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0p mÍj rust do taak U leis ie vertellon ovêr d.È inhoud
van hot }í.us eurn dat str aks gcopend zal wondon. Dlt ls seI esn aangênamo, m&ar geen gomekke1ljko taak, want als Ík elk voorwerp hler aán
ocn breeC.rroerige bospl'oking zou gaan onderwJrpon, zou lk vaarschlJnl-lJk slechts hsol kc,"t e3n wsIrÍlIIond g*iroor bij U vinclen. fiet 11 jkt
nLj vcel betor om eon enkel voorbosld uli de vàrzamolLng mot U tob-'handolen en daarna serÍron de verzamonring to gaan zien. Msont u êchter
nlet, dat eon voorwcrp dat lk hier niot noem ván geen belang is. EIk
voor",,,'er"p is belangrlJk, :r.lIoon aI ondai het eon oigen ro1 háeft gespoeld, door oen bopaÀl-d mens met eon eÍgen gorlachienwero 1d is gónaakt,
sn wêer bijdroeg door trot gebrulk hiervan, iot een rrord.êre ontwitlrottng
van dê nensellJko cultuun .
Dê oudste voorwerpJee in ons bezli, zlJn wal- de vuur.stênon lvsnkhulgJes ult 5 opeênvoLgende stenen tljcllerkàn, op vêrschlllende plaatson van dg Vêluvío gevonden, Íraar waàr,van helaas do gegevens
van herkomst on d6 oorlog vorloren zlJn gegaan. ïIaarvoor wenaèn dergeMl
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ltjko.voorworpjes gebrutlit? ïtr is n l.smanci ále ttet vortêId h:eft, maár.
dóor tal van opgt?avingon, waarbij men soms zo gelukkig is gewoeÀt, de
zgn. vuursteonsmidsen, dus de plaatssn waar mên dorgollJke voorwerpon
maakts-, íe vinden, l"leefi mon wel" enkele vêr'ondenste lngen als vrl Jwol
zeker kunnen aennemon. Daar is blJv. do krombelrstekor, óen apparaai j e
van enkele centlmoters lang en kunstig bewerkt. fieí kónt, ongevoer
12000 tot 10000. Jaar voor Chrlstus vóor, Het word gobr.ulkt om van
stukkon r.ondiergowel worktu_lgon te maken, waarmee nen de hutdsn van
dezo dleren tot rlemen kon snijden. Toorrt.ien noêsten doze leuiden echter
gosd sehoon T\Jnt zo worden dan net schrabbers afgêechràapt. ook dezo
schrsbbons zlJn val vuursteeni èr moêston gaten ln do riornen komen, of
',rïerden siukken leer aan s lkaar gezet. !Íen maststo dan gobruik van náaldvornlge spitsen, vau kerflnst rumontkes e.d. AIg nen zlet hoo mool doze
stoontJes'ziJn afgewerkt, d.*n krljgt uen eerblod voor C_e mens, dle ln
staat was, om mot behulp yan êen druks+"ok spltnior:s van vuurgt,oenkno l-ÍËf,Faf to pereen en er dan óen hande lbaan iàstt.rroentke van t,s maken.
Aardewerk ult deze tlJd Ís nog niot bekend, raaar wel wat
laterr -zo ongovoor,2000 j.. voor" Christus. Íoen kwamen dá klokbokers,
clle Julst op dê Velurye zo)n pr.acht igo verslering lebbon.
'
De eêr.sts metaaltlJd. (BronsílJd) ié heLaas elecht vertagenwoordlgd. In WagonLngen ziJn ïre l_ belangrlJke vond.s+_en geda&n op allt gebied', ma.ar dozo b6v1nc1êh zÍeh ln hat Rl.Jksnuaêum ven Oudhsden te
klden. Slechts eon treetal br.onzen spoorpunton van ongeveêr 1800 J.
voor Ch!.lstur kunnen rlJ U tonen. Ik kan Il êchtor rel mededelan, dit
êr nog ondorhandól1ngon geiindó zljn om D.oer ln h€t Susoum te kriJgen.
Do vrlJ belangrl Jko hoeveslheld GeÍïtreanEe urnon, ctÍe riJ
ult Lslden ln brulkloelr nochten
ontvangen, ril ik thang voorÉlJ gaan.
Doat
U
dr.t
lllet.
eehtêr
fk r11 U nanellJE llevon ieta ventol.lon oryer het Fr*ntlSohE grafveld aan cle Dledenweg, hook GeontJeswog. I{o! res ln 192? det,
tlaar blJ zandgr&vlngon ellor1el potton renden góvondon. GeLukklg is on
vsel_ van g4tqelo ln goodo handen ierectrt gekonán sn hst kon Dr. Eolwonde
golukken 1n d*t zelfdo Jaar een groot godóolto ven dri grifvoLd to ontgraven. ult do vórt".assencle vond sion blàek clat het ongevóez. ln dê ?do
oêuE was aangelegd. Grote hoeveolhed.on larcswerk en 13zoron voorwerpên
krramen te voorschiJn. zglfs egn onkoL stukJs gt asrer.tr-on trrerer: bloken
zlcn 1n de graven to bevlnden. Het menksaanrtlfe was ochtoÍ' dat bet .nlot

BLz.2.
a,1Losn Frankiech, $ain ook Srkslsch on lnheemg a.ardewark bove,tte,
ura'rult breek cat dlt gr"a.fvoLd vormoedoLlJk nlêt aLleen door Fraákrsche bo,ronerg naei ook door. &nderon wrc gebrulkt, a1 m*g mon do mogellJkhoitl v&n lmpor^t nlot voorblj zien, d&ar irsi bekoná
le dat reede
vele belangrlJke hanrlelsvorb lnd fu:gon Ln die tljd. best,onclen.
Ult ds vondstsn bl_eek dai mon zowel verbrand,dê
begrobf. usn trof br"and-' en skol6tgn&v6n ran sn eandowerk mst e1s
ên zond.el.
crem:rL 1e-resten gevu1d. Het aerd.àronk werd dus als grafurn gebrulkt,
maar ook elt dai vcoi:al iï&t, betr'eft alo f1J4êro vorurei, aIs bijglfí
bsdoeld. Eên goÊdê 100 Jnar laf.on worcl.t ton il jd.e vaá Farel do Groto.
a1s het chrlÊtsndotn hler ls doorgodr^ongen het verbr.ancen op stra?fo '

d6s doods venboden. En nu

konot,

ean merkwaardtg punt voor oèn hor,..e

bellchtlng 1n aanmerklng. ïn 1949 gelukte het-nàmsl-lJk aan prof. van
Giffen op een Z-fl hcgkJo v&n het Fnanklsche grafveld, waar de graven
mêesta1 ïi-Z,ge1ogon zljn en biJna alttJd graÍglften bovatten, eon
goheel velilJe bloot te
-Lgggen meí 1n rtjeá l-ig3ende 0-lf gelegen gnavên met geen enkelo bijglft.
lllerdoor os dê overgang urn-heidensè
neqr ChrlsteltJke begravlng prechiig op t,o menkon. Getnacbt zal- dan
ook worden, om van dit grafvald eon'dulde1Ijke pLattegrond. t,e rIlírkon
en als het nogoliJk ig een mequsits, daar het nog maai vrlj zelden
is voorgokomen dat een der"geLlJhe oiergang gevonáen is.
Het Wagoníngen ven dle dagen, of hoe in d1e tijd dezo
plaats_ook, werd gonoerad, Ia"q toen waarÁchijnltJk op en cirdei lengs de
Berg. In_ lodor. geval vindt men 1-angs de Voo!.wog blj onlg omvangrl.lk
graafwenk sèherven ult do K*rollnlsche tijcl on van het zgn. pingsalorfer-iype, dat ongeve€r 400 jaar 1n gebruik is gowoesl-tot ca.
10O. BekenC 1s in ieder goval clat in dezo om$êv lng hct, pleatsjê Rlnwick heefi gelegen, waar stapelrechb werd geàtst van de goederen dle
utf ifogtell jko ?lchtlng eIg.EiJn'óWoeren. Door heè verleggen van de
Rijn werd dli plaatsje meêr en meer bodrelgd..
In llei 1949 mocht het ons golukken me t, behuLp van de
Hesr Verveldo ggn gnoot *antal zsden op c]oze plaats t,e verzanel,ên, dlo
zicir Julst op een plaate in êon praeht,ig grondpnofÍel bevonden. Uen

kon zo ongêvêer van 1100 datêren. Deze zeden waron verkoold maar do
strucl,uur was gohoel beweard geblevon. Door bomlddellfg van do lleer
Verveldg wordon zg naer Kopenlragen gozonalen en 31dáar door prof. JesÊon
godetenolnoerd. Dêze ohtdokt"è er eên grcot aantal gèkweokte plenten
in, voornamellJk havêrrgersi, en wlkke. Ook planton, dle kennoLljk
op oon kleigrond getoeld ï'orci.en bovonden zlcit hierln, zodat rlit or op
wlJst dat do bewoners van de Bergrend roeds lang ln de Botuws bobou'trdsn en hun voorra.den voor do hog:] wlnteraater.stancï op het zand ln
vel1lghold. brachtsn. ÏÍen lloeft dan ook het vêrnooden ci-at lriqg eon
voorraadschuur verbraild 1s, waardoor de verkooLdo zedên op eón laag
kwp"men te liggen. Ronde ga!]t jes ln de korre1.s, vermoede't 1jk door d.e
graanklandet? veroorza&kt, wanen 3veneons een bewljs dat ti.oze theorio
Julst kan zijn. ÁLle zadon ziJn zorgvuldlg in glazen buisjes gedàan on
ter bezlcr:t141ng opgosto 1d.
Lang zarnerirand verschulft Wagenlngen n-aar banêdgn ên in
1265 verkrlJqt de tog.:1'lwoord lge si.a.i- stad.srechten. Blj de greafworkzaamhealen In de Eoogst,raat mocht het ons Can ook gelukken een Eroot
aanta l- schorvên vana.f dlo porlodo te onidekken, te verzanslon en voor
zover. mogelljk te restaureren. Ik wi1 U wijzen op ds fotors diê zlch
daaromi!.ent, ln het l!ïuseutn bevind.en on die cluidelljk eantonên dat ï{agenlngen steeds ls opgehoogd, getulge hei grote a,antal woonlagon dat
to zlon i.s. oudsr e&rdework dan uit de 13c1e eeur werd in a1o blnnenstad
nog nlêt gevonden. Eon aardigo bljzonderhold ls dat ook clo vlsvangst
belangstelllng gonooi. Enigo vleneiverzwaarders werdon Ln een meslputJe gevondon, d&t, to d;rteren was ult É 1400. tet U sons op hoe ze door
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het slepen ln de rlvler zlJn afgosleten'
Oergerríkà stënen íerden ook sebr"ulkt als

woofgêtouwvoorzlon'
g1euf.
van êon

á"!i*rn,'"aiu" ontvangen dle blj hot
verzwaerdo::". ;. *"riïai""ïL"x' tËn"geschenle
;;";;";t;
o11langs
moch'uen
wtJ
krst,ee Í worden gevontlen'
toe voornamelljk gebrxriksgoedonen
"àá"t"rrg" Aeh.ilaEiá€- lk tot nuroo
17e eeuw-zlin stukken in het
-v*r, -Éurxell
voor hêt dagelljks liïá"]-"ii-g{.
91
jk sn wereld.Iljk 1eván. zo bov onc zlch
lluseum dle getulgen
Míssaal , dat vêrmoedelÍlk
in hei G€moontearefriei-Len- goaeàlte ven-Àet,
en Reformatie aLhlsr
sàáidun"torrD
het leatsio r" g""""Ëi,"á"t"íËár-àá áá trá"* D.'u""t.,,
van het RtJksts eebrulkt. nêr ls'iáàr"Ëáur"itt*á.
ercÉioftoÀrnhom'dtahetgemeontearchlefa.lhieronderzoektlvertol'il'arácrrïinf f :rr do-or do toenmal-lge Pastoor op hêt
de nil del dlt uoei<
gotracht en na velorleL wêderkastael te iteÍmen r""ïJiíiàiráia ists-teruggokserd.
llêt voÍst thax}s
sàardlqheden f,eer r,i áá-gáilJànie
Èozlt, al ls het' nlot vollêdlg' ziJn de Bodenstaven' do
;;;-;;i
Tokenan van woroldlijke
.nacht
"áà eeootsá flerechtsbiil' waarmeda
-""Ë rzot
zilveren serecht sros'aá"Ë"
en
studiéstadn nog tn do 18de
'
íËilËirË"rrËï';;;i;-;ftil;.,i.rg". a1s woonh-'bbên plaatsgohad' rk maek u er
;;;;ï;";;irlËá t""íËËïË#iïi'eà"
is en nog best
wel blj voorbaat.p"áIià"i á"t'-rti: nog goàa schórp
álenst'zou kunne n do )nt '
wat, ae-áËàànsiaven betreft MlJnheer do_Burgemoestêr'
naken' Deze sia'ven zi3n
zou lk u gearne itut, íàïË'"a; k;ó;;; en*111:á
zê hebben vroeger blj het sprezeer oud, reeds meor aai SOO Jaa'r,
de.meglstretuur van
ken van recht en url [tit"g"rixe goueurtenlssen'
euhf . In 18?7
de stad lÍagonlngên Ëetreffènciá eu,, "o"tJíïj[a_finctie
ln bruikvoorwerpen
áezs
hoeft d; toeffrall8o ;;;;;;;;;"d.beslotenNa ?3
dlnectle
de
ËtoncL
Jcar
leen ae.n het F-iJksnuËËïÀ""i"tá "t**tt' aan u'q iemeents
ten behoave van
g.
ze 1r1i eergte
weêr
Ïíe'gonlngen
on' 1ádion-tè'
"wt;;-;ïf;!t-;9!;Ïtr stet U nu voor'
het semsentemusoum'
het
bazoek'
h99[
zoals
praais-iiáeit,
een áoer belangrljke-áuËrortà"isaà"u-1!'aven'
woer
ervsn'
eên
arr'hàns
bênoemon va.n een e"àri"Ëár.-à'a' op-l'oo"**t"á" dat ze zorgvuldig bedo oude ro1 te f*t,en-veïvu11en,
weor ln h;t' Gelooont'emuseun rorhancie l"d wordsn e. na àál""tt aíreèt'
plechtrgheden
den septaersr. rk e'Ër3Ëï' ïËii"i-à"i-aii "r" dergolljke
eut, icótnaam cachot zal geven' d€ 18de eeuw leron wli een welnig
uet iláeáïirË;;";;"
tát"errendê brand' hêt nerkt$szen €n
dê
kennon door
"";;il;'fiáËn
dobotor.merkt.D6Bljbelgobrulktdoor'-Burgemeóstor],ubbertÀd.oIf
Sroot lnln dlí nuseun ' Een
zlcn
!árukk"ig ovonoens
Torck bevlndt
neam vorgohole
dle ziJn
Bchrlft 1n dichtvorfi"Ë;!
lnet qe lettors
1?25-godatoerd '
tóii'à"-r" 27 !{e'4tL
r^ .,18de
eÁá an
êeu. oên
L9de'eeuw
en lq.!a
de
in
ireert
ts'o;;Iiuïiuiir
oe
wolnlg werktulis Janmer dat er zo
zêêr hogo vlueht g;;;;;-H;t
bewaarcl zijn gebloven' rk heb
g6n, dlo daarvoor: ááËïiïxt--ilraenl.
komt' wel aanweËá""-iát" te voorsàhljn
ettljct noB hoop."ï";;-;;;
de schuren en
ln
tabak
nïiË""d1'"i:"*:u:.-9:-oalen
zig ls eon Broot gurï"""i
over de verkoop
Notarlsakten hande landê
Dekhulzen werden
vanar de I?s
plJpias
ian schepeL" t*t"r'áïliá"3;';;';;;"i-""ni"r
daarop wist
oÍà-nen
zLel"
eeuw. wlnneeïr men á"'ï*rá """slár'lngon
een-plJpJe tavan
geÉrulk
à"!.1"t
e,en te brenson, a.i"rcá"i.:p!^F;genotzuchi
sn aIs een onmisbaar
bak vroeger t"ua" Ërl-ï"tiij"o"
êlement lcerd- boschouwd' '
*rt. *ïïïï"hter te wa€eningen het levon ook rn:chter
op tc nomon.
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fk wll- U wljzsn op aen levensvorzekerlngsnnat schappl j
wagoningsn 1n 1295-is opgo'icht. rn bruÍkreen"nocirien
ontvangen, ean neglenent dlenaangaando. uen rlld6 h6t, echtsr ondeï.
"ij
eon zlnspnouk doon en msn vond de volgendo: ropdat 1k in dó ouden
dag r of v. oui{ sÍl klnd rat hebbsn magnl zou d.e-ze levanevor.zekor,lng
blj clo Pnedlka.nten van.dle dagen inËtomnlng hêbb€" e;"á"àànt
H6t Jongste belangrljks stuk ls de vullen,
d.s ds
de cepitulatleryoorwa'rrdon- zÍJÀ oàdsrtekend. t{et is'3# r&arme
scrrenr<
tà
v&n onzè erebunger Gên.Fouk6a.
dÍs te

Oqen de_ bezsttlngstljd ziJn op het ogênb l_1k in vêr.bend
mst de N.s. tcntoonetollÍng oÉ s Íor ià Hoicl ae ilcr,Àrá-gàán
st,ur<ksn tênt oongo sto Id .
lÍaaï. miJn ne-ning MlJnheor do Bungemeoster, heb lk
thrns enkele onderwsr:pen_ rosproÈón, dls rerrrërrt,
l-lng hobbsn,qogon ,r.€nrokkon- voor. óet zich vercleru"iáà'uái"ngst6r.rn"rrst uusoura uovlndt.
w1l
Ik
echtor-nog
graeg
enkorc
op'0êrkÍngen
natsn-ar.'Ík
to
'\.êrbrnd mot do goschledónrr vin wagonirgon van-vr.t j
grooi
bereng
acht cn wel over onlge bourrverkon.Ik I pr"ak zo Julst over dc vroegor hlsn zs belangnlJko
tebrkgteott cn dat hlcr wóinig
van ie vl'oóË l";-N;g-á Ióiï" irootu"
tlbaksschuren bovlndcn zlch.r! onze gomocnte. it< *o[r-c"-L-ii
u up
e&ndï'lngon tc bovordcron d&t dsze voó' het nagÀsla"Ëi oài,àià"n
brlJven. Zo ook esn elnd_IZc oouws hulsJc op hot Sptit-À.r*a;á-\ï"ri;;:
mct.con byzonder cardrgc govór, àrc iroiiaË cïóirtei*"e' arukPy"g+"tcrlutr
geat on do molen
do H&enJo6weg. Nog grotor gevear
:orlJ.
d.elgt echter voo. onze aloudearn
stadsr*llon . ze zíJn voor h6t gr.ootste
g:d::.lt:.q:s1!1n!a-rnear achter" de tryatstraat bevinát zÍch osn gedeelltr o4r zlcn nog zoÊr' goÉd, voor hgrstel kan r.6n0n on als eon wáardlg
etedsdoer bahouden dlent to bl1Jvon, als ov-.rb11;rsei yan-h6t roomrucht borrrork dat wagoningen-rn vroóger tljdon
vóó.-au'uà.ïàg"r, ,r".,
gieÀchóppon-J.,'^àL -àoo"go.,_
tesón
do
utnecÉtsc
l?ï:^*-:::^?ry"T?lp?"
orgcne vorstsn Ctle onze sted zo vaak to ne hwamon.
Tot het.Co1lcgê ven Curstor.on v*n dg LandbouÍhogoscho oL
nl1 lk hot verzosk riehton-te pogon
om mer, hor e;náó;t;iijË-nr"torlsch. uusoum te ryr€ enlngon con vónm van sanonwerking te vind.enrwaandoor het - mogerl Jk zs.L.zLJí.do _bel*ngnr Jk hietonlech; b;zi;;;m&rdrg hedon, d1s zlch rn het er"onlsf van áE r.n.s. oo"inaÀn,-g"*"" t."
toon to stellon. Het iE n,r-. de r,endbourhogeschoói áí; i;'il reatstê
er zoveel toe. hoeft. biJgodragen,
wagening";; iiet ar_
$ggennla
losn ln rat msn nu hlstorisciro ii.joon"noánt,áat
belaËgrtjË wás.-naar
Julst_llJ dc togcnwoordigo t,1jd een betengrlJko Uràáríjaà-"J.n naar

rk donk hrer e.en lotó1s o"
iaïrr3xo
9::."1::9?:11,!9:ï?qr.
rontoo,nst' orr lng spr i Jzcn, dle in haan bezrí
zíJíL en""""àà
de rosm

ïen'dê
naan 'dÍagsnlngon slechts verhoogdon. Deze voorlvoFpon zlJn naard
on
cloon r"uLmere krlng bozrchtlgd té wcndsn. rn een tt rst o.ï;"h-ilos"rr*
moot-t o€h getoond kunnen yorclgl wolko dlngen sn lichanen- t u r"ngr"i

I
3lr
èot de historio van een sted bijdnagen.
Ik b:rn t,hans aen het.eindo gokomcn Mijnheor de Furgomos.tsr van- wat lk grsag ov6r de lnhoud van hot MuÀeurn
sn ónksló aaarmode ln v erbaÍrd staand.s ondorwerpon wl1dle zcggen,
llet is mlJ oen groot Benoegon U-Ufj dezo do slêutol van
ds lokalit,erton ts overhancllgon, als
ueítJs v"r- ot"oá**àiri-*""
au
-.ró.r.o,
gon€'nte ï{a€er,r1ngolr, vgn wat Ík haaei genàtgo
zo1). zLin iu
eu,
-i.,
vrucht. ven- vrije tljdsbestodÍng. IÍogs Éet, záad, dat zích
áu"o
vrucht
bevlndt laten uitgroelen tot eón eLÈemocn voo_r uw stad van nut zi-íl,áe
_

plantl.

Ik

dank U voor Us aaádacht,.
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