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Inleiding 
 
De onderstaande archivalia zijn in 1990 aan het Gemeentearchief geschonken door de heer 

D. Westrup. Bij de stukken werd een handgeschreven inventaris meegeleverd (inv. nr. 26), 

getiteld: Inventaris der eigendomstitels van Heerenhuis op de Hoogstraat te Wageningen 

c.a., nu behoorende aan den Heer J.C. van Dam van Snelrewaard, Anno 1743-1873. Het 

stuk kende oorspronkelijk 20 inventarisnummers, waaraan later nog twee akten uit 1875 

zijn toegevoegd. Bovendien bevinden zich ook nog enkele stukken van later datum in dit 

archiefje. 

 

Van de genoemde oude inventaris zijn drie stukken niet meer aanwezig. Bij het opstellen 

van deze nieuwe inventaris is de nummering van de oude aangehouden; enkele losse on-

genummerde stukken die werden aangetroffen, zijn tussengevoegd, uitgaande van de 

oorspronkelijke chronologische ordening. Drie stukken die wel in de oude inventaris zijn 

beschreven maar niet aangetroffen zijn, zijn in blauw weergegeven. 

 

De akten betreffen in hoofdzaak het brede herenhuis aan de Hoogstraat dat thans de 

huisnummers 52 en 54 heeft, de daarachter liggende tuin, en percelen aan de 

Achterstraat, thans Herenstraat 37, 39 en 41, inclusief het poortje bezuiden nummer 37. 

 

Kennelijk hebben de stukken gediend bij de rechtszaak in 1911 over de verbouwing van 

een buurpand aan de Herenstraat (huidig nummer 35) tot houtpakhuis. Dat pakhuis bood 

ongehinderd uitzicht op de tuin achter het huis aan de Hoogstraat, toen eigendom van de 

heer Koch (zie inventarisnummer 25). In de oudere stukken zijn op enkele plaatsen 

passages onderstreept die betrekking hebben op een (recht van) uitgang op de 

Achterstraat van het perceel aan de Hoogstraat. Die onderstrepingen zijn mogelijk in 

verband met de rechtszaak aangebracht, maar het zou ook kunnen dat Koch rond 1906 al 

een kwestie had met zijn buren over het recht van uitgang (zie inv. nr. 24). 

 

Het archief is 0,04 m. groot en geheel openbaar. 

 

 

P.M. Kernkamp 

augustus 2011 
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 Inventaris 
 

 

 1. Transportakte voor stadtholder en schepenen van Wageningen waarbij 

de kinderen, kleinkinderen en verdere erfgenamen van wijlen Cornelis 

Roest en Steventje van den Born een huis, schuur, hof en erf aan de 

Hoogstraat verkopen aan de echtelieden Antonij Suermond en Aleijda 

Steenler, 1743.  1 charter, zegel niet aangetroffen. 

 

 2. Transportakte voor stadholder en schepenen van Wageningen waarbij 

de echtelieden Hermanus Casijn Suermondt en Johanna Koning een 

huis, schuur, hof en erf aan de Hoogstraat verkopen aan Johannes van 

Hoofd, makelaar te Amsterdam, 1770.  1 stuk. 

 

 3. Transportakte voor stadholder en schepenen van Wageningen waarbij 

namens de echtelieden Johannes van Hooft en Catharina ter Horst, een 

huis met schuur en tuin daarachter aan de Hoogstraat wordt verkocht 

aan de echtelieden Mr. Peel Beek en Geertruij van der Hart, 1775.  1 

stuk. 

 

 4. Overeenkomst verleden voor als boven 10 junij 1776, ter regeling van 

een different over en ter zake van een houten schutting. 
  N.B. Niet aangetroffen. 

 

 5. Transportakte voor richter en leden van de Raad van Rechtspleging der 

stad Wageningen waarbij Barend van Beek, Willemina van Beek en 

Gerrit van Loghem namens de echtelieden Christiaan Bierman en Aaltje 

van Beek, een huis en erf in de Agterstraat verkopen aan Gerrit Jan 

Haksteege, 1802.  1 stuk 

 

 6. Verklaring waarbij Margaretha Engels, weduwe van Cornelis van Bingen, 

verklaart ten behoeve van haar neven Johannes en Jan van Bingen af te 

zien van de erfenis van een huis, schuur en erf aan de Hoogstraat, en 

een tabakschuur met hofje aan de Bennekomscheweg, 1803.  1 stuk 

 

 7. Uittreksel van een transportakte voor richter en schepenen van Wage-

ningen waarbij Johannes van Bingen en Jan van Bingen een huis, erf en 

hof aan de Hoogstraat verkopen aan Mr. Peel Beek, 1803.  1 stuk 

 

 8. Transport verleden als voren 21 november 1803, door Gerrit Jan 

Hakstege aan Mr. Peel Beek en Judith van Ommeren, benevens 

voorlopig contract dier koop d.d. 18 oktober 1803. 
  N.B. Niet aangetroffen. 

 

 9. Onderhandse transportakte waarbij de echtelieden Mr. Peel Beek en 

Judith van Ommeren een huis met open plaats daarachter aan de 

Hoogstraat verkopen aan de echtelieden Gerrit Jan Hakstege en Aaltie 

de Gooier, 1805.  1 stuk 

 

 9a. Onderhandse transportakte waarbij de echtelieden Gerrit Jan Hakstege 

en Aaltie de Gooier een huis en erf in de Agterstraat verkopen aan de 

echtelieden Mr. Peel Beek en Judith van Ommeren, 1805.  1 stuk 
  N.B. Dit stuk was in inv. nr. 9 geïnsereerd. 
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 10. Authentiek afschrift van een proces verbaal van openbare verkoping en 

definitieve toewijzing namens de erfgenamen van Mr. Peel Beek van 

• een huis aan de Hoogstraat, met daarachter gelegen hof en daar 

weer achter gelegen huis in de Agterstraat, 

• een uiterwaard onder de Berg in de Bovenste Polder en 

• een uiterwaard genaamd de Agterste Troost, ook in de Bovenste 

Polder; 

  definitieve toewijzing van het eerste perceel aan Mr. Hermanus Bernar-

dus van Daalen, 1813.  1 stuk 
  N.B. Tekst zowel in het Nederlands als in het Frans. 

 

 11. Bewijs van doorhaling van een inschrijving ten name van Evert Beek in 

het register van hypotheken, 1813.  1 stuk 
  N.B. Franstalig. 

 

 12. Afschrift akte verleden voor Dirk Beek, notaris te Wageningen, 20 juli 

1822, waarbij door Willem Lijsen c.a. is afgestaan aan Mr. H.B. van 

Daalen eene vrije uitwatering, en bepaald omtrent de planken schutting 

als van ouds. 
  N.B. Niet aangetroffen. 

 

 12a. Kennisgeving van een beschikking door de gouverneur van Gelderland 

op het bezwaarschrift van H.B. van Daalen tegen de klassering van zijn 

onroerende goederen in Wageningen, 1832.  1 stuk 

 

 13. Kwitantie door de rentmeester van de Vier Gilden te Wageningen 

wegens afkoop van een uitgang aan het St. Barbara Gild, 1847.  1 stuk 

 

 14. Authentiek afschrift van een proces verbaal van openbare verkoping en 

definitieve toewijzing namens de erfgenamen van Mr. Hermannus Ber-

nardus van Daalen van meerdere onroerende goederen, waaronder een 

huis en erf aan de Hoogstraat met stalling aan de Achterstraat en wo-

ning met melkkamer, kelder, deel en veestalling, varkenshok en kamer-

tje benevens grond of tuin aan de Achterstraat, definitief toegewezen 

aan Dr. Paulus Hendrik Holleman, 1851.  1 stuk 

 

 15. Onderhandse transportakte waarbij Jacob van Dolder een stukje grond 

verkoopt aan Dr. Paulus Hendrik Holleman, met bepalingen omtrent een 

op te bouwen muur en daar tegen te plaatsen varkenshok en mestbak, 

1856.  1 stuk 

 

 16. Authentiek afschrift van een transportakte waarbij de gemachtigde van 

Pauline Holleman een herenhuis aan de Hoogstraat met tuin daarachter 

alsmede een woning met stal aan de Achterstraat verkoopt aan Pieter 

Poel, 1861.  1 stuk 

 

 16a. Borderel van hypotheek op de panden vermeld in inv. nr. 16, 1861. 

  1 stuk 

 

 17. Authentiek afschrift van een transportakte waarbij Anna Maria Adriana 

van Daalen, weduwe van Pieter Poel, een herenhuis aan de Hoogstraat 

met tuin daarachter alsmede een woning met stal aan de Achterstraat 

verkoopt aan Henri Jacobus Haas, 1866.  1 stuk 

 

 18. Authentiek afschrift van een transportakte waarbij de gemachtigde van 

Pauline Holleman een herenhuis aan de Hoogstraat met tuin daarachter 

alsmede een woning met stal aan de Achterstraat verkoopt aan Pieter 

Poel, 1861, met in margine vermelde voldoening van de restant-koop-

prijs, 1873.  1 stuk 
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 19. Authentiek afschrift van een transportakte waarbij Henri Jacobus Haas 

een huis, erf, tuin pakhuis en woning aan de Hoogstraat, uitkomend op 

de Achterstraat, verkoopt aan Jean Charles van Dam van Snelrewaard, 

1873.  1 stuk 

 

 20. Bewijs van inschrijving van een hypotheek op het onroerend goed ge-

noemd in inv. nr. 19, 1873.  1 stuk 

 

 21. Authentiek afschrift van een proces verbaal van openbare verkoping en 

definitieve toewijzing namens Jean Charles van Dam van Snelrewaard 

van een herenhuis aan de Hoogstraat met vrije uitgang aan de Achter-

straat, en een koetshuis met stal, koetsierswoningen grond, gelegen 

tussen het genoemde herenhuis en de Achterstraat, definitief toegewe-

zen aan de gemachtigde van Gerrit Jan van Omme, Anthonius van Om-

me, Teunis Gijsbertus van Omme en Arnoldus van Omme; 

  tevens van openbare verkoping en definitieve toewijzing namens Hen-

drika Hemsing, weduwe Johannes Hendrik van Overhagen, van een ge-

bouw met daarin zes woningen in de Benedenbuurt, toegewezen aan de 

gemachtigde van Levie Glasbeek; 

  1875.  1 stuk 

 

 22. Kwitantie van betaling van de koopsom van de percelen aan de Hoog-

straat en Achterstraat als vermeld in inv. nr. 21, 1875.  1 stuk 

 

 23. Authentiek afschrift van een proces verbaal van openbare verkoping en 

definitieve toewijzing namens Teunis Gijsbertus van Omme van een 

woon- en winkelhuis, erf en tuin aan de Hoogstraat, toegewezen aan de 

gemachtigde van Carel Frederik Wilhelm Koch, 1903.  1 stuk 

 

 24. Uittreksels t.b.v. C.F.W. Koch van de kadastrale leggers van de percelen 

I 1259, 1260 en 1261 in Wageningen, toebehorende aan Katharina 

Huisman, weduwe van Petrus Jacobus Bosch, respectievelijk Berend 

Meek, 1906.  2 stukken 

 

 25. Procesdossier van een rechtszaak tussen Carl Friedrich Wilhelm Koch te 

Wageningen en Jan Daniël Marinus de Voogt te Voorburg, 1911-1912. 

  1 omslag 
  N.B. De Voogt had op zijn perceel aan de Heerenstraat, kadastraal I 1262, 

direct naast het perceel I 1961 van Koch, een verbouwing uitgevoerd waardoor 

zijn pand rechtstreeks uitzicht bood op de tuin van Koch. 

 

 26. Inventaris van eigendomspapieren uit de periode 1743-1875 van perce-

len aan de Hoogstraat en de Achterstraat te Wageningen, ca. 1873, met 

aanvullingen ca. 1875.  1 stuk 


