadshoptuin tegen. Daarom concludeer ik nu, dat deze naam in 1923 aan de fantasie van de 
kaarttekenaar is ontsproten. 
 
 
9.3.  Mestvaalten, stallen en kotten 
 
Mestvaalten lagen door de stad verspreid. De oudste vermelding, die ik vond, dateert van 1712. Het is 
mij niet duidelijk of de eigenaar van de grond de mestvaalt alleen voor eigen gebruik bestemd had, of 
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dat hij, eventueel tegen betaling, anderen toestond ook van de vaalt gebruik te maken. Mestvaalten 
werden met huis, schuur en tuin verkocht, en hierdoor weten wij waar zij in de binnenstad lagen. Hier-
bij blijft de vraag of zij altijd vermeld worden. Misschien alleen als zij een economische waarde had-
den. Dan is het dus mogelijk dat kleine mestvaalten en mestvaalten van tijdelijke aard niet in de over-
drachtsakten werden vermeld. Zo is het mogelijk dat na de koop van een huis en tuin de nieuwe eige-
naar een mestvaalt aanlegde, en deze vlak voordat hij zijn eigendom na bijvoorbeeld 30 jaar verkocht, 
weer opruimde. Dan worden in beide overdrachtsakten deze mestvaalt niet vermeld, hoewel hij er wel 
30 jaar geweest is. 
In de Wageningse binnenstad moest de bewoonster van perceel 125 in 1669 voortaan haar koe 's zo-
mers buiten de stad houden en mocht zij haar varkens tot aan de slacht vetmesten. Maar ze mocht de 
beesten niet meer vervangen. Hetzelfde gold voor de poortierse van de Nudepoort, wed. Jan van 
Rooijen. Zij vroeg in 1754 toestemming aan de Magistraat om 'aen 't Poortiershuijs' (op perceel 225< 
>227), dat zij met haar zoon bewoonde, voor het bouwen van een stal voor 'een Coeijbeest'. Deze toe-
stemming kreeg zij vermoedelijk niet, maar later hield zij toch 'een koeij, varkens' en was er een mest-
vaalt. Zij moest de koe het komende voorjaar op een weide houden, en de varkens mochten na de 
slacht niet vervangen worden (zie ook Gast, 1997a). 
Een ander geval uit 1783 wordt beschreven in deel 5: perceel 410, waarbij de jood Samuel J. Marcus 
klaagt over het varkenskot van Hendrik Vermeer op perceel 409. Vermeer heeft deze tegen het 
schaapskot van Marcus geplaatst en 't'nat, drek off vuyligheyd' komt op het erf van de eerste. Dit is op 
zichzelf al onacceptabel. Daarbij komt nog dat voor een jood een varken een onrein dier is. De situatie 
was voor hem en zijn gezin dus extra irritant. Vermeer moet de viezigheid naar zijn erf afleiden. 
Maar ook buurman Maas Derksen heeft 'de put van 't Secreet, geplaatst in syn varkenskot terzyde van 
het Huys en Erff' van Marcus. Derksen moet zorgen dat er geen stankoverlast is, en hij moet het water 
van het dak van de varkenskot naar zijn erf afleiden. Aldus in kaart (niet op schaal): 
 
H │ 
o │                                                │ A 
o ├──────────────────────────┼─────────────────────┤ c 
g │ 409 HVermeer   varkenskot│schaaps 410 SJMarcus │ h 
s │ huis                     │schot           huis │ t 
t ├──────────────────────────┴─────────────────────┤ e 
r │      408.2 MDercksen varkenskot w.i. secreet   │ r 
a │                                                │ s 
a │                     ┌──────────────────────────┤ traat 
t │ 
 
 
In 1815 werden er binnen de stad ca. 70 paarden gestald. Deze zullen als rijdier, en als trekdier van 
karren en koetsen gediend hebben. Ook kunnen koeien als trekdier gefungeerd hebben. En in 1830 
hielden de bewoners van vijf woningen op perceel 138 één koe, vijf varkens en enige schapen. 
Kippen worden niet vermeld; toch moeten ze er in grote aantallen geweest zijn. Immers men moest 
zijn tins o.m. in hoenderen betalen. Hoenderen zullen ook voor betaling van pacht en tienden gediend 
hebben. Zo ontving in 1294/95 de graaf van Gelre uit de stad Wageningen (opido Wagenunge) 250 
hoenderen (pullos) (Meihuizen, 1953). Ook zullen eieren en kippen voor eigen gebruik en voor de 
verkoop gediend hebben. Loslopende kippen en ander gevogelte in een hof zijn geschilderd door o.a. 
de 17de eeuwse kunstschilder Gijsbert Gillis d'Hondecoeter. De eventuele resterende ruimte van het 
perceel werd gebruikt als werkplaats of als groententuin (Zeven, 1998c). 
Naast de reeds vermelde varkens, schapen en koeien, zal de mest ook afkomstig van de vele paarden, 
zijn geweest. En misschien werd ook de inhoud van een beerput van tijd tot tijd op de mestvaalt ge-
bracht. Daarnaast zal er van allerhande huisvuil op terecht gekomen zijn. 
De koestal op perceel 226 verklaart de aanwezigheid van de mestvaalt op perceel 222. 
 
perceelnr    jaar 

54
 

056/047  1799, misschien dezelfde als de volgende 
057       1780, zie hierboven 

                                                 
54  Zie delen 2 t/m 5 onder het perceelnummer voor precieze datering, bron en meer informatie. 
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128     1679, misschien dezelfde als de volgende 
130      1807, zie hierboven 
191        1823 
210        1734 
218       1826 
221        1780, zie volgende 
222/225oud 1712, 1769, 1777, 1780, 1798, 1819, 1824. Deze mestvaalt lag hier dus meer dan 100 jaar 
336+339      1733, voor 1740, zie tekst 
350        1786 
377       1819, misschien gezamelijk met 379 en 389achter 
379       1862, zie hierboven 
389achter  1792, 1805, zie hierboven 
406      1805, 1806 
439       1742, 1743, wordt Stadsbinnenbleek, zie beneden 
 
Tabel 3. Een overzicht van gegevens betreffende mestvaalten in de binnenstad per perceel en jaar. 

  
 
Uit het overzicht in tabel 3 blijkt dat door de tijd er ca. tien mestvaalten worden vermeld. Die op per-
ceel 222 heeft misschien het langst bestaan. In het na- en voorjaar zal men de mest met het andere af-
val naar het land hebben uitgereden. Niet vermeld zijn het waarschijnlijk grote aantal kleine mest- en 
composthopen. 
 
Torck en mestvaalten 

Men was niet altijd gelukkig met de aanwezigheid van een mestvaalt. Het zal een bron van stank en 
ziektekiemen geweest zijn. Verder zal het aanzicht niet oogstrelend geweest zijn. Dat vond Lubbert 
Adolf Torck kennelijk ook van de mestvaal die op het perceel 339+336 lag. Wanneer hij en zijn gasten 
naar zijn kasteel reden of het weer verlieten passeerden zij deze mestvaalt. Ook zal hij de huurders van 
de z.g. Rozendaalse huizen op percelen 468<>478 een beter aanblik en stadslucht gegund hebben. 
Daarom kocht hij ca. 1739 een deel (in 1832 perceel 336 genoemd) van het perceel 339+336 met een 
deel van de mestvaalt. Nadat de mest verwijderd was, liet hij op dit perceel twee huisjes bouwen, die 
hij verhuurde. Achter huis 336 bleef de oude mestvaalt op een deel van perceel 339, maar als zijn gas-
ten en huurders door de Achterstraat gingen zagen ze deze mestvaalt niet. De bewoners van 336west 
zullen wel door stankoverlast gekweld zijn. Misschien werd dit door een lage huur gecompenseerd. In 
plattegrond (niet op schaal): 
 
      │ 337+338 │ A │ Rozendaalse                │ 337+338 │ A │ Rozendaalse 
      └─────────┤ c │ huizen                     ├─────────┤ c │ huizen 
339 vaalt vaalt │ h │ 478              339 vaalt │ 336     │ h │ 478 
────────────────┘ t └──────────────    ──────────┴─────────┘ t └────────────── 
Burgstraat        e  Kasteelse Gang         Burgstraat       e  Kasteelse Gang 
────────────────┐ r ┌──────────────    ────────────────────┐ r ┌────────────── 
                │ s.│                                      │ s.│ 
 
Situatie voor en na ca. 1740 

 
Door de bouw van twee huisjes op het perceel 336 schermde Torck de mestvaalt, die nog op perceel 
339 lag, af. Bij de koop bedong hij dat het recht 'dat den Heere koper een put of secreet onder de vaalt 
van de verkopers sal mogen laten graven en ten allen tijden reijnigen.' De huisjes, of waarschijnlijker 
in de tuin van beide huisjes was een secreet gebouwd, waarvan de beerput onder de mestvaalt van per-
ceel 339 werd gegraven. 
 
Torck was nog niet helemaal tevreden, want gaande door de Molenstraat en Achterstraat komt hij 
tegenover het perceel 439, gelegen tegenover 'zijn' Latijnse School een mestvaalt tegen. Hij laat de 
mestvaalt opruimen, waarna het terrein de Stadsbinnenbleek wordt. 
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Op enkele plaatsen worden mestvaalten binnen de stad verkocht. Dit duidt op het houden van vee en 
misschien ook wel op het verwerken van de fecaliën van de inwoners tot compost. Uiteraard zal het er 
behoorlijk gestonken hebben. En hoe zal het brood van een bakkerij op perceel 125 met er achter(?) 
een koestal en grote mestput (zie boven) in 1669 geroken hebben? Op perceel 138 stond een huis en 
een schuur, waarin vijf  woningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 22. Nudepoort in 1820.Toegeschreven aan W. de Beedt. Part. collectie. Links Herberg de Engel, rechts de 

Nudepoort en de gracht. Op de voorgrond een aangelijnd varken en bleekgoed, en een vrouw die water uit de 

gracht schept om het bleekgoed te besprenkelen. Dit betekent dat aldaar het grachtwater schoon en ijzervrij was. 

 
Eenentwintig bewoners hielden in 1830 samen 1 koe, 5 varkens en 1 schaap. Het moet daar een gezel-
lig gekeuvel, geloei, geknor en geblaat geweest zijn. 's Zomers werden de koe en het schaap buiten de 
stad geweid, maar voor de varkens zal dit niet het geval geweest zijn. 
Sommige koeien en varkens zullen overdag zijn 'uitgelaten' om in de berm van de weg of gracht te gra-
zen resp. wroeten. 
Zoals al eerder vermeld werd in de beginperiode een groot deel van de grond van de binnenstad ge-
bruikt voor land- en tuinbouw. Daarnaast waren er boomgaarden en natuurlijk talloze op zichzelf 
staande vruchtbomen. Van de laatste krijgen wij een indruk als het stadsbestuur de eigenaren van de in 
1727 en opnieuw in 1740 eigenaren van bomen, die 'qualijk geschout' waren, gebied takken hangen 
over gracht, openbare weg of pad te snoeien of op te ruimen. 
De meeste bomen zijn kweeperen en wilgen. Er wordt dan eenmaal een mispel en eenmaal een moer-
bei genoemd. Maar er zullen ook vruchtbomen, zoals appel, peer, kers en morel geweest zijn. Zo 
wordt in 1620 voor perceel 262 een 'ionge appelboem' als grensboom vermeld. 
Daar boomgaarden in het algemeen op hogere grond staan, kan men wellicht hieruit concluderen dat 
de plekken waar boomgaarden voorkomen ooit een oeverwal van de Rijn is geweest, of dat het terrein 
anderszins sterk verhoogd is (Zeven, 1997). 
 
 
9.4.  Bloementuinen 
 
De eerste bloementuin die ik vermeld vond, lag op perceel 155, waar zich in 1807 een menagerie, 
bleekveld en bloementuin bevinden. Deze tuin is eigendom van Rector Hendrik Wubbels. In 1864 ligt 
hier een 'ruimen en fraajen tuin.' Wubbels gaat dan zijn eigendom verkopen. Het zou interessant zijn te 
weten of hij of zijn vrouw in zijn nieuwe woonplaats ook een 'fraaien' tuin heeft doen aanleggen. 
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In 1828 zal op perceel 178, naast de gebouw van het Dijkstoelhuis, een bloementuin door het Collegie 
van den Dijkstoel aangelegd worden. 
Ook op perceel 484 wordt een tuin met vijver, waarover twee smalle bruggetjes, en paden aangelegd. 
Het zal in twee delen verdeeld zijn, zodat de bewoners van de twee woningen op perceel 485 elkaar 
niet voor de voeten liepen. Hoe de grens van deze tweedeling liep is niet op de Kadasterkaart-1832 
aangegeven. 
De tuin, of beter: de twee tuinen behorende bij de twee woningen onder één kap op perceel 485, wer-
den als lusthof aangelegd. Daarom heette één 'Het Paradijs'. In de tuin werd een vijver bestaande uit 
drie lange armen uitgegraven. Eén van de armen sloot aan op de stadsgracht. De armen waren over-
brugd en hoewel niet getekend, zullen er paden in de tuin geweest zijn, die op de bruggetjes aansloten. 
Helaas is geen plattegrond bewaard gebleven. Deze vijver staat uiteraard nog niet op de tekening van 
Barend Elshoff uit 1722, omdat dan de tuin nog niet bestaat. 
 
 
9.5.  Menagerieën 
 
Naast de menagerie op perceel 155, lag er ook één op het Rhijnbolwerk, ook Willem Jordensbolwerk 
geheten. Deze menagerie wordt daar voor de periode 1775-1791 vermeld. Menagerieën waren 'in' in 
die tijd (Pieters, 2000). 
Helaas is niet aangegeven hoe de menagerie in Wageningen eruit zag, en welke dieren er gehouden 
werden. Het is waarschijnlijk, dat deze menagerie niet openbaar was, waar bezoekers tegen betaling de 
dieren konden bekijken. Uiteraard zullen privé bezoekers welkom geheten zijn. 
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Hoofdstuk 10  |  STRAATNAAMGEVING 
 
 
10.1.  Het ontstaan van straatnamen 
 
Straatnamen kunnen op verscheidene wijzen ontstaan. De moderne wijze is een voorstel van een parti-
culier, een instantie of de gemeente, welke al of niet door de Gemeenteraad wordt aanvaard. In de 
Middeleeuwen echter ontstaan zij als het ware spontaan. De naam kan naar een persoon, die aan die 
straat woont, verwijzen. Vertrekt of overlijdt hij en komt iemand anders daar te wonen, dan kan de 
straat naar de nieuwe bewoner genoemd worden. Maar de straat kan ook zijn naam behouden. Kwam 
er nieuwe belangrijke bewoner, dan kon de oude straatnaam vervangen worden door die van de nieuwe 
bewoner (Dolfin et al., 1989, voor Utrecht). We zien dat in Wageningen bij de Rouwenhofstraat, die 
ca. 1728 een keer naar de familie Lutteken, die er woont, wordt genoemd: Luttekenstraat (zie p. 145). 
De straat kan naar een huis genoemd worden. Dit huis heeft bijvoorbeeld een eigennaam of iets her-
kenbaar karakteristiek, zoals een bepaald bedrijf. Namen kunnen verbasterd blijven bestaan, die zonder 
historisch onderzoek tot fantasieverklaring kunnen leiden (zie beneden Hertogsteeg). 
Van de meeste Noord- en Zuidnederlandse steden kennen wij geen oudere straatnamen dan uit de 13de 
eeuw en veelal dateren zij voor het eerst uit de 14de eeuw. 
Voor Wageningen vinden wij namen van straten in archiefstukken. Maar doordat een deel van het 
stadsarchief in 1652 verbrand is, zijn onze oude bronnen beperkt. We vinden ook straatnamen op de 
Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken uit ca. 1640. Deze laatste kaart is alom verspreid en wordt kri-
tiekloos als correct aangenomen (zie p. 54). 
 
 
10.2.  Straat of steeg 
 
In de stad vinden we vooral straatnamen; af en toe wordt ook gerefereerd naar een steeg. De naam 
straat duidt op een verhard wegdek, terwijl een steeg onverhard is en oorspronkelijk omhoog (of om-
laag) liep (de Melker, 1984). 
Veelal zijn in een stad deze betekenissen verloren gegaan en kan de suffix -straat op een belangrijker 
weg, dan -steeg wijzen. Dan kan, zoals in Amsterdam, toch het naamsdeel straat of steeg op een ver-
schil wijzen. Het lijkt erop dat het naamsdeel straat op een meer openbaar karakter wijst, dan een steeg 
vooraf gegaan van een persoonsnaam (de Melker, 1984). 
Voor Wageningen kennen we de aanduiding Hoogstraat met zijn 'instegen'. Met deze aanduiding 
wordt verwezen naar de zijwegen Riemsdijkstraat, Rouwenhofstraat en Broekstraat. De Nieuwstraat 
wordt in 1476 steeg genoemd. Toen zal hij misschien een nieuwe, nog onverhard, minder belangrijke 
weg geweest zijn. 
 
10.2.1.  Brede stegen 
 

Bredere stegen ontvingen namen van een aanwoner. Dit kan de eigenaar geweest zijn, die als project-
ontwikkelaar percelen aan de steeg ter bebouwing verkocht. Of de steeg heette naar een belangrijke 
bewoner. 
 
10.2.2.  Naamloze smalle stegen 
 

De smalle stegen lopende van de huizen aan de Hoogstraat naar de Achterstraat dragen geen naam. Zij 
waren het eigendom van de eigenaren van deze huizen. Er was kennelijk geen behoefte om deze stegen 
van een naam te voorzien. Alhoewel men wel de steeg zal hebben aangeduid naar de eigenaar. 
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10.3.  Bestrating 
 
De verharding van een wegdek kan van al dan niet bijgehakte natuursteen, van baksteen en van hout 
zijn. Zo werd o.m. in Deventer een houten straat uit de eerste helft van de 13de eeuw gevonden (Lub-
berding, 1987). Ook kon een straat voor een gedeelte in de lengterichting bestraat zijn. Voor Wagenin-
gen geldt, dat langs de straten goten liepen, die het regenwater afvoerden. Waar wegen en uitwegen 
een goot kruisten werden 'heulen'  gemaakt. Omdat  ik slechts  enkele gegevens over straatonderhoud 
in de Stadsrekeningen heb gevonden, neem ik aan dat het onderhoud uit de algemene middelen werd 
betaald. 
In de Hoogstraat zien we op ansichten uit het begin van de 20ste eeuw een stoep – stoeprand – ca. 1 m 
bakstenen – keitjes – bakstenen – stoeprand – stoep. 
 
 
10.4.  Straatbreedte 
 
De breedte van de straat en steeg werd mede bepaald doordat de huizen vanwege de afvoer van regen-
water van de daken vooroverhangend waren gebouwd. Van der Leeuw-Kistemaker (1974) vermeldt 
voor Amsterdam dat ongeveer 4 duim op een roede werd ingesprongen. Dit is voor een 3 m hoge kar 
17 cm. Hierdoor was de straat op die hoogte ca. 34 cm smaller dan aan de voet van de huizen. Ook in 
de straat aanwezige stoepen en horizontaal uitgeklapte luiken aan de voorzijde van het huis waardoor 
men een plat vlak kreeg om de koopwaren te etaleren, versmalden de weg. De magistraat moest voort-
durend keuren uitvaardigen om het steeds smaller maken van de straten te beperken (Van der Leeuw-
Kistemaker, 1974). Bovenstaande gold ook voor Wageningen, waar het stadsbestuur voortdurend 
moest waken voor het ongeoorloofd timmeren, d.w.z. bouwen op straten, markten en gemeenschappe-
lijke terreinen. Daartoe werd in 1422 een keur (van Veen, 1903: keur 83) uitgevaardigd om dit te ver-
bieden. Overtrad iemand toch deze keur, dan was de boete 40 lb. (pond), waarvan 20 voor de hertog en 
20 voor de stad, en uiteraard moest het bouwsel afgebroken worden. 
 
Keur 83. DAT NIEMANT OP STRATEN, MARCKTEN OFF GEMEINTEN TYMMEREN SAL. 
Item die richter ende die schepen sijn overdragen in den yaer van xxii (=1422) des Dynxdagh nae 
denn hiligen Yaersdach (=6 januari), dat nyemant op straten noch op merckten noch op meenten byn-
nen onser stadt en betymmer. Weert saick dat dair yemant op tymmeren, die solde verliesen 40 lb, 

twyntich den heer ende twyntich der stadt, ende nochtanst solden sy dat weder affbreken. 
 
 
10.5.  Verklaring van de straatnamen in de binnenstad 
Stol (1979) deelt de namen van straten in naar gelang de naam. Ik heb deze indeling aangepast om de 

namen van de straten van de binnenstad van Wageningen te kunnen indelen. 

 
10.5.1. Namen duidend op religieuze instellingen 
 

Zoals in vele steden en dorpen ontvangt een weg (straat, weg, laan en steeg) een naam, die in verband 
staat met een religieuze instelling. Deze instelling kan aan die weg liggen of de weg kan er naartoe lei-
den. 
 
Kerkstraatje 
Drie z.g. kerkstraatjes verbonden de St. Johannes de Doperkerk met de Boterstraat, Hoogstraat en Ka-
pelstraat. Het waren volksnamen. Deze namen vinden we terug op de Vogelvluchtkaart van Van Geel-
kercken uit 1640. De naam van de huidige Kerkstraat, dat is de verbindingsweg Kapelstraat - kerkelijk 
terrein is erop gebaseerd. 
Bron: Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken uit 1640; zie Gasthuisstraat. 
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St. Annasteeg 
Deze steeg werd genoemd naar de St. Annabroederschap. Als moeder van Maria en grootmoeder van 
Jezus, was St. Anna een geliefde Heilige. Rond 1500 beleefde de devotie tot St. Anna haar hoogtepunt. 
Zij is de patrones van de huismoeders. De St. Annabroederschap zal voor de Reformatie een altaar in 
de toen nog R.K. Johannes de Doperkerk hebben gehad. Op de naamdag, 26 juli, zullen de broeders 
bijeengekomen zijn. De bezittingen in de stad waren percelen 279+285<>290, met het Broederschap-
huis vermoedelijk op perceel 289. 
De straat verdween na looping van de huizen, die tegenover de ingang van het Gemeentehuis stonden. 
De steeg die vroeger de Boterstraat en nu de Markt (kerkplein) met de (Koningin) Emmapark verbindt, 
ligt in het verlengde van de St. Annasteeg. Deze steeg draagt nu de naam St. Annasteeg. 
Bron: Deel 3. 
 
Kapelstraat 
Uit de Tinsregisters blijkt dat voor de periode rond 1450, voordat het de Sinter Claes Viccarie die 
Capell als tinsplichtigen van de grond wordt genoemd, dit twee particulieren waren nl. Aleyd uxor 
Wenemary de Bijler und pueres Wennemari, dat wil zeggen: Aleyd, de echtgenote van Wennemar van 
Bijler en de zoons van Wennemar. De Kapelstraat werd dus naar de St. Nicolaaskapel genoemd. Twee 
open vragen zijn: hoe heette deze straat voor ca. 1450, toen er nog geen kapel was, en waar stond de 
eerder vermelde kapel? 
Bron: Deel 4, perceel 249+250. 
 
Gasthuisstraat > Straatje-zonder-naam > Kerkstraat 
Aan deze straat stond het Gasthuis, dat aan het begin van de 17de eeuw werd opgeheven, en tot Duitse 
school werd omgebouwd. Voor ca. 1500 vormde dit gebied een deel van de (oude) markt. Na de bouw 
van de huizen op die oude markt ontstond de Gasthuissteeg. Momenteel heet deze straat Kerkstraat, en 
eerder, onofficieel het Straatje-zonder-naam. 
Bron: deel 3; Zeven (1984, 1985). 
 
Eerste Kloostersteeg en Tweede Kloostersteeg 
Beide stegen heetten naar het z.g. Clooster of Klooster. De huisjes, die zo waren genoemd werden be-
woond door de laatste (ex-)conventualinnen van het klooster te Renkum. Eerder bezaten zij een huis 
aan de Hoogstraat, maar door gebrek aan voldoende inkomsten en vermindering van het aantal be-
woonsters werd het huis uit armoede verkocht. Om de laatste conventualinnen nog een redelijk bestaan 
te geven, bouwde het stadsbestuur voor hen een tweetal huisjes onder één kap aan de Eerste Klooster-
steeg. De laatste twee bewoonsters vertrokken naar elders. Daarna werden de huisjes aan particulieren 
verkocht, die de huisjes 't Clooster of het Klooster noemden. Ik benadruk hier opnieuw dat er geen 
echt klooster heeft gestaan. 
De Eerste Kloostersteeg was oorspronkelijk een weg, die vanaf de Hoogstraat tegenover de Beuning-
straat, naar de Achterstraat liep. Tot eind 1800 was er nog steeds een doorgang. Deze steeg en de 
Tweede Kloostersteeg dienden tot achteringang van de huizen aan de Hoogstraat. 
Bron: Deel 5; Zeven (1986a, 1989b, 1990); Tersteeg (1990a, 1990b). 
 
Jodestraat 
Ondanks, dat de naam Jodestraat ook in officiële documenten werd gebruikt, was het een volksnaam 
voor de Nieuwstraat. Deze naam zou ontstaan zijn, nadat zich één of meer joodse personen aan deze 
straat gevestigd hadden. Na bestudering van de bewoners en hun geloof, concludeer ik, dat hun aantal 
niet groot was. Misschien dat de naam Jodestraat vooral gebaseerd was op de aanwezigheid van één 
opvallende Joods persoon. 
Bron: Steenbergen (1984); Zeven (1993b); zie ook Nieuwstraat. 
 
Kruisstraat 
Het deel Hoogstraat liggende tussen de Bergpoort en Broekstraat/Kapelstraat werd ook Kruisstraat ge-
noemd. We vinden die naam op de Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken uit ca. 1640. Deze wordt 
verklaard door aan te nemen dat langs de Kruisstraat van de processies van de Johannes de Doperkerk 
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naar de Heilige Kruiskapel op de Wageningse Berg plaats vonden. Op de kaart uit 1569 staan langs 
deze weg kruizen getekend. 
Bron: Zeven & Steenbergen (1997). 
 
 
10.5.2.  Namen duidend op de natuurlijke gesteldheid 
 

De natuurlijke gesteldheid was voor de bewoners aanleiding om een straat of steeg erna te noemen. 
 
Hoogstraat 
De Hoogstraat werd zo genoemd omdat die door ophoging hoger dan de omgeving lag. Het was een 
lage dijk, dat is een kade, die vermoedelijk als hoofdfunctie had het oorspronkelijk gedeelte van Wage-
ningen, dat ten zuiden van deze kade lag, voor het water dat uit de Gelderse Vallei naar de Rijn 
stroomde, te behoeden. 
Bron: p. 49; Deel 1; Renes (1993, 1997). 
 
Broekstraat 
Een broek is een moeras of nat gebied. Deze straat moet oorspronkelijk naar Wageningse Broek heb-
ben gelopen. Hiertoe moet bij de gracht een poort, de Broekpoort, en een ophaalbrug zijn geweest. 
Hoe deze poort er heeft uitgezien en wanneer hij is afgebroken, is niet bekend. Misschien dat dit ge-
beurd is tijdens de aanleg van de dubbele gracht in het begin 16de eeuw. Het is interessant op te mer-
ken dat op drie kaarten, één uit 1651 en twee uit 1655 door Nicolaas van Geelkercken gemaakt, een 
weg die vanuit de stad over de huidige Haarweg in 't Wagenings Broeck loopt en die ook Broeckstraet 
heet. 
Bron: Deys (1988); Zeven (1983a, 1983c, 1993a). 
 
 
10.5.3.  Namen duidend op een economische activiteit of omstandigheid 
 

Een gebouw waarin een bepaalde activiteit plaats vindt, kan een naam krijgen die naar die activiteit 
verwijst. Dan kan ook de straat of naar de activiteit of naar de huisnaam of beide genoemd worden. Ik 
denk hierbij aan de Vijzelstraat (zie beneden). 
 
Armengang 
Armen zijn van alle tijden. In Wageningen werden zij o.m. door particulieren en door de Diaconie van 
de Ned. Hervormde Kerk en andere kerken opgevangen. Op verscheidene plaatsen van de stad stonden 
huisjes, waarin armen gehuisvest waren. In de archiefstukken worden zij ook wel paupers genoemd. 
Aan de Riemsdijkstraat (perceel 166) stonden over de periode 1755-1862 zes eenheden met meerdere 
personen per eenheid, die er op kosten van de Diaconie woonden. De gang waaraan de huisjes stonden 
heette de Armengang. 
Bron: deel 3 p. VIII. 
 
Looikuipen 
Niet een straatnaam. Tussen de Molenstraat en de gracht lagen een aantal looikuipen. Het zal hier 
enorm gestonken hebben, omdat om huiden met vleesresten te looien, deze gedompeld werden in o.m. 
rottende urine. Zie verder Rozemarijnstraat. 
 
Oude Markt 
De oude markt van Wageningen lag aan de  Hoogstraat-zuidzijde  en  werd  begrensd  door  de  Boter-
straat, de Kapelstraat, de latere Gasthuis straat en het kerkelijk  gebied  (afb.  23 ).  Hier stond ook de 
(Oude) Waag en  aan de open ruimte, dat later  Gasthuisstraat  zou worden,  stonden de  school, het  
weeshuis en het gasthuis. Een raadhuis van Wageningen is  niet  eerder  bekend, dan de St. Nicolaas-
kapel, die na  de  Reformatie, mogelijk in 1581 (Gast, 1996)  beschikbaar  kwam. Eerder zullen burge-
meesters, schepenen en raad in herbergen of, zoals elders,  in  het Gasthuis, hebben vergaderd. Indien 
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het laatste het geval was dan vormde de oude  markt  een  vroeg administratief centrum van Wagenin-
gen. Dan zal het schavot   er opgericht zijn en zullen ook de terechtstellingen hebben plaats gevonden. 
Eind 15de eeuw is de  markt verplaatst naar een open terrein tegenover het huis, dat eerst 'het Huis aan 
de Markt' heette, sinds 1900 St. Cunera en nu Cunera. Ook de Vijzelstraat, die eerder Straat naar de 
Markt (zie beneden) heette, werd, zoals nu, als Markt gebruikt. 
Bron: Deel 4; Zeven (1991); Gast (1996). 
 
Boterstraat 
Het is logisch te veronderstellen, dat deze straat genoemd is naar het zuivelproduct boter. De naam 
komt in 1507 al voor. Een verklaring van de naam zou kunnen zijn, dat aan deze straat de Boterwaag 
stond. Maar hiervoor zijn voor 1507 of eerder geen aanwijzingen. 
Elders vinden wij een naam als Boterdijk. Een dergelijke dijk heeft niets met boter te maken, maar 
werd zo genoemd, omdat hij buiten alles om liep. Misschien dat de Boterstraat ook een straat was, die 
buiten alles omliep. In dat geval hoort de naam Boterstraat bij het onderwerp 'Ligging'. 
Tijdens de aanleg van de verdedigingswerken in begin 17de eeuw is de Boterstraat op de hoek met de 
Achterstraat naar binnen gebogen. De oude hoek droeg de naam van Kromme Hoek. Later is deze 
naam overgegaan op de huidige hoek Boterstraat-Achterstraat (Herenstraat). 
Bron: Deel 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 23.  De Oude Markt met de Oude 

Waag  grenzend hier aan het om-

muurde kerkelijk de Boterstraat, en de 

Hoogstraat. Rechts het terrein van de 

Nieuwe Markt. 

 
 
De Straedt nae de Marck 
De huidige Vijzelstraat werd eerst De Straedt nae de Marck genoemd. Het betekent dat men deze straat 
vanaf de Kapelstraat/Nieuwstraat benoemde. De straat vormde een deel van de markt. Zie ook de Vij-
zelstraat en de Nieuwstraat. 
Bron: deel 4. 
 
Molenstraat 
De Molenstraat heet naar de rosmolen die op perceel 412 stond. Bij een mogelijke belegering van de 
stad door Spanje ('de Tachtigjarige Oorlog', 1568-1648) werd de buiten de stad staande korenwind-
molen afgebroken, waarna er niet meer gemalen kon worden. Daarom werd een rosmolen door het 
stadsbestuur op deze plaats gebouwd om tijdens een belegering te kunnen malen. Immers, zonder meel 
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geen brood. Na 'de Tachtigjarige Oorlog' was deze 'rosmuelen' niet meer nodig en werd hij in 1653/54 
afgebroken. 
Deze straat heette, voordat aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog hier de rosmolen werd gebouwd, 
Rozemarijnstraat. 
Bron: Deel 5. 
 
Rozemarijnstraat 
Wij vinden twee keer de naam Rozemarijnstraat. De eerste vondst dateert van 1681 en de tweede van 
1716. De perceelsgrenzen geven aan dat deze straat in beide gevallen identiek is aan de Molenstraat. 
Kennelijk was deze naam nog niet in 1681 en 1716 vergeten. 
In vele steden komt de straatnaam Rozemarijnstraat voor. Meertens (1953) zegt dat de naam ironisch 
bedoeld kan zijn, en dan duidt de naam op een onwelriekende omgeving. Ook is het mogelijk dat er 
een huis met een uithangbord was, waarop een rozemarijntakje was afgebeeld. Dit type van versieren 
kon duiden op 'verciersters' of prostituees. Daar (wilde of moeras)rozemarijn een bestanddeel van gruit 
was, kon het ook duiden op een bierbrouwerij (Maas, 1992). Maar verciersters zijn ook vrouwen, die 
bruiloften, doopmalen en begrafenissen 'groen maken' met vooral de altijd groene rozemarijn (Meer-
tens, 1953). 
De eerste verklaring lijkt het meest acceptabel, vanwege de stinkende looikuipen (zie boven) die tus-
sen de Molenstraat en de muur op perceel 432 en omgeving lagen. In 1743 zijn zij opgeruimd, want 
dan heet het daar 'De Oude Looikuipen'. In 1768 staat vermeld: de looikuipen tot hof gemaakt, d.w.z. 
het terrein van de looikuipen heeft men in een tuin omgezet. 
Dan wil ik nog op een coïncidentie wijzen. In Haarlem bevindt zich een Rozemarijnsteeg, die aanvan-
kelijk Molensteeg heette (Kurtz, 1965). 
Bron: Deel 5 XXI; Meertens (1953); Maas (1992). 
 
Vijzelstraat 
Op perceel 340 op de hoek Vijzelstraat-Kapelstraat (nu Salverdaplein) stond een huis dat De Vijsel 
heette. Deze naam werd al in de 17de eeuw gebruikt. De naam De Vijsel duidt op een apotheek waar 
'de Vijsel uithing'. Apotheker was Toenis Arissen Brouwer, die uit een brouwersfamilie stamde. 
Bron: Deel 4 p. IX: het is dus niet juist, dat hier ook een brouwerij was gevestigd; zie ook p. 130. 
 
Waagstraat 
De Waagstraat heet naar de Waag, die op perceel 315 stond en in 1780 al gerepareerd diende te wor-
den. In 1930 werd het nog als waag aangeduid. Momenteel is dit gebouw door de gemeente in gebruik 
voor Burgerzaken. Op mijn verzoek werden eind 20ste eeuw de woorden De Waag onder de dakrand 
aangebracht. 
Bron: Steenbergen (1978); Zeven (1991). 
 
 
10.5.4.  Namen duidend op hun ligging 
 

De ligging ten opzichte van een straat ten opzichte van 'iets' werd aanleiding om een straat naar die 
ligging te noemen. 
 
Achterstraat 
In vele dorpen en de daaruit voorkomende steden vindt men een hoofdstraat en een achter deze straat 
gelegen achterstraat. Deze is door een schuine aftakking van de hoofdstraat ontstaan. De hoofdstraat 
draagt namen als Hoofdstraat, Voorstraat, Hoogstraat (zie boven), en Steenstraat (omdat die als hoofd-
straat het eerst werd verhard). De achter deze hoofdstraat gelegen straat heet dan Achterstraat (zie p. 
47). 
De Achterstraat te Wageningen zal ook door een aftakking van de hoofdstraat zijn ontstaan. Door de 
aanleg van de Bergpoort en gracht is het punt van aftakking verdwenen. Tevens is het noordwestelijke 
eind iets naar het oosten verlegd, waardoor het begin (qua huisnummering het eind) van de straat 
noord-zuid loopt (zie p. 55). 
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De Achterstraat werd geleidelijk aan verlengd. In 1500 heet het deel voor de Bassecour Nyhe straet en 
in 1598 wordt het deel tussen de Kloosterstegen nog Nywerstraet genoemd. Deze laatste aanduiding is 
niet duidelijk. Het is niet de Nieuwstraat, zoals wel is gedacht, maar de Achterstraat. Op de kaart van 
Van Deventer uit ca. 1569 staat de Achterstraat afgebeeld. Misschien dat het Nyhe en Nywer op de be-
strating, dus van steeg tot straatwording slaat. Indien dat het geval was, dan zullen de paard-en-wagens 
van de graaf/hertog van Gelre, die eerst waarschijnlijk zijn 'blockhuis' (de 'ander borch') op de plaats 
van de  
Bassecour had niet via de Achterstraat naar zijn borcht gegaan zijn, maar via de Hoogstraat en Kapel-
straat, of Hoogstraat, Nieuwstraat en Kapelstraat. Hij en zijn ruiters kunnen later ook door de Achter-
straat gegaan zijn. 
 
In 1875 wordt de Achterstraat hernoemd in Heerestraat, de huidige Herenstraat. 
Bron: deel 5 p. 449; Zeven (1993a). 
 
 
10.5.5.  Namen ontleend aan persoonsnamen 
 

Personen konden hun naam aan een straat geven. Zij konden of aanwonend zijn, of de straat met één of 
meer huizen als een projectontwikkelaar hebben aangelegd. 
 
Beuningstraat 
Deze straat is waarschijnlijk aangelegd door een persoon Van Beuningen. Hij zou over zijn bouwblok 
een weg, de latere Beuningstraat aangelegd kunnen hebben, om dan aan beide zijden bouwpercelen te 
verkopen. De enige naam die ik hiermee in verband kan brengen is Arnt van Boeningen, die genoemd 
wordt in de Veetelling van 1526. Maar hij wordt niet in het Tinsregister, ook niet onder een patroniem, 
vermeld. 
Deze straat wordt in een officiële geboorteakte van 11-5-1811 Pietje Beulingstraat genoemd. 
Bron: Deel 2, Nieuw Archief inv. nr. 63: Register geboorten: 11-5-1811. Zie Pietje Beulingstraat hier 
beneden. 
 
Hertogsteeg 
Dit steegje vormde een deel van het perceel 254<>258 en is bij een herverkaveling ontstaan om de be-
woners van aanliggende huizen een achteruitgang te bieden. Het bleef echter eigendom van de eige-
naar van perceel 254. Het was al vroeg verhard, want in 1620 wordt het Steenstraetgen genoemd. Het 
is mij niet bekend hoe dit steegje aan zijn naam komt. Er woonde geen eigenaar van die naam. Het ver-
haal dat langs deze weg en de Burgstraat de hertog van het Kasteel naar de achterzijde van de kapel 
ging, is aardig, maar berust nergens op. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de hertog dat zou 
doen. De naam komt in mijn gegevens voor het eerst in 1733 voor. Dan is de laatste hertog van Gelre, 
zijnde de Spaanse koning Filips II allang (in 1581) afgezworen. Het wordt ook met 'gang of steeg' 
(1776, 1805, 1818, 1830) en met Stinckstraetje (1694, 1706) (zie aldaar) en steegje (1886) aangeduid. 
Zie ook Stinkstraatje. 
Bron: het huis de Blauwe Bijl p. 136; deel 4 perceel 254<>258. 
 
Luttekenstraat 
Deze straatnaam wordt ca. 1728 éénmaal voor Rouwenhofstraat gebruikt. De reden zal zijn dat toen 
burgemeester Bartoldt Lutteken daar woonde. Kennelijk was de straat voor diegene die een lijst op-
stelde als zodanig bekend. 
Bron: deel 2: OAW inv. nr. 92, ca. 1728. 
 
Pietje Beulingstraat 
Het blijft een raadsel, waarom deze straat in een officieel document zo wordt vermeld. 
Bron: deel 2, zie Beuningstraat. 
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Riemsdijkstraat 
Deze straat is waarschijnlijk aangelegd door een persoon Van Riemsdijk. We kunnen hierbij denken 
aan Gillus van den Ryemsdick en Cornelis van Ryemsdick, die er ca. 1500 woonden. Het huis op het 
perceel 158+159 werd het Rimsdicks huys genoemd. 
Bron: deel 2. 
 
Rouwenhofstraat 
Deze straat is waarschijnlijk aangelegd door een persoon Van Rouwenhof. Mogelijk dat hij zijn naam 
ontleende aan de R(o)uwenhof. Deze hof was een administratief centrum van de hertog en lag buiten 
de stad ten zuiden van het begin van de Geertjesweg (p. 35). 
Twee namen uit het tinsregister van 1449 zijn Johan Hack van Ruenhoff en Celeman de Ruwenhoeff. 
De eerste was een Hack/Haack en de tweede zou een van Ommeren kunnen zijn. Het is overigens niet 
bekend of zij iets met de Rouwenhofstraat te maken hadden. 
Bron: zie Luttekenstraat. 
 
Schuijlsteeg (Schuijlensteeg) 
Oorspronkelijk was deze steeg een toegangsweg tot een huis dat aan het einde ervan lag. In en na 1747 
heeft Teunis Schuijl er een huis op de noordhoek met de Hoogstraat en zeven kamers of huisjes daar-
achter langs de straat gebouwd. Het huis werd door hem bewoond, terwijl hij de kamers verhuurde en 
verkocht. De huidige spelling Schuijlensteeg is fout, en duidt op gebrek aan historische kennis van de 
naamgever. 
Bron: deel 2: percelen 48<>53. 
 
 
10.5.6.  Namen ontleend aan een gebouw 
 

Gebouwen konden de naam van een straat bepalen. De door Van Geelkercken in zijn Vogelvluchtkaart 
van 1640 vermelde kerckstraetjes waren aanduidingen van gebruik: verbinding met het kerkelijk ge-
bied. 
 

Bergpoort 
Het terrein tussen de voorpoort en de binnenpoort en het gebied vlak tegen de binnenzijde van de bin-
nenpoort gelegen werd Bergpoort genoemd. Uiteraard heette de poort zelf ook Bergpoort. De Berg-
poort was de uitgang van de stad naar de (Wageningse) Bergzijde. 
Bron: deel 2. 
 
Broekpoort 
Deze (hypothetisch) poort scheidde de weg die vanuit de stad naar het Wageningse Broek liep. Binnen 
de stad behield de straat zijn naam Broekstraat. Maar ook buiten de stad vinden we deze naam terug 
(zie Broekstraat). 
 
Burghsteeg 
Volgens de Vogelvluchtkaart van Van Geelkercken in ca. 1640 liep deze steeg in het verlengde van de 
Kapelstraat. Het zal een verbindingsweg met de muur geweest zijn, en een militaire functie hebben ge-
had. Misschien dat deze weg eerder 'wegh nae de wal' heette. 
Hier was de hertog gegoed en misschien stond hier zijn 'ander borch'. Het tussenliggende terrein, waar 
nu de Rozendaalse huizen en achterliggende tuinen, opstaan, behield hij als zijn moestuin. 
Bron: zie Burgstraat; deel 5 p. VIII. 
 
Burgtstraat 
De Burgtstraat loopt min of meer in het verlengde van de Kasteelse Gang naar de huidige Vijzelstraat. 
De naam zal afgeleid zijn van de borch of kasteel van de Hertog van Gelre. Dit kan de 'andere borch' 
(zie Burghsteeg) zijn geweest of het Kasteel, dat ca. 1500 gebouwd is. Het jaar van aanleg van deze 
straat is niet bekend. De Van Deventer-kaart uit 1569 geeft geen uitsluitsel. 
Bron: zie Burghsteeg. 
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Kasteelse Gang 
Deze gang verbond het Kasteel met de Achterstraat. Volgens de kaart van Van Deventer uit ca. 1569 
liep de toegangsweg eerst van de hoek Burghsteeg naar de kasteelpoort. Daarna is deze verlegd, zodat 
de Kasteelse Gang ontstond. Deze gang liep door in de Burgtstraat. 
 

Nudepoort 
Het terrein tussen de voorpoort en de binnenpoort en het gebied vlak tegen de binnenzijde van de bin-
nenpoort gelegen werd Nudepoort genoemd. Uiteraard heette de poort zelf ook Nudepoort. De Nude-
poort was de uitgang van de stad naar de Nude. Nude betekent nat (gebied). 
Bron: deel 3. 
 
Kerkstraatje 

Er liepen enkele kerkstraatjes naar het gebied om de kerk. Deze straatjes werden kerkstraatjes 
genoemd. Een kerkstraatje dat tussen de Kapelstraat en kerkhof/markt loopt, heet nu Kerkstraatje. 
 

 

10.5.7.  Namen van andere oorsprong 
 
Nieuwstraat 
De Nieuwstraat is een zijweg of -steeg van de Hoogstraat. De naam duidt op steeg, die ten opzichte 
van de omgeving 'nieuw' was. In 1476 wordt hij wel vermeld als een steeg. Hij liep vermoedelijk dood 
of via perceel 372 naar een huis dat op perceel 371 of in de omgeving ervan gestaan heeft. Perceel 372 
is nog steeds een zijsteeg van de Nieuwstraat en geeft toegang tot een aantal huizen aan Hoogstraat, en 
nu ook aan het nieuwe winkelcentrum de Kloosterstegen. 
Eind 15de eeuw werd de Nieuwstraat verlengd met een tracé, dat in het verlengde van de Vijzelstraat 
ligt. Vermoedelijk werd dit gedaan als ontsluitingsweg van de nieuwe markt (d.w.z. de huidige Vijzel-
straat en de huidige markt tegenover het bordes van het Gemeentehuis). 
Bron: Zeven (1993a); zie Jodestraat. 
 
Stinkstraat 
De Hertogsteeg kreeg de volksnaam Stinkstraat (1694, 1706). De reden was dat de steeg als openbaar 
toilet, vooral tijdens marktdagen, werd gebruikt. Kennelijk was dit 200 jaar later nog het geval, want in 
1886 wordt er vermeld dat er al 25-30 jaar een z.g. urinebak stond. Op 14 augustus 1886 probeerde de 
aanwonende weduwe Holleman verwijdering van deze bak, want de urine trok door haar eensteens 
muur, waardoor het in haar huis stonk. Zij wilde een hardstenen plaat tegen haar muur, maar de ge-
meente besloot dat de situatie reeds lang bestond en dat zij het huis met lusten en lasten had gekocht. 
Bij de koop zal het al hebben gestonken. Zie ook Deel 4, p. 104; Steenbergen (1982); zie Hertogsteeg. 
 
Kromme Hoek 
De Kromme Hoek is een volksnaam voor de hoek Herenstraat-Boterstraat. Op de Kadasterkaart van 
1832 zien we dat het trottoir afgerond is, daarmee de naam van de Kromme Hoek versterkend. Eerder 
lag de Kromme Hoek meer naar de gracht toe, daar waar het oude tracé van de Boterstraat en een ver-
lengd stuk van de Herenstraat op elkaar aansloten. 
Bron: Deel 3 p. VIII; zie Boterstraat, ook voor de (Oude) Kromme Hoek. 
 
Stormsteeg 
De Stormsteeg is een volksnaam voor de steeg tussen de noordwestzijde van de Ned. Hervormde Kerk 
en de aanliggende huizen. Door de koude noordzijde van de kerk, waar weinig of geen zonneschijn 
kwam, koelde de daar aanwezige lucht af en stroomde aan beide zijden weg. Aan de NW-zijde was er 
een nauwe doorgang, waardoor, vooral op warme dagen, daar een koude wind, of beter 'ijzige' tocht 
heerste. 
 
Straatje-zonder-naam 
Zie voor deze volksnaam Gasthuisstraat. 



          
 
 
 

 
145 

10.6.  Geen straatnamen met een huisnaam 
 
In de oude binnenstad werden geen namen gevonden die afgeleid zijn van een gewone huisnaam: dus 
geen Hulkstraat of Pelicaanstraat. Ook niet naar een ambacht, zoals een Smidsstraat. 
 
 
10.7.  Moderne namen 
 
Moderne namen als Junusstraat (zie boven bij Broekstraat), Herenstraat (zie boven bij Achterstraat), 
Schoolstraat, Walstraat, Westerplantsoen (later Koningin Emmapark), Noorderplantsoen (later Plant-
soen), Dokter Niemeijerstraat (eerder Marktstraat), Walstraat, Salverdaplein, Kerkstraat (oorspronke-
lijk Gasthuissteeg), Bassecour, Torckpark en Tante Liensteeg laten we buiten beschouwing. Zie voor 
de Herenstraat en Junusstraat ook Zeven (1993a); voor het Westerplantsoen (Koningin Emmapark) en 
Noorderplantsoen (Plantsoen) Oldenburger-Ebbers (1988). 
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Hoofdstuk 11  | HUIZEN DIE (NOG) NIET GELOKALISEERD KONDEN 
      WORDEN 
 
 
Een aantal huizen kon niet gelokaliseerd worden. Ik hoop, dat met behulp van aanvullende gegevens 
uit een onverwachte bron het juiste perceel alsnog gelokaliseerd kan worden. 
 
 
 
 
1480 (ORA 39) des donredach nae Sunte Thomas dach Apostell Copia Alied Vonck wedue zelige 
Peter Tappe, momber Gheret Berntsen: rente te betalen 'vuijt huijs ind hoffstadt gelegen [-] aendie 
Hogenstraeten, O: en Z: gemeijn straet, N: Derick Vonck, W: Peter van Manen Reijerssen. 
 
                Derick Vonck 
                ┌─────────────────────────────┐ 
Peter van Manen │ Alied Vonck wed Peter Tappe │ gemene straat = Hoogstraat 
Reijerssen      └─────────────────────────────┘ 
                gemene straat = Hoogstraat 
 
Dit perceel grenst zowel oost als zuid aan de Hoogstraat. Dit kan betekenen dat het op een hoek lag, 
waarbij een stukje zijstraat ook als deel van de Hoogstraat werd beschouwd. 
 
Wellicht werd het erf van een Vonck in tweeën gesplitst, waarna Derick en Aleid Vonck ieder een deel 
kreeg. 
 
 
 
Twee doorgehaalde notities 
Ongedateerd (ORA 172 f11) Ontfangen dat Stadtgelt wegen d'opdrach Hendrick Pietersen met Jan 
Hendricksen ten huise van Claes Pels - 18 st. 

Schep[enen] Gerrit de Haes Johan Mattheu[sen]. 
 
Ongedateerd (ORA 172 f11) It[em] van d'opgedracht met Pieters huis in de Brouckstraet geschiet op 
Statthuis - 18 st. 
 
 
Bank van Lening 

4-8-1567 (Tentoonstelling Hist. Ver. 'Oud-Wageningen', 1998) Cornelis van Reymsdiick en Cornelis 
van Ommeren geven aan Meister Heymen de Jood een geleidebrief. Hij mag zich voorlopig voor 8 jr. 

in Wageningen een Bank van Lening houden. Waar stond toen deze Bank van Lening toen? 
 
 
 
1582-6-26 (ORA 170 f4) akte doorgehaald. Jan van Hattum ende Elyzabeth Vosch echtel. hebben op-
gedragen aan Jan Albertsen huijs ende hoffstadt. 
 
 
 
1585-5-25 (ORA 170 f21v) Geertruijt nagelatene weduwe van Z. Jacob Wolterssen mit Cornelis opten 
Born momber, ende Herbert Budding als oehem ende rechte momber van sijn broeder Jacob Wolters-

sen nagelatene kijnderen bij Gheertruit vorss. ehelicke geprocreert. Borg: huis ende hoffstadt in die 
Achterstrate. 
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1587-3-12 (ORA 170 f11) Jacob Wolterssen gelaven (=beloven) vuer hem ende sijne erven op den 
thiensten Aprilis naestkomstiges maentz waill (wel) te zullen betalen die summe van een dende vijftich 
daler x (10) st[uivers] den daler tot xxx (30) st tstuck und dat bij die executie op zijn huis ende hoff-
stadt als hij comparant thegenwoirdelick alhier binnen den stadt bewoent  (maar waar?) te geschieden 
laten. Sonder argelist. Actum den 12 Martij 1587. Dus een daalder bestaat uit 30 stuivers, hetgeen nog 
steeds het geval is. Het bedrag is gelijk aan 75-0-0. 
 
1595-5-7 (ORA 170 f62) Gertruidt nhagelaten weduwe van z. Jacob Wolterssen stellen borg heur 
huijs ende hoffstadt staende binnen deser stadt ahn die Achterstraat. 
 
 
 
1595-5-15 (ORA 170 f62v) Helmert Reinerss und Naleke Negelssen echtel. hebben bekent vuer huer 
ende vuer hueren erven iairlicx ende elcke iair verschenen op Petri ad Cathedram schuldich te zijn 

aen Jacobge Rijkensdochter erffgen. negen gul. den ful. twijntch goede stuver tstuck offt die gerechte 

weerde daer vuer waer van die eerste negen gul. iairrenthe verschenen sall wesen op S. Peter ad 

Cathedram des iairs xvc (1500) sess und negentich, verrthien dagen daer vuer offt nha onbegrepen 
sonder langer wtrecke (uitstel). Als wt (uit) sijn huijs ende hoffstadt staende ende gelegen binnen 
Wageningen, ende voortz wt huerl (haarlieden, hun) op ten Wageningen Enck gelegen landt. Actum [-] 
opten 15 Meij 1595. 
 
 
De Moriaen 

1596-5-3 (ORA 170 f74) Gillis de Knaick ende Deliaen van Hartten echtl. verborgen huijs ende hoff-
stadt genamt die Moriaen staende binnen Wageninghen ahn die Hoich Strait. 
Gillis de Knaick overlijdt voor 12-8-1601. 
 
1601-8-12 (Gild 81) Deliaen van Hartten nagelatene wed. van Z. Gillis de Knaeck, geassis. Henrick 
van Brienen Rutgarts., Christophel van Balveren en Henrick van Brienen Gerritts, schepenen, voor 

onmundige kijnderen van Z. Jelis de Knaeck vurgn.t. bij dvursseijde Deliaen ehelick geprocreert, 

schuldig aen Geurt Wolterss en Margareta Wilhelmsdochter echtel. drije gulden thien sts. Borg huij-

singe en hoffstadt, O: an die Hoichstraet, daer N: naestgeerfft Bartholomeus van Eck ter eenre, S: 
Cornelis Harbartssen ter andere zijde. 
 
BvEck 
┌───────────────────────┐ 
│ JdKnaeck in jaar 1601 │ Hoogstraat 
└───────────────────────┘ 
CHarbartssen 
 
 
Uitgang (last) 

1617-1625 (ORA 171 f9) Uitgang huis van wijlen Gerrit Dibbits en Margriet sijn huisvrouw nu van 
Henrick Tinagel en Antonis Peterssen gildemrs van S. Barbara broederschap. Cornelis Derricksen 
heeft als gildemr. afgelost en quijt gekoft. Uitgang van 20 st het rechte vierde part van een molder 
roggen Arnhemschen mate, ende het vierde part van den parsmaler hoenen. 
 
Borg 

1618 jan (ORA 171 f14) Claes Neuijen ende Gertruid Engbertsen echtel. schuldig aen Wilhelm van 
Estvelt en Gisbert van Brienen kerckmrs vijff kois. gold guls the last van haere husinge. W: Elijzabeth 

Kreeft wed. Brienen, O: Henrick Janssen. 
 
          ┌─────────┐ 
Elijzabet │ Claes   │ Henrick 
Kreefft   │ Neuijen │ Janssen 
          └─────────┘ 
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Borg 

1620-12-21 (ORA 171 f66v) Henrick Guertsen en Reintge Wilhelmenssen echtel. stellen o.m. borg 
hun husinge ende hoffstadt binnen Wageningen. 
 
Borg 

1621-4-23 (ORA 171 f73) die Ed. ende Erentf. Henrick van Huessen (heeft) tot wahr gestelt haeres. 
huys ende hoffstadt binnen Wagheningen [-]. Actum [-] opten 23 April 1621. 
 
Borg 

1620-12-21 (ORA 171 f66v) Henrick Guertsen ende Reintgen Wilhelmssen echtel. verkopen land. 
Borg: huers. husinge ende hoffstad binnen Wageninghen. 
 
 
 
Huur 

1648-12-27 (ORA 173 f2) Die Eersaemheyt verstaan /:naar dien parthyen onderlingh sich niet en 
conden vergoelycken, ende syluyde heurluyden saecke In quaestie aen die Eers. off tot derselver uyt-

spraecke hadde geschoten:/ dat Evert Reiniers ende Willem van Isendoorn, als sich presenterende 

voor Cornelis Gysberts, ende voor denselven responderende, dat syluiden als burgen voor denselven 

Cornelis toekompstige hoochtyt van Paeschen aen Stephen Jansen met den synen, als crediteuren van 

de voirnoemde Cornelis Gysberts toekomptstiche 1649, sullen opleggen ende betaelen voor een Jaer 

huyshueren van 't huys by den voirs. Cornelis tegenwoirdich bewoont, de Summe van twyntichgulden 

süver gelt; mits conditien als dat -?- dan die geseyde Cornelis Gijsberts van Isendoorn t'voors. huys 
ten behoeve van Stephen Jansen met den synen sall hebben verlaten ende op het voirss. toekompstige 

hoochtytvan Paeschen 1649 daer uyt te vertecken latende t'selve huys van, deuren, vensteren en glasen 

ende van alles onberoert off by ontstentenisse van ennigen schade ende missbruyck t'selve opte burgen 

te moegen verhaelen. Actum ten Raidthuyse, coram consulibus ha-?- et Daetseler et Scabius Stralen, 
Ruiter et Junius opten 27sten Decemb. 1648. 
N.B. Scabius = schepen. 
 
 
 
Borg 

1653-5-30 (ORA 173 f63v) Compareerde die E. ende Hoochstande Casijn Cortbeeck, in desen gevol-
machtige van sijne Moeder de E. en Deughtrijcke Bibiana Siginck laetselijk weduwe Cortbeechs, bij-

gestaen van haer SE soone Mr. Holtman, voor hemselven [te Doesburch] [betreft verkoop land]. 
Borghtael ende erffwaerschap stelde sijne huijsinghe bij hem selffs bewoont binnen Wageninghe aende 

Hoochstraet staende en geleghen. Geschiet [-] Dartichsten Meij 1653. 
 
I. N.N. Cortbeeck, tr. Bibiana Siginck. 
 Uit haar eerder huwelijk: 
II.1. Mr. Holtman te Doesburch 
 Uit haar tweede huwelijk: 
II.2. Casijn Cortbeeck’ 
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GERAADPLEEGDE BRONNEN 
In deze lijst wordt ook een aantal personen genoemd die ik niet kon plaatsen. 
 
 

Gemeentearchief Wageningen 
 
Kadaster 
1832 OAT16 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en ge-
bouwde vaste eigendommen). Kadastrale register 1832. 
Ook uitgegeven door Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland. 1991. Kadastrale Atlas van 
Gelderland 1832. Wageningen. Kadastrale gegevens. Arnhem. 68p. 
1832-1898 Register 71 uit 1832-1898. Perceelsgewijze kadastrale legger of lijst der Grondeigenaren 
met omschrijving van derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen. 
Zie p. 17 waar ingegaan wordt op de schatting van de perceelsoppervlakten. 
 
Archief van de Vier Gilden 
Copia uit 1476. 
Enkele inventarisnummers. 
 
Oud Archief (OAW) 
OAW 3. Register van resolutiën, publikatiën e.d. van den magistraat 1674-6-14 t/m 1707-5-11. 
OAW 18. Registers van resolutiën, publicatiën e.d. van den magistraat ---. 1795-1-31 tot 1796-6-5. 
Niet bruikbaar. Geen begrenzingen gezien. 
 
OAW 107. Ingekomen stukken 1797-2-6 tot 1797-11-13. Hierin een lijst Restant Cedul weegens 
agterstedige Erfpachten verschenen Martini van 1796 (slechts gedeeltelijk voor deel 5 gebruikt). 
 
OAW 109. Ingekomen stukken 1798-4-2 tot 1798-11-15. Weinig tot geen informatie. 
 
OAW 111. Ingekomen stukken 1799-9-4 tot 1800-7-7. Geen informatie. 
 
OAW 330. Rekeningen van den rentmeester Anthoni van der Horst 1690/1691. Hierin: Erfpachten van 
hooffkens en gebouwen, Martini 1690; idem latere jaar. 
 
OAW 362. Bijlagen tot de rekening van den rentmeester Peter Noeyen over 1700/1701. Ingezien. 
 
OAW 441. Rekeningen van den rentmeester Jacob van Wijck 1743/1744. Enkele gegevens. 
 
OAW 456beest. Rekeningen van den rentmeester Jacob van Wijck 1758/1759. Hierin: Hoornbeest en 
besaij 1747. 
 
OAW 456hooftgeld. Rekeningen van den rentmeester Jacob van Wijck 1758/1759. Volgorde vaak niet 
duidelijk. Misschien dat de opnemer bewoners niet thuis trof en dan later terugkwam en zijn lijst niet 
aanpaste. Verder deelde hij de huizen in volgens Nupoort, Rijmdijcker Straet, Hoghstraet, Moolen-
straet, Aghterstraet, Jodestraet, Capelstraet. 
 
OAW 495. Rekeningen van den rentmeester Jacob van Wijck Mzoon. 1768/1769. Hierin: 8.Cap. van 
de Erfpagt en zoo binnen als buijten deeze Stadt verscheenen martini (=11 nov.) 1768. 
  Niet geïdentificeerd: 
  1769 pagt van 'tHuys bewoond door de Stadsvroedvrouw --. 
  1769 pagt Jan Middelhoven gerigtsbode 6-0-0. 
  1769-5-29 pagt Hendrik van der Heijden gerigtsdienaar (43 weken) 107-0-0. 
  1769-6-15 pagt van vrouw Wenting stadsvroedvrouw 150-0-0. 
  1769-7-31 pagt Jacobus Boereboom 2e gerigtsdienaar (50 weken) 100-0-0. 
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OAW 584-589. Rekeningen van den stadssecretaris Joachim Wicherts van den ontvang en uitgaaf 
wegens de brandzaken 1719/1723 tot 1741/1743. 
 
OAW 600-603, en OAW 606-608. Rekeningen van den stadssecretaris Mr. Constantijn Cras wegens 
de brandzaken 1745/1748 tot 1769/1772. 
 
OAW 618-621. Rekeningen van den stadssecretaris Mr. Constantijn Cras wegens de brandzaken en de 
pompen, 1772/1775 tot 1781/1784. 
 
OAW 626-634. Rekeningen van Derk van den Hessenbergh, klerk ter secretarie, wegens de 
brandzaken en de pompen, 1784/1785 tot 1794/1795. 
 
OAW 648. Rekening van Mr. C. Erpenbeek wegens de brandzaken en de pompen 1795/1798. 
 
OAW 649. Bijlagen tot OAW 648. 
 
OAW 669-670. Bijlagen tot de rekeningen van den stadsrentmeester G. Joorman van Wijk wegens de 
brandzaken, de pompen en de stadsgrachten over 1805/1806 tot 1808. De jaren 1809 en 1810 ont-
breken. 
 
OAW 672-676. Rekeningen van den stadssecretaris Mr. Constantijn Cras wegens de brandpompen 
1753/ 1759 tot 1769/1772. 
 
OAW 677. Bijlagen tot de rekeningen OAW 672-676. 
 
OAW 683. Kasboek wegens de brandzaken en stadspompen 1763-1784. Vanwege overlap met andere 
archivalia niet alles verwerkt. 
 
OAW 765. Lijsten wegens de contributie, waarin de eigenaars der huizen ingevolge de resolutie van 2-
5-1764 zijn aangeslagen ter goedmaking van de kosten tot herstel van den dijk achter de stad 1765-
1782. 
 
OAW 833. Register der revenues der Stadt Wageningen, opgemaeckt door my Diederick der Ruyter, 
secretaris der voorschreven stadt, op 20-12-1680. Met aantekeningen tot 1700. 
 
OAW 852. Akte van overdracht van de helft van een schuur aan de Nudepoort ten behoeve van den 
magistraat 1719. 
 
OAW 855. Akte van overdracht van een schuur, staande aan de Markt, aan den magistraat, 1721. 
 
OAW 856. Akte van overdracht van een huis aan de Bergpoort ten behoeve van den Magistraat, 1724. 
 
OAW 858.  Akte van overdracht van den grond, waarop de Latijnsche school gebouwd is, gelegen in 
de straat naast het raadhuis, aan den magistraat, 1725. Dit is de vroegere St. Annasteeg. 
 
OAW 859. Akte van overdracht van 290 roeden bouwland, gelegen op het Nieuwland, strekkende tot 
de stadsgracht, aan den magistraat, 1725. 
 
OAW 872. Akte van overdracht van een hofje in de straat naast het raadhuis, aan den magistraat, 1728. 
Dit is de vroegere St. Annasteeg. 
 
OAW 881. Akte van overdracht van een huis en hof, gelegen aan de Markt op den hoek van het 
kerkhof, aan den magistraat, 1743. 
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OAW 884. Stukken betreffende het uitgeven van stedelijke eigendommen in erfpacht, 1671-1744 en 
z.j. Hierin: 
 
OAW 884-1. Erfpaght binnen de stadtsgraghten, en aan andere zijde De Bolwerken en Bermen (geen 
jaar). 
 
OAW 884-2. Lijste van de gebouwen, gebouwt op de Stadtsgrondt (geen jaar). Betreft ook de 
buitenstad. 
Niet gelocaliseerd: 
  erfpaght Jaspar van Roeijen 0-10-0. Keerzijde: ongedateerde lijst. 
  Jan Roepers hoffken 0-3-0 
  Johannes van Issum 0-2-0 
  Aertje Palmers een schuer 0-8-0. 
  Guert Gijsbertsen schuer ende hoffken 0-10-0. 
 
OAW 884-3. Derde lijst Erffpaghten binnen de Stadsgraghten. Deze lijst is identiek aan OAW 884-1 
en daarom niet verwerkt. 
 
OAW 887. Estimatie (taxatie-rapport) betreffende een schuurtje bij de Nudepoort ten behoeve van den 
magistraat, 1718. 
 
OAW 888. Stukken betreffende de stadsgrachten, 1720-1759. 
 
OAW 894. Memoriën e.d. betreffende de stedelijke eigendommen in het algemeen, 1671-1751. 
 
OAW 897. Verbalen van verpachting van de stadshuizen en schuren, met daarbij behorende stukken 
1724-1806. 
 
OAW 913.'t Quoier van de huysen binnen de Stadt van Wageningen gelegen, Voorts der t'samptlicker 
landeriën onder t'schependom gelegen. Gedateerd 1647-9-25. 
     Wy onderss. geauthoriseerde setters over de huijsinge, wooningen, hoven ende boomgaerden deser 
stadt [-] Septemb. 1647. Was onderteijkent Gerrit Uwens, Guert de Moor ende Claes van Wijck. 
 
OAW 918. Lijst der Huijsen in de Stad, ca. 1790 (datering Driessen). Mijn datering is 1803/5. 
 
OAW 919. Lijsten van huizen en hoven in Wageningen en verdere stukken betreffende de nieuwe ver-
ponding, 1806-1811. Lijst gedateerd 1807, maar een persoon (Jacob Uffelie) vermeld, die in 1804 
wordt begraven. 
 
Hiertoe ook: 
OAW 919a. 1807 Lijst van de uijtgangen van Huijsen &a binnen de Stad gemerkt met Letter A met 
wit verw. 
 
OAW 920. Maandcedullen der verponding van Wageningen, 1695. 
Van de Maencedulle der Stadt en Schependom van Waghening soo de selve tegens woordigd wordt 
gemaentd. Actum Ao 1695. Nae mijn beste kennisse uijtt getrocken uijt het Quoier met kennis, ende 
nae sijen (=nazien) van de eijgenaers. Sonder Maenpenningen gerekent ---. 
 
OAW 922. Maandcedullen der verponding van Wageningen, 1706. 
 
OAW 928. Maandcedullen der verponding van Wageningen, 1728. 
 
Deze lijst dateert van na 1728, maar is gebaseerd op een lijst OAW 913 uit 1647. Deze laatste lijst 
werd overgenomen en door toevoeging van modo (=nu, heden, dwz. na 1728) werd de toestand van na 
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1728 weergegeven. Daar waar geen nieuwe gegevens beschikbaar waren werd dus niets toegevoegd en 
lijkt het of het 1647-gegeven van na-1728 dateert. Zo woonde in 1647 de predikant Acronius in het 
Kasteel, maar dit wist men niet meer in 1728. 
OAW 946paardegelt. Afschrift van de ontvangboeken van de pachters der verschillende middelen over 
1747/1748. 1747: De parden onder Wageningen over die de jaren ingaande 1 juli 1747 en sullende 
eijndige ultimo juni 1748. Deze lijst gaat zonder meer over op personen die buiten de stad wonen. Niet 
gelocaliseerd (tussen 100 en 138.1): Jan Kock 1 part = paard. 
 
OAW 946gemaal 1747 (zie boven): Uittreck uit myn boek van het gemaal van Stadt en Sch[e]pendom 
van Wageninghe over den jare 1747 is als volgt -- Reijer Rijck D.Keijmp (=de Kemp). 
 
OAW 952. Lijst van 't familiegelt van Wageningen over den Jaere 1676. 
 
OAW 952f idem. Lijst uit 1689, en nieuwere aanvullingen. 
 
OAW 954. Cedulle van het haardstedengeld, 1749. 
 
OAW 955. Lijst van den verkochte onroerende goederen, sedert 1643 voor den 50en penning, 17e 
eeuw. 
 
OAW 966-1. Stukken betreffende het opnemen van de huizen en huisgezinnen ingevolge het placcaat 
van de Staten van het Kwartier van Veluwe, 1749-5-2, 1749-1750. 
 
OAW 1101. Memoriën van gehaalde materialen voor het metsel- en timmerwerk van de stad, 1739-
1809: 1670 Ontfangen van den Hoogh Ed. Gebooren Heer Johan van Balveren De Somma van 100 gl 
ende dat op Reeckening vande huer weegen t'huijs by hem bewoont 100-0-0. 
 
OAW 1102. Memorie van de StadtsGoederen die Nootsaakelijk geverft diende te worden. Nagesien 
den 10 Junie 1783. Bevat ook oudere gegevens. 
 
OAW 1104. Stukken betreffende de schouw van de straten, 1712-1717. Niet gelocaliseerd: Vrouw van 
Reyniers (nabij 358), Pauls mr (nabij 159-168). 
Andere lijst: 
  1714-3-5 (OAW 1104) quaat geschout: ontfangen van Leeuwarden. 
  1714-3-5 (OAW 1104) Fenneken Aalberts aangeseght de geut binnen veerthien dagen op te laaten 
mettelen (=metselen) op een boete van drie heeren ponden. 
  1717-12-9 (OAW 1104) Nuij off Jan Versteegh voor de meste die voor de Uytwegh lagh. Boete. 
Dit inv. nr. niet afgemaakt. 
 
OAW 1106. Memoriën over het schouwen van de stadsgrachten, 1727 en 1740. 
Niet gelocaliseerd: de meeste zullen bij bijv. hun vader als hoofdbewoner inwonend zijn geweest. Ook 
de weduwen zijn bij iemand inwonend, maar bij wie? Arie van Lochem --, Anna van Rijn --, Anna Ze-
roen (=Suermond?), Bartholt Roest, Bart. van Campen, Beatris Versteegh, Cornelis van Amerongen 
wed. f2 op Sander van Stralen t huys 3-11-0. Cornelia van Stralen --, Derck Wiggers secretaris --, Fre-
drik van Beukering last in de verdeijlinge van sijn vrouws vader erffenis sooma 3-10-9, Geertruid 
Middelhoven --, Gerrit van Swaaijs wed. --, Geurt de Prins --, Henrik van den Borns kinderen -- 
Henrik van Heusden --, Henrik Boekhorst --, Hubert Duijs Erffg. -- (Duijs = ? Deijs), Hubert Jacobs --, 
Jan van Beem wed. --, Jan Clasen van Manen f142 --, Jan Clasen van Manen nogh gemeijn met Ortwijn -
-, Jan Hindekamp --, Jan Versteegh --, Theodora D'Ruyter f11 --, Tonnis Roest --, Willem DWever --, 
Jo(nker) Willem van Lauwick --, Willem Wijnen wed. --. 
 
1723-4-23 (OAW 1106) Schaets rysweerdenhout weghalen en quaybomen snoeyen.  wed. 
Haestenburgh rysweerdenhout (opruimen). 
 Jantje Benne de stompen op ruimen. (Welke Jan is dit?) 
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1740-8-2 (OAW 1106) 
 Van Nas alle bomen over de graft 'braaf op te snoeyen'. 
 Aeldert Wentholt sintels en vuijligheydt aen de kant van de graften gesmeeten (opruimen). 
 De gracht moet zijn oude breedte weer krijgen, idem bomen en struycken weghakken en verwij-

deren. 
 Jan van Ommeren wilgen over graften verwijderen. 
 Van Nas vier willigen (=Cornelis van Nas). 
 
OAW 1136. Verdere stukken betreffende de brandweer, 1740-1800. 
 
OAW 1152. Lijsten der bevolking, 1795, 1807, 1809 en z.j. 
1807 aantal personen. De volgorde in deze lijst is onduidelijk. Verder worden personen beschreven als 
wed. Agterberg. Men moet toen wel geweten hebben welke wed. Agterberg bedoeld wordt. Nu is niet 
mogelijk. Aan het eind van de lijst worden de mensen (mans, vrouwen, soons, dogters, knegts, meiden 
totaal) per wijk opgeteld. Ik codeerde deze aantallen als bijv. 1130-5. Dit betekent 1 man, 1 vrouw, 3 
knechten en meiden, 0 zonen en dochters, totaal 5 volwassen personen. 
De binnenstad bestaat uit twee wijken 'Hoogstraat' en 'Agterstraat'. Niet verwerkt zijn: 
het blok (nabij 178): 
huis 151 Aart van Baak 1130-5 personen 
                 vrouw Sorrel 0110-2 personen 
              wed. Hendriks 0020-2 personen 
wordt gevolgd door huis 153 = 231. 
 
het blok (nabij 482): 
huis 171 = 427 
huis 172 = 427 
huis 173 wed. Burgers 0121-4 personen. 
huis 174 Aalbert Gerrits 1110-3 personen. 
 
het blok, dat tussen huis 187 en huis 188 staat vermeld: 
huis 265 J. Heij 2311-7 personen. 
huis 266 wed. C. Swartjes 0220-4 personen. 
 
huis 197 Sanna Strumper 0020-2 personen. 
huis 209 Jacob Brandsen 2120-5 personen. 
huis 210 juff. van der Souw 0020-2 personen. 
huis 215 Bart Lubberts 1010-2 
huis 216 P.W. Schaats 4120-7 personen. 
huis 224 Hk van den Bergh 1313-8 personen. 
huis 225 = 098 
huis 226 Evert Hendriksen 1010-2 personen. 
huis 227 -- 
huis 228 = 097 
huis 229 P. de Neufville 1040-6 personen. ??Bassecour?? 
huizen 230-234 niet genoemd. 
huis 235 Mw Wyborg 1040-5 personen. ??Bassecour?? 
               wed. Agterberg 0010-1 persoon. 
huis 236   Jan van Mossel 1123-7 personen. 
                Jan Hogestad 2310-6 personen. 
                Aaldert Buying 111-0-3 personen. 
                Hendk Hagen 1310-5 personen = 388. 
huis 260? Derk van Dulken 1111-4 personen. 
huis 261 G. van Loghem HZ 2010-3 personen. 
huis 262 Jan Am 288 
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huis 264 wed. B. van Wijk 0020-2 personen. 
 
OAW 1170. Akte waarbij Hessel van der Lawick tot Hoekelum, majoor der stad Wageningen, belooft 
100 carolusgulden 's jaars uit zijn tractement af te staan aan den onder-majoor, 1711: enkele notities 
overgenomen. 
 
OAW 1314. Lijsten van de inwoners voor een belasting op de huurwaarde van vaste goederen, 1814. 
Nummers der huizen, Namen der Bewooners, Huurwaarde/Opbrengst. 
 
 
Oud Rechterlijk Archief (ORA) 
 
ORA 19. Register offt signatuer, 1558-1628. 
 
ORA 20. Gerichtssignaat 1628-1672. Alleen op huis geselecteerd. 
 
ORA 39. Civiel-Procesdossiers, 1599. Ingezien 
 
ORA 43. Civiel-Procesdossiers, 1627-1643. Ingezien. 
 
ORA 170. Schepenprotocol 1582-1596. 
Niet opgenomen: Oud-Wageningen 1582-4-16 (ORA 170 f2) Mr. Evert Barmentloo van Groeningen 
ende Anna syn huijsfrau compareerde vuer Johan vander Moelen ende Wilhelm die Haes, schepenen, 
ende tuchtichden malcander reciproic in huijs ende hoffstadt tho OlWageningen gelegen tuschen 
Derck Raijmakers huijs Oistw. ther eenre ende Jan van Daetzelers huijs Westwrt. ther ander zijden, en-
de voorts generalick in alle huere anderen goederen thegenwoirdige ende thokompstige sonder ennige 
[argelist]. Testament op de langstlevende. 
 
ORA 171. Schepenprotocol 1617-1623. 
 
ORA 172. Transport Boek van vercofte goederen gelegen onder dat Schependom der stadt van Wage-
ningh, mede Anteickenong der opboodingen Juli 1623 - 2 April 1624 
 
ORA 173. Protocollen der Stad Wageninghen, begonnen den 28 Junij 1648. Na opnieuw inbinden bij-
geschreven: Op de rug stond Prothocolle d.opdrachten en peindingen en besaetingen met eenige veste-
nisse aan de jaare 1648 tot den jaare 1660. 
 
ORA 174. 'Op den rug stond met een lateren hand Prothocolle van den jaare 1660 tot den jaare 1706 
en van peindinge en besaetinge van den jaare 1660 tot den jaare 1681. Het had moeten zijn: Het proto-
col bevat 3 afdelingen: 1. fol. 1-190 opdrachten (en van voor 1667 ook vesteningen), voorts ook ande-
re vol. akten 1660-1681, 2.fol. 191-267 Vestenissen 1667-1706, 3. fol. 268-382 Peindingen en besatin-
gen 1660-1681. 
 
ORA 177<>189. Schepenprotocollen 1702-1811. 
 
ORA 196. Minuten van transporten 1738-1752. 
 
ORA 201. Transportakten, bijlagen tot bovengenoemde protocollen, 1604-1803, en z.j. 
 
ORA 208. Indices op bovengenoemde protocollen en vestenissen. Deze zijn gebaseerd op ORA 173 
etc. en daarom niet verder uitgewerkt. 
 
ORA 213. Protocol van testamenten van akten en beneffens voorwaarden, 1711-1753. 
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ORA 223. Minuten van testamenten en tuchtenn 1527, 1595-1795. 
 
ORA 224. Akten van huwelijkse voorwaarden 1527-1763, en z.j. 
 
ORA 225. Akten van magescheid en boedelinventarissen, 1602-1763 en z.j. 
 
ORA 231. Ingekomen volmachten en minuten van volmachten, 1620-1811, en z.j. Niet bruikbaar. 
 
ORA 232. Minuten van gerichtelijke weten 1760-1810. 
 
ORA 233. Minuten van gerichtelijke verbanden, 1721-1737. 
 
ORA 234. Minuten van diverse gerichtelijke akten 1705-1801. Niet bruikbaar. 
 
ORA 247. 1678-1-10 Conditien waer nae de mombair van de kinderen van wijlen Cornelis van den 
Born (verkopen) huijsinge, schuer ende erff (ende land), soo gelijck het tegenwoordigh bij Henrick 
van den Born bewoont wordt > Anthoni van Straelen f 82-0-0. Borgen zijn Wolter Schaedts ende 
Thonis Peters. Indien t'huijs verpacht wordt tot wijncoop 3 vaemen, armgelt 6 st, scryffgelt 18 st. 
 
ORA 271. Boedels 1651-1685. 
 
ORA 282. Boedels 1777-1785. 
 
ORA 299. Stukken betreffende de boedel van de apotheker Jan van Nas en zijn echtgenote B.F. 
Beekma. 
 
ORA 301. Stukken betreffende diverse boedels, 18e eeuws. 
 
 
Nieuw-Archief (NA) 
 
NA1268. Brievenboek van de burgemeester, 1875. 
 
NA2155. Register der huisgezinnen, bestemd voor een of andere belasting, vermoedelijk die op het 
gemaal, 19e eeuw. 
 
NA2159b. Staten van verandering in de gebouwde en ongebouwde eigendommen, 1817-1830. 
 
NA2159b. Relevé of staat der gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters van de gemeente 
Wageningen, 1818-1832. 
 
NA2160. Akten en titels van eigendommen betreffende de gemeente Wageningen, 1804-1880. 
 
NA2161. idem, 1880-1900. 
 
NA2192. Stukken betreffende het proces tegen Gerrit Rap wegens het poten van wilgen in het talud 
van de Grindweg op stadsgrond, 1851. 
 
NA2198. Register der in- en opgezetenen, wijk A, na 1814. 
Hierop: A. Visje. 1984. Index van persoonsnamen voorkomend in Register der huisgezinnen, 1836. 
Gemeente-Archief, Wageningen. 22p. 
 
NA2199. Register der in- en opgezetenen, wijk A, ca. 1815. 
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NA2202. Register der opgezetenen wijk A, ?1818. 
 
NA2213. Nominatieve staat der in- en opgezetenen, wijk A, 1829. 
 
NA2218. Register der ingezetenen, wijk 1, 1829. Omdat deze lijst (bijna) identiek is aan NA2213 is 
slechts een gedeelte overgenomen en dan alleen eenmaal de familienaam. 
 
NA2219. Register der ingezetenen, wijk 1, 1839. 
 
NA2224. Bevolkingsregister, aangelegd in 1860, deel I, A-B. 
 
NA2295. Lijst, aanwijzende de nummers der huizen, kerken, pakhuizen enz. in de gemeente Wagenin-
gen, benevens de hoofden der huisgezinnen en inwonende personen, daarin woonachtig, opgemaakt 
van 1863. 
 
NA2296. Zie NA2295, opgemaakt van 1868. 
 
NA2297. Zie NA2295, opgemaakt van 1891. In vele gevallen was het niet mogelijk de gegevens op de 
juiste plaats te zetten. Met behulp van het kadaster zullen deze alsnog op de juiste plaats genoteerd 
kunnen worden. 
 
NA2298. Zie NA2297. Jaar 1899. 
 
NA2299. Zie NA2297. Jaar 1909. 
 
NA2473. Stukken betreffende openbare werken, 1820-1828. 
 
NA2475. Stukken betreffende de slechting van de Lange Wal en het aanleggen van een plantsoen op 
die plaats, 1854-1856. 
 
NA2477. Stukken betreffende de buitenhaven, 1833-1841. 
 
NA2569. Processen-verbaal wegens het onderzoek van zieke paarden, 1816. Gezien, één aanhaling. 
 
NA2571. Stukken betreffende de broodzetting, 1826-1828. Gezien. 
 
NA2572. Stukken betreffende het sluiten der poorten en het poortgeld, 1844-1846. Gezien. 
 
 
Register Overledenen 1833-1842 
 
Tot 25-5-1840 overgenomen. Bevat nog talloze aanvullende en nieuwe gegevens. 
 
Rov-1833. 
  Niet gelocaliseerd: 1833-1-18 no 2. Boterstraat A353 ov. Willem Beumer, geb. Wag. 5 dg, dv. Johan-
nes Beumer, arbeider, 40 jr en Elisabeth van Dreven. Aangevers: de vader en Gerrit Buijs, arbeider en 
buurman, 36 jr. 
 
 
Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Wageningen (NH) 
 
NH23. Staten van inkomsten van de kosterij te Wageningen, 1691 en 18e eeuw. 
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NH26. Inventaris van geldspecie en koop- en rentebrieven behorende aan de kerk, gevonden ten sterf-
huize van Derck van Brienen, ca. 1560. 
Niet gelocaliseerd: ca. 1551 Item Cornelys Jansoen iss schuldich den kerk xxvi enkel? gulden also als 
syn kynde te linc? bliven iss sack (=zaak) dat sy beyde sterven so sal die kerck hebben sijn hus (=huis) 
als dat ghelegen is. D.w.z. Cornelys Jansoen is 26 gulden schuldig. Kennelijk kan hij niet betalen, 
waarop besloten wordt dat na zijn overlijden hij en dat van zijn kind het huis eigendom van de kerk-
voogdij wordt. 
 
NH27. Aanteekening van de muntspecie, welke de gewezen kerkmeester Wilhelm de Haes bij de afre-
kening op 19-12-1593 in kas had en die door hem is overgeleverd aan den burgemeester Estvelt, 1593. 
 
NH29-NH35. Rekenboeken van de kerkmeesters, 1593-1588. De betalingen zijn af en toe moeilijk te 
interpreteren, omdat niet bijgeschreven wordt of de betaling vanwege een uitgang geschiedt. 
 
NH36. 'Extract uuyt het reeckenboeck van den burgemr. Jorden van der Lauwyck za[l.]', na 1602. 
 
NH37. Rekening over 1576/1577. 
 
NH39. Rekenboek van den kerkmeester Gijsbert van Brienen over 1602-1603. 
 
NH40. 'Kerkereekeningen' 1632 tot 1712. 
Niet gelocaliseerd: 
  1639 (NH40) Jacob Gerrits lxxxix£ iiist (= 89 pond 3 stuiver). 
  1640-10-8 (NH40) Borgermr. Jacob Gerrits xx£ (= 20 pond. 
  1640 (NH40) ontfangen van Cornelis Peterss toegenaempt Rouwen. 
  1642-11-11 (NH40) Ontfangen van Evert van Cleeff, Apoteecker, soeven gulden, daervan vier gul-
den van een Inlaegh (=begraven) voir syn kyntje, ende drie gulden van overluyden met de grote klock. 
Actum 11e Novemb. 1642. vii£. 
vii£ = 7 pond. Burgerboek: Evert van Cleeff burger 101 1640. 
Evert van Cleeff, apotheker te Wageningen, 1640 burger (Bierman et al. 1992). Hij zal ongetwijfeld in 
de binnenstad gewoond hebben. 
 
NH46. 'Remarques op de laatste rekeninghen van de heer burgemeester en kerkmeester Anthony van 
der Horst, 1712. 
 
NH47. Kerkrekeningen, 1713-1723. 
 
NH53. Kerkrekeningen, 1733-1743. 
 
NH55. Kerkrekeningen, 1744-1753. 
Niet gelocaliseer: 1744-10-30 den 30 Octob. is Neuleke de Wijsemoeder (=vroedvrouw) overluydt met 
de kleyne Clock 1-0-0. 
 
NH57. Afschrift van de 25ste tot 34ste rekening van Willem van Baack, 1744/45 tot 1753/54. 
Niet gelocaliseerd: 1752-4-21 de vroedvrouw Menne overluyd met kleijne klock 1-0-0. 
 
NH62-90. Rekeningen van Peter van Baak, 1777/78 tot 1806/07. Doorgezien op uitgangen. NH67-83,  
 
NH86, NH88, NH89: enkele gegevens overgenomen. 
 
NH121-132. Rekeningen van Peter van Baak, 1807-1820. Doorgezien op uitgangen. 
 
NH642-664. Rekeningen over 1836-1858. 
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Notarieel Archief (not.) 
Inv. nrs (not. C. Erpenbeek) 
Inv. nrs 1811-1852 (not. D. Beek) 
 
 

Wageningsche Courant doorgezien tot 1872 
 
 6-9-1855 nr 36 kantore van de ontvanger, Hoogstraat A57 
 10-5-1855 M. van Setten op de Markt, tuinzaden, Engels Raygras 
 12-2-1857 nr 7 A.M. van Setten aan de Markt, tuinzaden. 
 22-4-1858 nr 16 gevestigd A. van der Horst, behangselpapier, tapijten en karpetten. 
 20-5-1858 nr 20 M.C. Alexander wed. de Clerq > Renkum 25-4-1858. 
 16-6-1859 nr 24 A.C. van den Broek, Hoogstraat, agent van de Honingbij en Bourgonje Naamlooze 
                   Verzekerings Mij, op vaste premie tegen hagelschade. 
 7-2-1861 nr 6 ov. 2-2-1861 Dieu Donné Falise na 54jr getrouwd te zijn met H.T. van Tarthorst. De  
                 stucadoor-affaire wordt met beide zonen voortgezet. 
13-6-1862 nr 24 verkoop boedel van H. Stern, Broekstraat. 
 
 

Collectie Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' 
 
Stratenlijsten 
1922 Alphabetische Stratenlijst. 
1937 Alphabetische Stratenlijst, waarbij naar volgorde van de huisnummers de namen der 
gezinshoofden of hoofdbewoners zijn vermeld. Uit: ?? 234-275. 
 
Bierman et al. (1992) vermeldt een apotheker Verwoert (zonder voornaam of initialen), die zich in 
1797 te Wageningen vestigde. 
 
 

Gelders Archief 
 
Gelderse Rekenkamer: Tinsregisters 
Inv. 1295 Thynsboecken in Wageninge, Ruwenhoff ind dess amptz van Ede, 1546-1568. Aangelegd in 
1545 door Van Dieve, tot 1560-1569. 
 
Inv. 1305-1312 Tynsboeken van de Brusselsche Rekenkamer, samengesteld in 1552. Duplikaat van 
voorgaande. 
  Inv. 1305 Wageningen - Eede. 
 
Inv. 1313-1324 Tynsboeken, aangelegd 1567-1570, bijgehouden met aantekeningen der ontvangsten, 
tot 1593 en 1599, door Johan Bentinck, later door Van Hetterscheydt en Van Goltstein. 
  Inv. 1314 Thinsboeck van Wageningen ende Ruwenhoff 1568-1593. 
Tins 1314 1567-1570 + 1593-1599 
 
Inv. 1326-1335 Tynsboeken, aangelegd in 1627, bijgehouden, met optekening der ontvangsten tot 
1666 en 1667. Aangelegd door Rutger Huygen. Afgeschreven naar een verloren serie van Van Golt-
stein. 
   Inv. 1327 Wageningen 1624-1667. 
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Inv. 1336-1347 Tynsboek aangelegd in 1667, bijgehouden, met aantekening der ontvangsten tot 1668-
1688. 
   Inv. 1337 Wageningen 1667-1688. 
Inv. 1348-1358 Tynsboeken, aangelegd in 1684, bijgehouden, met aantekening der ontvangsten, tot 
1693. 
   Inv. 1349 Wageningen 1684-1693. 
 
Inv. 1359-1370 Tynsboeken, aangelegd in 1706, bijgehouden, met aantekening der ontvangsten, tot 
1754. 
   Inv. 1360 Wageningen 1706-1754. 
 
Inv. 1371-1374 Tynsboeken, aangelegd in 1755, bijgehouden tot 1781-1788, uit vorige serie ontvang-
sten uit 1747-1754. 
  Inv. 1371 Tinsboeck van Wageningen und Ruwenhoff 1747-1784. 
 
Inv. 1375-1386 Tynsboeken, aangelegd in 1789-1791, bijgehouden, met aantekening van de ontvang-
sten tot 1811. 
 Inv. 1376 Thinsboek van Wageningen en Ruwenhoff 1784-1811 werd sinds 1796 gebruikt door de  
 Rentmeesters, die aan de opvolgers van dit college in het domeinbeheer rekenplichtig waren. In 1881 
 door  ontvanger van Wageningen overgedragen. 
 
Ruwenhofse tins te betalen op St. Andriesdag = 8 mei. Waarom? 
 
Inv. 1388, 1389 en 1396 Achterstallige tynsen. Niet bruikbaar. 
Inv. 1411-1416. Niet bruikbaar. 
 
 
Andere archiefstukken 
 
Inv. 1685 Johan Trant is waarn. richter en dijkgraaf in Wageningen tbv de kinderen van Fred. de 
Ruyter, 1576. 
De kinderen worden niet genoemd. Niet bruikbaar. 
Inv. 1686 Zoenbrief tussen de moordenaar van Thonis Adriaenszoon van Ommeren te Lakemond 
onder het richterambt Wageningen en diens bloedverwanten, op grond waarvan een compositie met 
die moordenaar is aangegaan, 1620. 1 ch. 2343. 
 
Inv. 6738 f8. 
 
blz. 520 xxv Rekeningen van de richters en dijkgraven van Wageningen 1564-1795. 
Voor de in 1564 gemaakte schikking tussen de pandhouders van deze ambten, waarover in inv. 383 
hebben dezen geen rekeningen van hun beheer afgelegd. 
 
Inv. 6732 Eerste rekening van Cornelis van Wyhe van 1564-8-1 tot 1565-7-31. 
 
Inv. 6733 Rekening van Frederick de Ruyter, van 1567-9-12 tot 1572-7-1. Afgehoord 1583. 
 
Inv. 6734 Rekening van Henrick van Eck van 1572-7-25 tot 1576-9-15. Afgehoord 1583. Met een ren-
dantsexemplaar. In deze rekening afschriften van de commissie van de richter etc. 
 
Inv. 6735 Rekening van Jan de Ruyter van 1593-3-2 tot 1596-5-31. Afgehoord 1603. 
 
Inv. 6736 Rekening van Johan de Ruyter Roelofszoon van 1596-6-1 tot 1602-12-31. Afgehoord 1614. 
Richter-dijkgraaf, afschrift van commissie 1596. 
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Inv. 6737-6739. Rekening van Frederick de Ruyter 1603-1638. Afgehoord 1626, 1635, 1639. Richter-
dijkgraaf. 
   Inv. 6737 1603-1624 Afschriften van commissie. 
   Inv. 6738 1625-1633 Brieven 1603, 1609 van Henrick van 
   Inv. 6739 1634-1638 Bruggen en Aelbert van Ermel, die tijdens de onmundigheid van FdR de amb-
ten hebben waargenomen, ov. 1643, de laatste rekening verloren. 
 
Inv. 6740-6742 Rekening van Lubbert Torck 1644-1672, afgehoord 1660, 1664, 1685. 
   Inv. 6740 1644-1656. 
   Inv. 6741 1656-1662. 
   Inv. 6742 1667-1672. 
 
Inv. 6748-6792 Rekening van Lambert Jan Beernt Bentinck tot den Brielert 1689-1736. 
 
Inv. 6793 Rekening van Jan van Wijnbergen tot de Glinthorst 1736-4-24 tot 1737-6-22. 
 
Inv. 6817 Rekening van Jan Carel van Eck tot Nergena 1737-1760. 
 
Inv. 6818-6822 Rekening van Godart Adriaan van Reede tot Herreveld 1760-1764. 
 
Inv. 6823-6851 Rekening van Derk van Lynden tot Swanenburg 1764-1792 
 
Inv. 6852 Rekening van Assueer Jan Torck tot den Rosendaal 1792-5-18 tot 1793-2-21. 
 
Inv. 6853-6854 Alexander van Dedem tot Vosbergen 1793-1795. 
 
Inv. 7080 Rekening van Nicolaus Caulier, ov. 1552, betreffende fortificatie o.a. van Wageningen. 
Geen of weinig betreffende de binnenstad van Wageningen. Niet bruikbaar. 
 
folio nummering gebaseerd op Tins 1376. Tevens volgorde omgekeerd. 
Ook werd geen aantekening gemaakt van de vele spellingsvarianten van namen. Veelal werd de naam 
Van Stralen als Van Straelen gespeld. Of Van Manen werd Van Maenen. 
Daarnaast werden de romeinse cijfers in arabische omgezet. 
 
 

Gemeentearchief Rhenen 
 
Inv. nr 744a. Enkele charters en andere stukken met het kleinzegel van Wageningen (zesspakig en 
omschrift: NOSTRI.SECRETVM.SIGILLVM), daterend 1493 en 1506. 
 
 
 
Woordenlijst 
 
area = hofstede 
buiten = ruilen, wisselen 
gauderen = 1. het genot of het gebruik van iets hebben, 2. voordeel hebben 
maagtal = groep verwante families, soortgelijk aan een Schotse clan 
tuisen = ruilen, wisselen 
 
1 braspenning = 2½ groot = 1¼ stuiver = 15 penningen 
1 groot = ½ stuiver = 6 penningen 
1 blank = ¾ stuiver = 9 penningen 
1 duit =   1/8 stuiver = 2 penningen 
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1 oortje = 1/3 stuiver = 4 penningen 
1 gulden = 20 stuivers 
1 stuiver = 12 penningen. 
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Deze tekst verscheen oorspronkelijk in boekvorm in maart 2002, in een genummerde en gesigneerde 
oplage van 250 exemplaren  
 
Voor deze digitale versie (2013) werd de oorspronkelijke digitale tekst van de schrijver gebruikt, die 
door de auteur en medewerkers van het Gemeentarchief Wageningen aangevuld en gecorrigeerd werd 
en opnieuw vormgegeven. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Gelderlander 14 januari 2006: uitleg bij de maquette van de Gelderse Vallei, de zuidwesthoek van 
de Veluwe, met aan de voet van de Berg het dorp Wagenvene en op de Berg Wageningen(-op-de-
Berg) door schrijver. De maquette werd door Jan Bieleman c.s. gemaakt. 


