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T EN  GELE I D E

CO LO FO N

In 1863 werd de Wet op het Middelbaar Onderwijs ingesteld en ontstond de Hogere Burger School. Ook 
schiep die wet de mogelijkheid om scholen voor middelbaar landbouwonderwijs op te richten. Het voort-
varende stadsbestuur van Wageningen greep, samen met onderwijsinspecteur Staring, de gelegenheid 
om een HBS op te richten en die te verbinden aan een landbouwschool. Op woensdag 15 september 1869 
werd de HBS feestelijk geopend. In toespraken werd gerept van ‘een waardig sieraad voor de gemeente’, 
dat ‘tal van rijpe vruchten zoude afwerpen’. De eerste lessen begonnen maandag 20 september. In de loop 
van haar bestaan heeft de school zich vaak vooruitstrevend getoond. In verschillende bijdragen in dit 
nummer van Oud Wageningen wordt daarvan getuigd.

Honderdvijftig jaar middelbaar onderwijs wordt dit en komend jaar gevierd in scholengemeenschap 
Pantarijn, op 17 november is een speciale expositie geopend in De Casteelse Poort, Leo Klep schreef er een 
boek over, en ook dit nummer van Oud Wageningen is geheel aan dit thema gewijd.

De redactie hoopt dat de verschillende bijdragen, net als de tentoonstelling volgens De Stad Wageningen, 
een ‘feest van herkenning’ voor onze lezers zullen zijn. 
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aan het werk zetten. Holwerda deed onderzoek 
aan het middeleeuwse grafveld langs de 
Geertjesweg, Remouchamps onderzocht een vijftal 
grafheuvels op de Wageningse berg. In een daar-
van trof hij een rijk versierde maar gebroken klok-
beker aan, verder een groot fragment van een 
tweede beker en enkele barnstenen knoopjes. De 
vier andere heuvels leverden hoegenaamd niets 
op. Nog voordat hij zijn bevindingen kon rapporte-
ren overleed Remouchamps aan een infectie. 
Holwerda, die zijn assistent van nabij had gevolgd, 
verwerkte diens ruwe aantekeningen in een weten-
schappelijke publicatie.

Koepelgraf
Holwerda was er eerder al van overtuigd geraakt, 
dat hij een voor ons land nieuw fenomeen had ont-
dekt, het koepelgraf, vergelijkbaar met de fameuze 
koepelgraven uit de Griekse prehistorie. Door en 
door klassiek gevormd als hij was meende hij dat de 
beschaving uit het zuiden gekomen moest zijn. De 
grafheuvels waren in zijn ogen een primitieve vorm 
van de Myceense koepels, hierheen gebracht door 
het volk van de Achaiers, dat al door Homerus werd 
genoemd. Ook in Wageningen zag Holwerda al 
direct in de grafheuvel waarin de klokbeker werd 
gevonden ‘het sterk sprekende, met veel houtskool 
gemengde standspoor van een koepelgraf’ en ‘een 
uit liggende balken geconstrueerde koepelbouw’. 

Enkele jaren later toonde de Groningse archeoloog 
prof. dr. Albert Egges van Giffen de onjuistheid van 
deze visie aan. Volgens hem had Holwerda zich 
door romantische gevoelens laten leiden; wie 
nuchter naar de houtsporen in de grafheuvels keek 
zag niet meer dan een omheining van palen, opge-
trokken rondom het graf. Daarmee sloot Van Giffen 
aan bij de intussen internationaal gangbaar gewor-
den opvatting, dat de grafheuvelbouwers een 

Pas een eeuw geleden zijn we iets gaan begrijpen 
van deze glooiende ophogingen in het landschap. 
Het waren nieuwsgierige archeologen van het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden die ze open-
maakten en hun inhoud inspecteerden. Veel heu-
vels bleken verstoord en beroofd, maar de onder-
zoekers troffen soms ook kostbare grafgiften aan. 
Hun conclusie: graven uit de jonge steentijd en de 
bronstijd, maar over de datering daarvan liepen de 
meningen toen nog ver uiteen. 
En daarna werd het vooral weer stil rond de graf-
heuvels. Ze lagen daar maar te liggen. Tot nu toe. 
Want op dit moment zijn opnieuw Leidse archeolo-
gen volop aan de slag met deze bijzondere land-
schapselementen en zij komen met verrassende 
bevindingen.

De conservator van het Leidse Museum, dr. Jan 
Hendrik Holwerda en zijn assistent dr. August 
Eduard Remouchamps hadden al heel wat grafheu-
vels geopend toen ze zich in 1927 in Wageningen 

Het was hier een drukke bedoening 
in de prehistorie
Elf grafheuvels telt Wageningen, ze zijn duizenden jaren geleden opgeworpen op en rond de 

Wageningse berg. Het zijn de oudste tekenen van menselijke bewoning - kostbare erfgoederen 

dus. Terecht dat ze tot rijksmonument zijn verklaard en zo praktisch de status van onschendbaar-

heid genieten. Datzelfde kan gezegd worden van de honderden andere grafheuvels verspreid 

over de Veluwe. 

Door Piet Aben

Dit is een van de 22.000 hoogtekaartjes (300x300 m) van de Veluwe, die voor Erfgoed 
gezocht zijn bekeken. In de linkerbenedenhoek de grafheuvels op het terrein van Oranje 
Nassau’s Oord, die in 1927 zijn geopend. Onderin loopt de provinciale weg N225.
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Noordwest-Europees volk vormden, dat hier 
woonde vanaf zowat 3000 voor onze jaartelling. 
Zij introduceerden het enkelgraf; daarvóór werden 
de doden collectief begraven, zoals bijvoorbeeld in 
de hunebedden. Ze gaven hun doden giften mee 
voor hun reis naar het hiernamaals; in de graven 
werden bekers, schalen, sieraden, bijlen, dolken 
aangetroffen. Uit de gebruikte materialen en 
vormgeving kon worden afgeleid dat ze in contact 
stonden met stammen in heel Europa. Uit resten 
van organisch materiaal in de graven werd duide-
lijk dat deze mensen bos kapten voor landbouw-
grond. Zij hielden runderen, varkens, schapen en 
paarden. Daarmee waren zij de eerste boeren in 
onze contreien. Toen die conclusies eenmaal 
waren getrokken werden de grafheuvels weer toe-
gedekt; er leek verder geen wetenschappelijke eer 
aan te behalen. Tot nu toe dus. 

Nieuwe generatie
Een nieuwe generatie Leidse archeologen ver-
wacht de grafheuvelcultuur met hedendaagse 
middelen verder te kunnen ontsluiten. In 2008 
startte een landelijk project onder de naam 
Ancestral Mounds. Oude studies worden tegen het 
licht gehouden en nieuwe onderzoeksmethoden 
worden ingezet om de kennis over grafheuvels te 
vergroten. Daarbij staat niet langer de grafheuvel 
op zich centraal, maar wordt gezocht naar bredere 
verbanden tussen de heuvels, degenen die ze heb-
ben gebouwd en het omliggende landschap. 
Onder leiding van dr. Quentin Bourgeois en met 
medewerking van Erfgoed Gelderland is specifiek 
voor de Veluwe een zeer omvangrijk project in 
gang gezet, ‘Erfgoed gezocht’. Honderden vrijwil-
ligers hebben tienduizenden zogenaamde lidar-
hoogtekaarten van 300 x 300 m van de Veluwe 

afgespeurd op zoek naar verschijnselen die op 
grafheuvels konden wijzen. Dat werk gebeurde 
thuis achter pc of laptop. Op dit moment worden 
de verkregen data geanalyseerd, waarna de 
archeologen met vrijwilligers in het veld zullen 
gaan kijken of de vermoede grafheuvels echt zijn. 
Maar nu al valt te zeggen dat de Veluwe misschien 
wel twee keer zoveel grafheuvels herbergt als tot 
nu toe bekend; geen om en nabij achthonderd, 
maar eerder vijftienhonderd.
De vondst van al die nieuwe grafheuvels geeft aan 
dat de Veluwe een belangrijke en dichtbevolkte 
plek was in de prehistorie, aldus onderzoeksleider 
Bourgeois. Er moeten volgens hem in die tijden 
tienduizenden mensen op de Veluwe hebben 
geleefd. 

Migratiegolf
Over de leefwijze van de grafheuvelbouwers is nog 
weinig bekend, omdat ze behoudens hun graven 
niet veel sporen in het landschap hebben nagela-
ten. Maar naast het aloude graafwerk beschikken 
archeologen tegenwoordig over innovatieve tech-
nieken om onderzoek te doen aan prehistorisch 
DNA. Hieruit is intussen gebleken, dat in het derde 
millennium voor onze jaartelling een enorme 
migratie vanaf de Russische en Oekraïense steppen 
door Midden- naar West-Europa heeft plaatsgevon-
den. De oorspronkelijke bewoners van de Veluwe, 
die de hunebedden hadden gebouwd, verdwenen 
genetisch grotendeels uit dit gebied. Dat is bepa-
lend geweest voor ons, de huidige bevolking van 
Europa: vijfenzeventig procent stamt genetisch af 
van deze groep migranten. 
Vanuit de taalkunde wordt deze migratie beves-
tigd. De mensen van de steppen brachten waar-
schijnlijk het Proto-Indo-Europees mee, de taal 
waarvan bijna alle huidige Europese talen afstam-
men. Het is de stellige overtuiging van Quentin 
Bourgeois, dat we op de Veluwe de sporen vinden 
van het ontstaan van de samenleving zoals we die 
nu kennen. Vanaf het derde millennium voor onze 
jaartelling is Europa eruit komen te zien zoals het 
er nu uitziet en zijn wij eruit gaan zien zoals we er 
nu uitzien. 

De gerestaureerde 
klokbeker die in 1927 
door Remouchamps 
werd gevonden. Hij 
bevindt zich nu in de 
historiezaal van museum 
De Casteelse Poort. 

Deelnemers aan de landelijke natuurwerkdag 
onderhouden een grafheuvel op de Wageningse berg 
(november 2018). Foto Jaap van Overbeek.

Wageningers Maurits Gleichman en Cis van Vuure waren er al langer 
van overtuigd dat hier meer dan de elf erkende grafheuvels te vinden 
moesten zijn. In 2000 en 2001 hebben ze het gehele bosgebied op de 
Wageningse berg uitgekamd met het doel zoveel mogelijk kansrijk 
reliëf in kaart te brengen. In 2016 pakten ze de draad weer op. Aan de 
hand van eigen boringen en de lidar-opnamen die ook zijn gebruikt in 
het project ‘Erfgoed gezocht’, kwamen ze uit op 12 ‘zekere’ en ‘moge-
lijke’ grafheuvels. Daaronder bevinden zich enkele exemplaren, die er 
uitzonderlijk gaaf bij liggen. Het zou zo maar kunnen dat deze - van-
wege hun afgevlakte vorm - in het verleden nooit herkend zijn en daar-
om ook nooit door archeologen of schatgravers zijn doorzocht. Het 
archeologisch bodemarchief is hier dus mogelijk nog geheel intact. 
Precies deze twaalf grafheuvels van Gleichman en Van Vuure zijn nu in 
het Gelders Erfgoedproject als kanshebbers bevestigd. Waar ze te vin-
den zijn willen de heren liever niet zeggen, bevreesd als ze zijn dat 
nieuwsgierigen zich niet kunnen inhouden en er alvast gaan graven. 
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Het Wondere Wageningen
Voor mij is Wageningen, waar ik opgroeide in de late jaren veertig en de jaren vijftig, nog 
steeds de maat van alle dingen. Veel mensen zullen dat maar een rare opvatting vinden. Is 
Wageningen immers niet een onaanzienlijk plaatsje aan de Veluwezoom dat afgezien van 
een Landbouwuniversiteit eigenlijk niets te bieden heeft? 

Deze schrale opvatting over de attracties van Wageningen is volkomen onjuist. Laat ik begin-
nen met de afmetingen van Wageningen. In mijn jeugd had Wageningen zo’n 26.000 inwo-
ners. Dat zijn er nu ongeveer 39.000. Dat is percentueel een aanzienlijke groei, maar heel 
veel meer zal het hopelijk en waarschijnlijk niet worden. Ik ben namelijk van mening dat 
Wageningen praktisch ideale maten heeft. Het is niet te groot en het is niet te klein. Het is 
bepaald geen dorp. Vanwege die universiteit is er een prima boekhandel (Kniphorst 
Boekhandel) en een bioscoop waar weleens een aardige film draait. Wageningen is te groot 
om een compacte roddelgemeenschap met dwingende sociale controle te zijn. Tegelijkertijd 
is Wageningen weer te klein om een echte stad te zijn met typisch stedelijke problemen. 
Toen ik eens in de krant las dat er in Wageningen twee doden waren gevallen bij een schiet-
partij was ik even ongerust: had Wageningen aansluiting gevonden bij Amsterdam? Klein 
onderzoek leerde mij dat de doden waren gevallen bij een Joegoslavische bruiloft en dus 
niets met Wageningen te maken hadden. Bij Joegoslavische bruiloften worden altijd wel een 
paar familieleden neergeschoten. Echte Wageningers zouden zoiets niet doen. 

Wageningen is zeer overzichtelijk, je bent het stadje nog niet binnengereden of je bent er 
alweer uit. Het heeft ook het voordeel dat het veel aantrekkelijker is dan de aangrenzende 
gemeenten, zoals Renkum, Ede, Rhenen of Zetten. Je kunt je er altijd prettig superieur voe-
len. Wageningen heeft bovendien iets dat in Nederland uiterst zeldzaam is: Wageningen 
heeft namelijk een berg, de zogenoemde Wageningse Berg. In combinatie met de ligging 
aan de Nederrijn en zijn uiterwaarden is dat een kostbaar bezit. Berg en rivier zorgen samen 
voor een schitterend uitzicht, dat op elk moment van het jaar werkelijk balsem voor de ziel 
is. Maak een wandelingetje door het Belmonte Arboretum boven op de berg. Daar staat aan 
de bergrand een prettige bank, waar u van het uitzicht kunt genieten. Zit het een beetje 
mee, dan kunt u in de verre verte de blauwe heuvels van het Montferland zien. Vanwege de 
rivier heeft Wageningen ook een echte haven, die Sinterklaas – althans in de jaren vijftig – in 
staat stelde met een prachtig stoombootje in Wageningen te arriveren. Voor mij was dat een 
zaak van gewicht, want ik heb langer dan veel leeftijdsgenoten in Sinterklaas geloofd. De 
onvolprezen berg biedt ook de mogelijkheid om vanaf ongeveer de kruising van de 
Veerweg en de Wilhelminaweg een pad omhoog te nemen dat een ware en wonderschone 
bergwandeling mogelijk maakt. 

Wageningen moge dan onaanzienlijk zijn, het heeft toch een keurige geschiedenis. Zo kreeg 
het al in 1263 stadsrechten en is er ook een echte stadsgracht. Dat die deels is gedempt, is 
een schande. Zoals bekend maakt Wageningen veel werk van de bewering dat in Hotel De 
Wereld in 1945 de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland is getekend. Dat is begrijpe-
lijk maar niet juist. Het ging om een administratieve overeenkomst ten behoeve van de uit-
voering van de capitulatie die op 4 mei in Lüneburg was getekend. Al met al biedt 
Wageningen alles wat een rustige Nederlandse burger nodig heeft.

CO LU M N

Door
Maarten van Rossem 

Maarten van Rossem is 

historicus. Hij groeide op in

Wageningen en behaalde 

het diploma gymnasium 

bèta aan het Wageningsch 

Lyceum.
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honderd mensen (mannen) naar een van de drie 
toen bestaande universiteiten. Wageningen had 
zo’n school omdat ze stad was, maar leverde zelf 
nauwelijks leerlingen.  

Wie in die jaren méér dan een lagere-schoolniveau 
ambieerde haalde een leraar aan huis of stuurde 
zijn kroost naar een kostschool. De Wageningse 
bovenlaag – we noteren namen als Vreede, 
Wertheim, Van Rijn, De Voogt en Hondius – weer-
de zich vanaf halverwege de negentiende eeuw 
actief in de gemeenteraad om fatsoenlijk vervolg-
onderwijs van de grond te krijgen. Primair uit 
eigenbelang, want kostscholen waren duur en het 
is niet plezierig om je kinderen al op twaalfjarige 
leeftijd weg te moeten sturen. Maar er speelden 
ook economische belangen. Het ging beroerd met 
Wageningen en als je de stad aantrekkelijker wilde 
maken als vestigingsplaats voor renteniers en 
eventuele nieuwe ondernemers moest je ook fat-
soenlijk onderwijs hebben. En dus bedisselde de 
gemeenteraad van notabelen dat er subsidie 
moest komen voor een stedelijke kostschool. 
Interessant dat er toen al oppositie was die het 
weggegooid geld vond, omdat zo’n kostschool 
alleen maar in het belang zou zijn van vreemdelin-
gen. Een term die nog vaak gebruikt zou worden 
in de Wageningse geschiedenis.

Er is overigens nog een andere reden om te fron-
sen bij het idee dat Pantarijn en voorgangers pas 
150 jaar oud zouden zijn. De Vereeniging tot Nut 
van ’t Algemeen gaf al in de jaren vijftig van de 
negentiende eeuw allerhande cursussen om jon-
gelui voor te bereiden op een vak. De toen gebe-
zigde term Teeken- en Herhalingsschool klinkt 
 fröbeliger dan het onderwijs werkelijk was: veel 
van de hier opgeleide timmerlieden, smeden en 
metselaars zouden zich ontwikkelen tot aanne-
mers, ontwerpers en architecten. En er bestaat 
een rechte lijn tussen deze school en de latere 
Ambachtsschool (1920) die op haar beurt in 1995 
weer opging in Pantarijn.

Op 15 september 1869 waren onderwijsinspecteur 
Wageningse historici kampen met de handicap dat 
door branden en oorlogen in de loop der eeuwen 
veel archiefmateriaal compleet is verdwenen. Ook 
bij de beschrijving van de moderne geschiedenis 
van het Wagenings middelbaar onderwijs deed dat 
probleem zich gelden. Misschien wel dubbelop, 
omdat in de moderne tijd steeds rigoureuzer 
opgeruimd lijkt te worden. De privacy-wetgeving 
en het populairder worden van ‘het papierloze 
kantoor’ helpen evenmin om gebeurtenissen voor 
de vergetelheid te behoeden. Toch heeft de zoek-
tocht in kranten, archieven, gemeentelijke stukken 
en secundaire Wageningse literatuur heel wat 
opgeleverd. 

Honderdvijftig jaar
Vooraf wil ik toch even ingaan op het idee dat het 
Wagenings middelbaar onderwijs veel ouder zou 
zijn dan 150 jaar, omdat de Latijnse school immers 
veel ouder is. Dat klopt wel, maar een Latijnse 
school was geen middelbaar maar wetenschappe-
lijk onderwijs. Ze was louter bedoeld om een  
beperkt deel van de elitaire bovenlaag in staat te 
stellen zich wetenschappelijk – en in het Latijn – te 
bekwamen in met name rechten, medicijnen of 
theologie. In heel Nederland gingen maar een paar 

Wageningen was er vroeg bij
met middelbaar onderwijs

Door Leo Klep 

Het voormalige 
Dijkstoelhuis aan de 
Hoogstraat, hoek 
Emmapark, meteen ten 
oosten van de Nudebrug. 
Tot 1855 vergaderde de 
Dijkstoel er, in 1859 werd 
het als school ingericht. 
De foto is uit 1884. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie 
Gemeentearchief.

Leo Klep is publicist. 

Hij schreef (in) diverse 

boeken over de 

Wageningse historie.

Op 15 september 1869 waren onderwijsinspecteur Bosscha en burgemeester Knel de voornaamste 
aanwezigen bij de opening van de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool in Wageningen. Op Hoog-
straat 2, zouden we tegenwoordig zeggen. Journalist Leo Klep kreeg de eervolle en uitdagende 
opdracht een boek te schrijven over de wederwaardigheden van deze school. Voor Oud 
Wageningen pikte hij enkele Wageningse aspecten uit 150 jaar schoolgeschiedenis.
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Investeren
Na veel – vaak onfrisse – discussies over de kwali-
teit van de bestaande Wageningse (kost)scholen 
werd in 1859 fors geïnvesteerd in het ombouwen 
van het oude Dijkstoelhuis aan de Hoogstraat tot 
een nieuw onderwijsinstituut, maar de directeur 
daarvan werd zodanig bekritiseerd dat hij een 
 kleine tien jaar later beledigd vertrok.  
Waarschijnlijk was dat niet tegen de zin van de 
gemeenteraad, die eigenlijk haar zinnen al had 
gezet op een toen hypermoderne vorm van onder-
wijs: de in 1863 door Thorbecke gelanceerde 
Hoogere Burgerschool. Een moedig plan, want 
zo’n HBS kostte veel geld. Het pand – het tien jaar 
eerder als school ingerichte Dijkstoelhuis aan zeg 
maar Hoogstraat 2 – moest naar overheidsvoor-
schriften worden aangepast en er moest een flink 
aantal leraren worden gecontracteerd. Een dure 
grap want bekwame docenten waren nog zeer 
schaars en werden overigens ook weer makkelijk 
‘weggekocht’ door andere HBS’en. Al met al een 
zware last voor het bepaald armlastige 
Wageningen. Er waren in 1869 sowieso vrijwel 
geen plaatsen van zo’n kleine omvang die zoiets 
aandurfden.

Omdat het aantal leerlingen tegenviel toonde de 
gemeenteraad zich in 1871 opnieuw vooruitstre-
vend door maar liefst zeven meisjes toe te laten. 
Een absolute landelijke primeur. Vreemd dat bijna 
alle historische bronnen alleen maar reppen over 
de zus van Aletta Jacobs die in 1871 de eerste vrou-
welijke HBS’er zou zijn geweest. Die was maar op 
haar eentje.

Landbouw
Weer twee jaar later (1873) zou Wageningen 
opnieuw een groot risico nemen door te investeren 
in een landbouwcursus en vervolgens in een 
Rijkslandbouwschool. Op termijn zou dit bijproduct 
van de HBS een succes blijken, maar de eerste 
jaren zat er maar één financieel voordeel aan: de 
gemeentelijke HBS werd een Rijks-HBS, dus geen 
zorgen meer over de jaarlijkse kosten. De school 
verhuisde naar het Bassecour waar hij één van de 
onderdelen van de Rijkslandbouwschool zou wor-
den. Het verschil tussen de studenten en de leerlin-
gen was zichtbaar aan het petje of hoedje dat ze 
droegen.
Voor de HBS zou deze nieuwe loot aan de school in 
zekere zijn een koekoeksjong blijken. Een kwart 
eeuw lang bleeef de HBS een ondergeschoven 
kindje binnen een traag groeiende landbouw-scho-
lengemeenschap. Het lesrooster werd toegespitst 
op de leerlingen die verder wilden in de landbouw. 
Dat was ook een reden om de HBS driejarig te hou-
den. Dan hadden de docenten hun handen vrij om 
vanaf het derde jaar nog louter landbouwvakken te 

geven. Erg vervelend voor leerlingen die géén 
landbouw wilden gaan doen. Die waren gedwon-
gen om van opzij in te stromen in HBS’en elders. 
Een onplezierige situatie waarin de gemeente tus-
sen twee vuren zat. Morrende burgers (inclusief 
wetenschappers), maar aan de andere kant een 
machtig Rijk dat de stad voorzag van onderzoeks-
instituten en de belofte van wellicht een weten-
schappelijke landbouwopleiding, die er uiteindelijk 
in 1918 inderdaad zou komen.

Weer op eigen benen
Hoewel het eerste schoolgebouw aan de 
Hoogstraat – toen gelegen tegenover de Sociëteit 
– er best wel knap had uitgezien, werd de 
Wageningse Rijks-HBS in 1897 voor het eerst in volle 
glorie zichtbaar met een eigen nieuw gebouw. Een 
pand dat we later leerden kennen als ’t Venster. In 
een qua bebouwing nog redelijk maagdelijke 
omgeving op de helling van de Wageningse berg 
leefde Van Lokhorst zich uit in een neogotisch spel 
van torentjes en kantelen. Volgens directeur 
Andreae was het pand het mooiste ‘vanaf de dijk 
wanneer men het huis van de familie Van Heuven 
aan de linkerkant heeft’. Weliswaar bleef de school 
nog tot 1918 onderdeel van een combinatie van vier 
zelfstandige scholen (met landbouwschool, tuin-
bouwschool en hogere school), maar er was wel 
een tijd van nieuwe zelfstandigheid aangebroken. 
Bij de reorganisatie van 1896 werd de HBS boven-
dien vierjarig. Een belangrijke vooruitgang, hoewel 
eigenlijk gehoopt was op vijfjarig. Dat vijfde jaar 
kwam er uiteindelijk in 1904. 
Helemáál onafhankelijk werd de school pas in 1918 
bij de oprichting van de Landbouwhogeschool. Bij 
die gelegenheid werd het gebouw uitgebreid met 
een aantal lokalen aan de oostzijde. De latere 
ingang van de muziekschool en het volume links 
daarvan vormden het nieuwe deel. Alleen als je het 
weet zie je het, met name aan het kleurverschil in 
de geglazuurde stenen boven de ramen. 

Groepsfoto uit 1887 
waarop waarschijnlijk alle 
leerlingen voor de 
Rijkslandbouwschool 
staan, die op dat moment 
was gevestigd in het 
Bassecour. De studenten 
dragen hoedjes, de 
jongens met de petjes 
zijn de HBS-ers. 
Ceressarchief I, inv.nr.628. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.



In 1904 kwam er onder meer een eigen leerlingen-
vereniging – debatingclub ’t Soet Versaemen, 
kortweg ‘t Soet – die buitenschoolse roem zou 
verwerven met een jaarlijkse grote toneeluitvoe-
ring in Junushoff met bal na. De hele Wageningse 
elite en vele toneel- en sportclubs gaven daar offi-
cieel acte de présence evenals ‘zusterverenigin-
gen’ Ceres en Nji Sri. De band met studentenclubs 
bleef voorlopig nog bestaan. 

Stad der tegenstellingen
Ook bij de geschiedenis van de HBS komen we 
niet om de door Regeling in 1933 gesignaleerde 
Wageningse tegenstellingen heen. Het voorgaan-
de geeft al aan dat de HBS lange tijd vooral een 
school van ‘vreemdelingen’ was. Het draaide er 
om landbouw en het was het Rijk dat bepaalde 
wat daar gebeurde. Andersom vond de landbouw-
elite van hoogleraren en wetenschappers dat het 
Wageningse basisonderwijs onder de maat was. In 
1882 had de hogere klasse al gedaan gekregen dat 
er voor hun kroost een betere lagere school kwam 
(Openbare Lagere School nummer één) en na 
decennia van gedoe en denigrerend geklaag wist 
men in 1921 een ‘bijzondere’ lagere school in het 

leven te roepen: de latere Piekschool aan de 
Ritzema Bosweg. Een school met het expliciete 
doel om op te leiden voor HBS en Gymnasium. De 
hoofdonderwijzer van Openbare School nummer 
één was furieus: in plaats van haar invloed te 
gebruiken om het Wagenings basisonderwijs te 
verbeteren zonderde de elite zich af in een eigen 
school! Het kwam neer op een zwarte-scholendis-
cussie avant la lettre. De vreemdelingen negeer-
den de kritiek. ‘Er werden artikelen tegen onze 
school geschreven, maar het bestuur nam daarvan 
geen notitie, wetende dat de victorie hen zou zijn.’

In dezelfde periode kwam vanuit de Wageningse 
ondernemers het initiatief om een Handelsdag-
school op te richten. Volgens kenners te vergelij-
ken met het latere HBS-A. Regeling was overigens 
leraar op die handelsschool. Het idee was een 
opleiding voor ‘gewone hogere burgers’ die niet 
zozeer wilden gaan doorleren, maar gewoon een 
baan in handel of bedrijfsleven op het oog hadden. 
Een interim-directeur van de HBS zag het concur-
rentiegevaar van deze school en verbond in 1924 
als een van de eersten in Nederland een HBS-A aan 
zijn school. 

In 1936 kreeg de school bij de gemeente gedaan 
dat er aan de HBS een gymnasium verbonden zou 
worden. Dat moest dan een gemeentelijk gymna-
sium worden want de wet op het middelbaar 
onderwijs voorzag niet in gymnasia. Gymnasia 
behoorden nog altijd tot het wetenschappelijk 
onderwijs. En zo kwam – in de crisisjaren – een 
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links boven: 
De Rijks-HBS aan de 
Rijksstraatweg (nu 
Generaal Foulkesweg), 
hoek Wilhelminaweg, 
gezien vanaf de dijk. 
Foto uit 1913 door 
scheikundeleraar 
R.N. de Haas. Collectie 
Oud Wageningen.

rechts boven: 
De Rijks-HBS met links de 
aanbouw uit 1918. Foto 
Jos-Pe Arnhem. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief. 

boven: Een tableau vivant 
getiteld Kunsten en 
Wetenschappen wordt 
opgevoerd door 
leerlingen van de 
Rijks-HBS (circa 1912). 
Foto F. Dinger. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.   
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Lyceum de enige openbare middelbare school in 
de verre omgeving. Dat heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan Wageningen als regionaal onder-
wijscentrum, met alle economische bijwerkingen 
van dien. De Handelsdagschool en de 
Ambachtsschool hebben overigens ook zo’n func-
tie vervuld: het Wageningse onderwijs had aan-
trekkingskracht.

Pantarijn
In het laatste kwart van haar bestaan is veel 
gebeurd. Twee regeringslijnen kwamen daar bij 
elkaar. In het kader van een terugtredende rijks-
overheid werden de scholen overgedragen aan de 
gemeente. In Wageningen was dat in 1992. 
Bovendien stimuleerde de overheid scholenfusies, 
omdat dat efficiënter zou zijn en interne doorstro-
ming van de het ene niveau naar het andere zou 
vergemakkelijken. De overheid liet niet na die ont-
wikkeling financieel te stimuleren: hoe groter de 
school hoe meer middelen per leerling. 

En zo ontstond in Wageningen een scholenge-
meenschap met toetredingen van de Nobel Mavo 
(1992), de Stdb (voorheen Ambachtsschool, 1995), 
scholengemeenschap Rhenen/Kesteren (1995), De 
Bolder (2003) en De Haverlanden (2006). 
Opmerkelijk is dat daarbij meer gepoogd wordt 
massaliteit te voorkomen. In de verschillende nieu-
we gebouwen die vanaf 2007 aan de Hollandseweg 
verrezen, hebben de meeste richtingen een eigen 
plek, en ook binnen het grootste Mavo-Havo-Vwo 
(MHV) gebouw wordt gepoogd om in begeleiding 
en samenstelling van teams te voorkomen dat leer-
lingen verdrinken in het grote geheel. Want mas-
saler is het natuurlijk wel geworden. Na een halve 
eeuw had de hbs een dikke 200 leerlingen. Na een 
eeuw had het lyceum er 900. Nu scoort MHV ruim 
1500 leerlingen en Pantarijn als geheel ruim 2500.  

lyceum tot stand, bestaande uit een vijfjarige HBS 
en een zesjarig gymnasium. Pas met de invoering 
van de Mammoetwet in 1968 zou ook het 
Atheneum zesjarig worden. Overigens kwam dit 
gymnasium er niet zonder slag of sloot. Uit de 
bevolking kwam groot protest van mensen die het 
een onverantwoord dure elitaire hobby vonden. 
De gemeenteraad ging dan ook pas akkoord toen 
bleek dat het door Rijkssubsidies nauwelijks extra 
geld zou gaan kosten.

Modern
Het is opmerkelijk dat het Wagenings Lyceum door 
de jaren heen behoorlijk vooroplopend is geweest. 
Het behoorde sowieso tot de kopgroep van 
HBS’en; het was de eerste Nederlandse HBS die 
ruimhartig meisjes toeliet; het behoorde tot de eer-
ste lichting met een HBS-A èn het was  de eerste 
HBS waar door de gemeente een gymnasium aan 
toegevoegd werd. Ook bij de voorbereiding op de 
Mammoetwet was het Wagenings Lyceum er vroeg 
bij om te experimenteren met nieuwe onderwijs-
methodes en –modules. De wiskundige 
Wageningse Methode en het Open Project-
onderwijs zijn daar schatplichtig aan.

Natuurlijk is de aanwezigheid van het landbouw-
wetenschappelijke bolwerk hierin een belangrijke 
factor. Qua gemiddeld IQ en inhoudelijke steun van 
vader en moeder ingenieur zit het in Wageningen 
wel goed, en dat biedt extra ruimte (en ouderlijke 
steun) om vernieuwend bezig te zijn.

Een ander aspect is het liberale, dat misschien toch 
oudere wortels heeft. Wageningen was het enige 
stadje in de omgeving en in Geschiedenis van 
Wageningen (2013) beschrijft Kees Gast hoe dat een 
verklaring vormt voor het feit dat Wageningen 
altijd een relatief liberale oase is geweest binnen 
de Biblebelt. Het is bijvoorbeeld nooit een punt van 
discussie geweest of de school openbaar moest 
zijn of blijven. Het misbaar dat daarover gemaakt 
werd, kwam vooral van dominees op de Veluwe en 
in de Betuwe. Andersom was het Wagenings 
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De Handelsdagschool aan 
de oostzijde van het 
Noorderplantsoen (circa 
1930). Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.  

Het huidige drukbevolkte Pantarijn. Foto Carleen van 
den Anker.
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Gemeentelijke HBS 
1869-1874 Hoogstraat 
(voormalig Dijkstoelhuis, afgebroken) 

Hogere Landbouwschool afdeling HBS 
1874-1896 Bassecour Heerenstraat 
(voormalige woonhuizen, thans appartementen) 

Rijks HBS 
1896-1936 Wilhelminaweg 
(nieuw gebouwd – eerste specifieke onderwijs-
gebouw voor VO in Wageningen, thans leeg-
staand) 

Wagenings Lyceum 
1936-1967 Wilhelminaweg 
(gebouw Rijks HBS) 

1967-1992 Hollandseweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, afgebroken) 

Het Wagenings 
1992-1995 Hollandseweg (Havo/VWO) en 
Nobelweg (Mavo) 

Alfred Nobel mulo/mavo 
1956-1967 Jagerskamp 
(noodgebouw, nieuw geplaatst t.b.v. de school, 
afgebroken) 

1967-1992 Nobelweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, afgebroken) 

De Haverlanden 
1988-2006 Haverlanden 
(voormalig gebouw Prins Bernhardschool) 

(Nuts) Ambachtsschool/LTS 
1899-1907 Stationsstraat 
(vestiging in het Nutsgebouw, afgebroken) 

1907-1933 Stationsstraat 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, naast 
bestaande Nutsgebouw, afgebroken) 

1933-1987 Grindweg, thans Churchillweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, afgebroken) 

Handelsdagschool 
1920-1930 Stationsstraat 
(vestiging in het Nutsgebouw, afgebroken) 

1930-1968 Plantsoen/Schoolstraat 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, afgebroken) 

Overzicht gebouwen voortgezet onderwijs
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Huishoudschool/LHNO Christien 
Broekemaschool 
1946-1951 Stationsstraat 
(vestiging in de Nutslokalen, afgebroken) 
1951-1987 Meidoornplantsoen  
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, afgebroken) 

School voor Technische en 
Dienstverlenende Beroepen (STDB) 
1987-1995 Churchillweg 
(gebouw van de voormalige LTS) 

School voor Praktische Vorming/De Bolder 
1975-1985 Herenstraat 
(voormalig gebouw Cuneraschool, thans Wilde 
Wereld en Emmaus) 

1985-2003 Ceresstraat 
(voormalig gebouw Piekschool, afgebroken) 

Koningin Wilhelmina school voor mulo/
mavo 
1921-1922 Bowlespark 
(niet achterhaald in welk pand) 

1922-1988 Wilhelminaweg  
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, thans 
appartementen) 

Prins Bernhardschool voor VGLO/LEAO 
1953-1988 Sportparkweg, nu van Uvenweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, thans kinder-
dagverblijf)

Willibrord mulo/mavo 
1946-1952 Dijkstraat/hoek Nudestraat 
(gebouw in eigendom van RK kerkbestuur, huidige 
bestemming onbekend)
 
1952-1988 Binnenhaven, thans Marijkeweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw, afgebroken)  

Pantarijn locatie MHV 
1995-2007 Hollandseweg (Havo/VWO) en 
Nobelweg (Mavo) 

2007-heden Hollandseweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw) 

Pantarijn locatie VMBO/PRO 
1995-2007 Churchillweg (VMBO) en Ceresstraat (Pro)

2007-heden Hollandseweg 
(nieuw gebouwd onderwijsgebouw) 
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Willem Dragt kwam op 27-jarige leeftijd naar 
Wageningen waar hij bijna 40 jaar een afwisse-
lende loopbaan aan Het Wageningsch Lyceum (het 
latere Pantarijn) vervulde.
Willem studeerde geografie aan de Vrije 
Universiteit. Tijdens zijn studie stond hij in 
Amsterdam al drie jaar als leraar aardrijkskunde 
voor de klas; ‘ik ontdekte toen hoe leuk ik lesge-
ven vond’. Toen er in 1975 in Wageningen een vol-
tijds vacature voor dit vak ontstond, solliciteerde 
hij met succes. Bij sommigen kwam hij wat arro-
gant over: op de vraag welke methode hij wilde 
gebruiken, antwoordde hij dat de leerlingen alleen 
de Bosatlas hoefden te hebben. Voor Dragt was er 
toen in het onderwijs te veel sprake van reproduc-
tie en te weinig van fantasie en creativiteit. Hij 
daagde zijn leerlingen voortdurend uit en ging met 
ze op stap om het Wageningse landschap of 
bepaalde instellingen, zoals het Bodemmuseum, 
het toen nieuwe Meteo Consult en universiteitslo-
caties te bezoeken.
Bij zijn sollicitatie had men gezegd dat hij ‘zijn 
eigen boontjes moest doppen’ en in het vrije kli-
maat van Het Wageningsch Lyceum was er ook 
alle ruimte ‘om mijn eigen ideeën te volgen’. De 
school experimenteerde sinds kort met open pro-
jectonderwijs; tot rond 1985 was het best een hef-
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tige tijd, vooral ook voor de verdeelde schoollei-
ding; een tijd met soms hevige ruzies tussen 
voor- en tegenstanders van projectonderwijs. 
Willem zag de waarde van deze vernieuwing, maar 
wilde geen vakuren inleveren - ‘ik deed wel, vaak 
samen met collega’s, ieder jaar nieuwe meer vak-
gerichte projecten’. 

Na vijf jaar fulltime leraarschap werd hij in 1980 
gevraagd conrector van de onderbouw te worden; 
dat ging gepaard met heuse verkiezingen onder 
het lerarenkorps. ‘Ik was de jongste conrector van 
alle rijksscholen in Nederland.’ Het was een span-
nende tijd voor zowel leraren als ouders, maar de 
leerlingenaantallen bleven vrij constant en de sla-
gingspercentages op hoog niveau. 
Het Wageningsch Lyceum was typisch een school 
voor het ‘Amsterdam van de Veluwe’: er was veel 
vrijheid en er kon van alles. Er werd wel altijd ver-
antwoording afgelegd naar de ouders. ‘In die tijd 
heb ik ook het initiatief genomen een leerlingen-
raad op te richten. En die stelde echt wat voor; de 
leerlingen deden mee in sollicitatiegesprekken 
voor nieuwe docenten en namen dat heel serieus, 
ook tot genoegen van de kandidaten omdat hun 
vragen (‘wat zou u doen als …’) over heel concrete 
situaties gingen.’

Door Toon Jansen



‘Als het crisis is ga ik 
bloeien’

Oud Wageningen   4 - 2019

Een conrector had ook een belangrijke rol in de 
voorlichting naar buiten. En Willem werd daarbij, 
‘met trots, het smoel van de school’. Over de ‘geor-
ganiseerde chaos’ (zoals de voorzitter van de 
ouderraad de situatie eens noemde) op deze 
school werden in Wageningen e.o. wel wenkbrau-
wen gefronst. Veel Wageningse kinderen gingen in 
Ede en Zetten naar school en het aantal leerlingen 
daalde. Toen de kritieke grens van 930 naderde 
(‘waarbij mijn conrectoraat zou eindigen’), maakte 
Willem gebruik van zijn netwerk als gereformeerd 
kerkeraadslid door rond te vragen waarom men 
zijn kind niet naar zijn school zou sturen.
Na tien jaar als conrector in de onderbouw werd 
Willem directeur van de bovenbouw. In die functie, 
die hij twaalf jaar zou vervullen, raakte hij betrok-
ken bij de invoering van de Tweede Fase, halver-
wege de jaren negentig. Op zijn instigatie werd de 
eerste verdieping van het gebouw uitgebroken tot 
één groot studiehuis. Het Wagenings (zoals de 
school was gaan heten) was de eerste school die 
de Tweede Fase ook echt zichtbaar maakte. Maar 
zoals bekend werd de Tweede Fase geen klaterend 
succes en al snel werd de ontstane ruimte gebruikt 
als bovenbouwstudieruimte en bibliotheek.
Willem kreeg in die tijd ook te maken met de fusie 
van scholen tot Scholengemeenschap Pantarijn  
‘Dit was, terugkijkend, voor mij de naarste periode: 
het fusieproces kostte enorm veel tijd en maakte 
veel mensen ongelukkig. Ik denk daarbij met name 
aan de prachtige Nobel Mavo die haar zelfstandig-
heid moest opgeven.’ Binnen de nieuwe constel-
latie werd Willem ‘teamleider’, een betiteling waar-
aan hij een hekel had ‘omdat het niet over 
leerlingen gaat’.
De fusie vroeg uiteindelijk om een nieuw gebouw. 
Het verzoek om als ‘bouwpastoor’ op te treden (‘jij 
bent goed met mensen’) wees Willem af. Bij de 
nieuwbouw was er niet alleen droefheid om het 
afscheid van het oude gebouw, maar is er door 
onachtzaamheid en gering respect voor de 
geschiedenis ‘heel veel vernield en weggegooid’. 
Hij haalde drie litho’s van Karel Appel (!) uit een 
container – als rijksschool had de school veel BKR-
kunst – en wist de vlag van de Wandelclub en een 
stapel klassefoto’s te redden. De jaarboeken waar-
in leraren en directie mededelingen deden gingen  
verloren. ‘Maar Icarus staat er nog!’ Willem verwijst 
naar een stalen beeld achter de school.
Te midden van alle ingrijpende veranderingen 
bleef Pantarijn ook na 25 jaar vernieuwen. Zo werd 
Willem begin deze eeuw teamleider van het 
Nieuwe Gymnasium. En onlangs werd PantAgora 
gestart, een project dat werkt zonder rooster en 
waarin leerlingen zelf hun vragen kunnen stellen, 
echt in de traditie van de school dus. ‘Maar toen 
was ik al zes jaar met pensioen.’
Willem Dragt werd ook meegezogen in ‘het hele 

Mobachfestijn’. Hij had nog nooit iets aan muziek 
gedaan, toen hij Mobach vroeg of hij zou kunnen 
meezingen in het leerlingenkoor. Cees vond dat een 
leuk idee; Willem nam zang- (en later ook klarinet)
lessen en na vijf jaar begon hij ‘solootjes’ te zingen 
(en doet dat nog steeds). De muziek- en theatercul-
tuur gaf de school naamsbekendheid in den lande 
en leverde een groot aantal (semi-)professionele 
muziekbeoefenaars op. In latere jaren werd de 
meer klassieke muziekuitvoering aangevuld met 
het Open Podium (waar leerlingen met ‘voor elk 
wat wils’ konden optreden) en het Brugtheater voor 
de brugklassers. Herman Groenestein en Henk van 
Ruitenbeek waren hier de initiatiefnemers. ‘Jack 
Bogers heeft er tijdens zijn directoraat alles aan 
gedaan om die speciale cultuur te behouden’.

Naast zijn schoolwerk is Willem al jaren actief bij 
museum De Casteelse Poort, tot voor kort als 
hoofd van de afdeling educatie (‘de historiezaal is 
naar mijn idee nog te stoffig; ik begin een rondlei-
ding wel altijd bij de maquette’). Hij is ook gids in 
het Wereld Bodemmuseum, een museum op de 
campus dat hij warm aanbeveelt.

Willem Dragt stond altijd midden in het schoolge-
beuren. Bij problemen werd vaak speciaal op hem 
een beroep gedaan. ‘Als het crisis is ga ik bloeien.’ 
Centraal stond voor hem steeds de sfeer op school: 
‘dat je het goed met elkaar hebt’. De leerlingen 
kwamen daarbij op de eerste plaats en die leken 
hem wel te waarderen. Leerlingen plegen tegen-
woordig ‘tips en tops’ uit te delen; van hem werd 
wel gezegd ‘dat hij van de hak op de tak sprong en 
hard liet werken, maar altijd relaxed was’.

Willem zag enorm op tegen zijn pensionering. Hij 
bedong bij de schoolleiding dat hij de laatste twee 
jaar (weer) fulltime les mocht geven, en omdat dat 
met aardrijkskunde wegens de vermindering van 
het aantal uren niet lukte, gaf hij (in overleg met de 
betreffende secties) een aantal uren Frans en 
Nederlands. Ook leidde hij jarenlang toekomstige 
leraren op. Nu begeleidt hij scholieren en studen-
ten, de laatsten met name bij hun masterthesis. ‘Ik 
ben buitengewoon dankbaar voor de kansen die 
deze school mij gaf en ben blij dat ik ook wat terug 
heb kunnen doen. Ontdek je talent gold en geldt 
ook voor mij.’
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en het trof dan ook hoe goed het drama insloeg bij 
het aandachtig publiek.’ Deze ‘goede leiding’ 
betrof veelal een leraar of de directeur der school, 
o.a. de heren Kruijtbosch (1924 e.v.) en Van der 
Veen (tussen 1933 en 1938, en opnieuw na 1946) 
vervulden deze taak. Vaak ging de opbrengst van 
zo’n feestavond-met-bal-na naar een goed doel, 
zoals ‘de algem. armen’ (1906), het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité (1915) of het Crisiscomité 
(1932). De voorstellingen vonden plaats in 
Junushoff, de repetities in Junushoff, café Van der 
Laag en het Oranjehotel. Behalve het toneelstuk 
werden gymnastiekoefeningen en dans geshowd, 
onder leiding van gymnastiekleraar J. Stammes. 
’t Soet organiseerde lezingen om ‘de leden op 
aangename wijze op de hoogte te brengen van 
voor hen wetenswaardige dingen’, zoals Het boed-
dhisme of De strijd der elementen in de natuur. 
In 1925 werden de activiteiten uitgebreid met zang 
en muziek. Er kwam een Soet Versaemen 
Jazzband met artistiek leider Jacobs (‘hoe meer 
lawaai, hoe meer genot’, schreef De 
Wageningsche Courant) en aan het begin van de 
feestavonden werd de Soet Versaemen Marsch 
opgevoerd. In 1928 componeerde leraar R.N. de 
Haas een Soet Versaemen clublied.   
’t Soet verzorgde ook meteen een schoolkrant, De 
Gong. In de jaren 30 verscheen De Brug, die rond 
de Tweede Wereldoorlog tijdelijk veranderde in De 
Noodbrug, omdat materiaal schaars was en er 
gewerkt moest worden met ‘noodstencilprintjes’. 
Na de oorlog heette de krant Uiterton en in de 
jaren 50 Soetkrant. Vanaf 1970 bestond ’t OOG (vol-
uit: met het OOG op de school), een blad vanuit de 
schoolleiding. De leerlingen reageerden met uitga-
ves als De Knipoog en Oogschaduw. De afgelopen 
tien jaar waren er Den Grönnen bok en Krantalijn.
De vereniging had jarenlang een serieuze positie in 
Wageningen. Het bestuur werd uitgenodigd bij 
officiële gelegenheden; zo vertegenwoordigde 
voorzitter H. Ezendam de club in het huldigingsco-
mité voor het 50-jarig jubileum van actrice Esther 
de Boer-van Rijk in 1923. Bestuursleden boden 
bloemen aan bij een ontvangst van Generaal 
Foulkes op 8 mei 1965. Het zijn slechts voorbeel-
den, maar ‘t Soet hoorde erbij.  
In juli 1941 greep het departement van 
Volksopvoeding en Kunsten zwaar in het 
Nederlandse verenigingsleven in. Allerlei vereni-
gingen werden verboden en ‘t Soet Versaemen 
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’t Soet Versaemen (Carleen van den Anker)
Op haar Facebookpagina noemt ’t Soet zich ‘de 
schoolfeestcommissie van R.S.G. Pantarijn te 
Wageningen, die vooral schoolfeesten organi-
seert’, maar ook ‘andere leuke dingen in de 
school’. Uit de Schoolgids 2019: ‘Naast het werken 
en leren is er op onze school ook ontspanning en 
gezelligheid. Daarom organiseert ’t Soet 
Versaemen een speciale Soetweek, feestavonden, 
een brugklasfeest, filmavonden en lezingen.’ Het 
huidige Soet past daarmee naadloos in de traditie. 
Leerlingenvereniging ’t Soet Versaemen, in eerste 
instantie een debatingclub, zou dit jaar een eigen 
jubileum kunnen vieren: 115 jaar geleden vond de 
oprichting plaats, op 21 november 1904. De naam, 
gekozen door leraar Nederlands W.G. Spitzen, is 
volgens bronnen afkomstig uit een gedicht van 
Vondel ‘of zoiets’. In 1913 werd de verenigingsdoel-
stelling verruimd met ’het versterken van de band 
tussen leerlingen’. 
Meteen vanaf de start verzorgde ’t Soet toneel-
voorstellingen. Men speelde het ‘abel spel van 
Persevael’ (1906) en de ‘Esmoreit’ (1912). De 
Wageningsche Courant kondigde deze opvoerin-
gen keurig aan en verzorgde steevast een posi-
tieve recensie. ‘Wie meenen mocht, dat de jonge-
lui aan de eischen van goede voordracht niet 
zouden kunnen voldoen, heeft bij de opvoering 
een geheel anderen indruk gekregen. Zij staan 
blijkens hun spel en zeggen onder goede leiding 

Een bonte verzameling van talent, 
creativiteit en grandioos veel inzet

BU I T EN S CH O O L S E  AC T I V I T E I T EN  D O O R  D E  JA R EN  H EEN

Aansluitend aan de 
Esmoreit werd het 
‘niemendalletje’ Nu Noch 
opgevoerd, 1912. Collectie 
Gemeentearchief.
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werd zo in haar mogelijkheden beperkt, dat velen 
hun lidmaatschap opzegden. Alleen de tennisclub 
en Roei-, Zeil- en Kanovereniging Vada boden nog 
enige ontspanning. Daarnaast was in 1940 dansclub 
‘Swing it’ opgericht; de concurrerende activiteiten 
werden door ’t Soet met lede ogen aangezien. In 
1942 moest ‘t Soet haar werkzaamheden definitief 
staken tot na de oorlog. 
In november 1945 kondigde voorzitter Kruisinga 
tijdens een Propagandamiddag aan: ‘thans is het 
ogenblik gekomen waarop wij weer opnieuw full-
speed kunnen beginnen’. Het doel was nog immer 
om de onderlinge band te versterken door excur-
sies, voordrachten enz.
Waarnemend rector Mallinckrodt noemde de ver-
eniging ‘geen afleiding (zoals sommige ouders 
menen), maar leiding der leerlingen. Daardoor kan 
’t Soet veel bijdragen aan karaktervorming en ont-
wikkeling van de leerlingen’. In 1947 vond de eerste 
jaarlijkse Soetavond sinds 1941 plaats. Rector Van 
der Veen sprak over de hechte band tussen leraren 
en leerlingen. Een nieuw Soet-lied (componist J.A. 
Maas, tekst mevr. Doekes-de Wilde) werd door het 
Soetkoor en de Soetband ten gehore gebracht. In 
1954 vormde het 50-jarig bestaan met een jubile-
umvoorstelling, diverse toneeluitvoeringen, een 
tea en een galabal een hoogtepunt. In het kader 
van het 75-jarig bestaan werd in 1979 een toneel-
stuk opgevoerd over Nicaragua, dictator Somosa 
en de omverwerping van zijn regime door de 
Sandinisten. Geheel passend in de tijdgeest.
Met name in de jaren 70 werden voor de school-
feesten landelijk bekende artiesten en bands naar 
de school gehaald, waaronder Supersister, Kayak, 
Jan Akkerman, Focus, Alquin (met Wageninger Job 
Tarenskeen) en als primeur(!) de Britse rockband 
Argent. Bij het eeuwfeest in 1970 speelden 
Brainbox en Cuby & the Blizzards. Voorwaar alle-
maal musici van naam, die grotendeels nu nog 
steeds in de top 2000 te horen zijn.   

Het Schoolkoor (Cees Mobach)
Het koor van het Wagenings Lyceum bestond tus-
sen 1969 en 1996 en ging daarna over in Het Andere 
Koor (HAK), dat losstond van de school.
Wie had ook maar in de verste verte kunnen ver-
moeden, dat die gezellige en spannende eerste 
bijeenkomst in het muzieklokaal van het 
Wagenings Lyceum, september 1969, zou leiden tot 
een koorcultuur, die 25 jaar zonder onderbreking 
zou blijven bestaan. Een slordige twintig meisjes 
en vier jongens – nieuwsgierig, totaal blanco als 
het gaat om koorzang – hadden zich gemeld. Ze 
waren afkomstig uit alle klassen, van de eerste klas 
HBS t/m Gymnasium 6. HAVO en VWO bestonden 
nog net niet. 
De sfeer op de school was uitgelaten. Het 100-jarig 
bestaan werd gevierd met een ongekende boost 
aan creativiteit. Een echt koor was er nog nooit 
geweest. De keuze van het allereerste repertoire 
voor deze wilde bende zou cruciaal zijn voor het 
overleven van de eerste weken, dat begreep de 
22-jarige dirigent heel goed. Hij koos een Russisch 
liedje, Kalinka, maar ook een kort maar serieus 
werk van Mozart, Laudate Dominum. Mede door 
de aanwezigheid van enkele ‘toonaangevende’ 
mannen groeide het koor snel en had binnen vier 
weken een redelijk evenwichtige vierstemmige 
bezetting van 40 leden bereikt. Die groeispurt 
heeft zich minstens vijf jaar voortgezet tot de grens 
van een kleine 140 leden. Om vervolgens tot in de 
jaren ’90 zo groot te blijven.
Het leerklimaat van de school, het fantastische 
gebouw, de tolerante schoolleiding, de bijzondere 
schoolbevolking, een uitstekende muziekschool, 
het zijn maar een paar zaken die een gunstige voe-
dingsbodem vormden voor zoiets als een koor.
De bonte verzameling van veelsoortig talent en 
creativiteit bood veel mogelijkheden. Met zingen 
alleen zou het niet lang duren, besefte men. Al snel 
vormde zich een draaimolen van bedrijvigheid 
rond het koor; lichtgroep, koorbestuur, decor-
ploeg, spelgroep, feestcommissie, nafeestcommis-
sie, in alles werd naar continuïteit gezocht. Zo ont-
stond een hechte vereniging, een uitdaging voor 
muzikaal talent, een kans voor velen om aan te 
sluiten, een broeinest van sociale contacten. De 
dirigent voelde zich soms meer sociaal-maatschap-
pelijk werker dan musicus. 
De school bood de leerlingen veel mogelijkheden 
om vrij te opereren, te vergaderen en ’s avonds te 
repeteren. Er was een eigen podium, een eigen 
decoropslag, en er waren meerdere repetitieloca-
ties en vier piano’s in de school. Er kwamen koor-
dagen (koor ipv les), een verenigingsstatus, 
gemeentelijke subsidies en sponsoring. 
Steeds driester werd de repertoirekeuze en ten 
slotte stonden werken als de Mis van Beethoven, 
het Gloria van Poulenc, Requiems van Fauré, Rutter 
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Begroeting van Generaal Foulkes, rechts burgemeester 
De Niet, 8 mei 1965. Beeldbank Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.



en Mozart, Te Deums van Dvorak, Bizet en Händel 
geprogrammeerd, slechts een paar voorbeelden 
uit een onafzienbare rij ‘grote’ muziekwerken. Het 
was een uitdaging om pubers, met een heel andere 
voorkeur, van dit soort muziek te overtuigen. Deze 
muziek werd vooral gezongen in concerten buiten 
de school, bijvoorbeeld in de Bergstraatkerk. In de 
fantastische hal van de school ging het vooral over 
jazz en popmuziek, wereldmuziek en samenwer-
king met de spelgroep. In het artikel over de spel-
groep wordt ingegaan op de bijzondere en onlos-
makelijke relatie die beide organisaties hadden en 
de unieke ontwikkeling van een speciaal soort 
muziektheater. Het was in die tijd nog niet mogelijk 
zomaar overal muziek vandaan te halen, niet in 
opnamen, niet in bladmuziek. Er was weinig TV, 
geen mobieltjes of computer en geluidsapparatuur 
kwam pas later. Alles was nieuw en verrassend. Er 
waren veel musicerende leerlingen en veel talent. 
Het is algemeen bekend, dat veel podiumkunste-
naars hun eerste ei op het Wagenings Lyceum heb-
ben gelegd.  

Het Schoolorkest (Cees Mobach) 
Het schoolorkest van het Wagenings Lyceum 
bestond tussen 1974 en 1996 en werd voortgezet 
onder de naam Pantarini’s. Los daarvan ontstond 
in 1972 het Begeleidingsorkest, speciaal voor het 
koor. Het werd steeds beter en heet sinds 1995 Het 
Wagenings Symfonie Orkest (HWSO). 
Zonder de muziekschool van de onlangs overle-
den Dick Blokbergen zouden de volledig bezette 
symfonische schoolorkesten nooit zijn ontstaan. 
De bijzondere samenstelling van de Wageningse 
bevolking heeft ook geholpen. Soms zaten er 25 
strijkers, complete secties hout- en koperblazers, 
slagwerk en harp en met een groot repertoire. Een 
paar voorbeelden: Bizet, l’Arlesienne Suite, solo-
concerten van Bach, Beethoven, Mozart. 
De grote uitdaging van een schoolorkest is het 
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overbruggen van het niveauverschil. Hoe bereik je 
muzikale en sociale samenhang in een groep met 
een leeftijd tussen twaalf en achttien jaar. Hoe 
voorkom je, dat de oudsten zich gaan vervelen en 
hoe kunnen de jongsten zich optrekken aan 
ver(der)gevorderden. Hoe bereik je continuïteit 
ondanks een groot verloop. Hoe (en of) werk je 
met stemselecties en instrumentale audities, alle-
maal vragen die helaas buiten het kader van dit 
artikel vallen. 
Schoolorkest en schoolkoor moesten stoppen in 
1996. Ik voel mij nog steeds bevoorrecht ze te heb-
ben mogen leiden. De Pantarini’s spelen nu de 
sterren van de hemel. Als het net zo gaat als met 
het uitdijend heelal zitten we voorlopig nog goed.

Sinds een aantal jaren is er op Pantarijn sprake van 
een ‘bandjescultuur’, onder de bezielende leiding 
van Herman Groenestein en Tessa Waalderbos.  

De Spelgroep (Nard Verdonschot)
Al bij de eerste kooruitvoering in 1970  was sprake 
van theatrale elementen. Cees Mobach bedacht 
vanuit de muziek een komische act of intermezzo. 
Deze werden steeds langer en spectaculairder. In 
1976 werd een Spelgroep opgericht door een aan-
tal leerlingen, waaronder Jeroen Kriek. 
Amanuensis Karel ten Beumer werd gevraagd als 
regisseur, omdat ze hem grappig vonden en omdat 
hij iets wist van commedia dell’arte. 
De Spelgroep ging theater maken los van het Koor. 
Ze maakten satirische sketches die zich kenmerk-
ten door een geheel eigen humor, fysiek spel en 
snelle montage. In de geest van de tijd was er ook 
behoefte aan theater dat meer was dan ‘leuk om 
naar te kijken’. Het moest maatschappelijk geën-
gageerd zijn. 
De Spelgroep verzorgde jarenlang een steeds gro-
ter wordend deel van de grote Koor en Orkest uit-
voeringen. Langzamerhand veranderde hun rol 

Uitvoering koor en orkest 
in 1983/84 (met 
rookspektakel en geheel 
rechts Herman 
Groenestein) en 1986/87. 
Archief Pantarijn.
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van dienend naar steeds prominenter. In 1981 werd 
‘Oikos’ uitgevoerd, een speciaal voor het 
Wagenings Lyceum geschreven opera. Dit was de 
eerste keer dat Koor, Orkest en Spelgroep samen 
één groot verhaal vertelden. Dit smaakte naar 
meer. En vanaf 1987 waren de rollen definitief 
omgedraaid: muziek diende theater in plaats van 
andersom. Na twee jaar samenwerking met regis-
seur Teele Hindriks verscheen Jeroen Kriek 
opnieuw ten tonele. Hij had nog maar één dag de 
regie-opleiding afgerond of Cees Mobach belde 
hem al op. Of hij De Spelgroep wilde regisseren. De 
samenwerking tussen Mobach en Kriek leidde tot 
een zestal legendarische muziektheater-voorstel-
lingen. En ik maakte daar deel van uit: toen ik in de 
herfst van 1992 bij de groep kwam, bevond die zich 
in een soort gouden eeuw.
Negen jaar heeft Jeroen Kriek zijn stempel gedrukt 
op De Spelgroep. Hij heeft die nooit beschouwd als 
middelbare-school toneelclubje waaraan je les 
moet geven. Hij heeft de groep ingezet als een pro-
fessioneel toneelgezelschap. We waren geen leer-
lingen, we waren acteurs. We dachten mee over de 
voorstelling, en niet alleen over hoe iets er uit 
moest zien of moest klinken. Het ging altijd over 
de betekenis. We leerden kritisch kijken naar ons-
zelf en naar de wereld om ons heen. En met de 
voorstelling namen we een positie in. Elk jaar stond 
er in de Veluwepost een recensie van het stuk. Niks 
geen schattig verhaal over lieve scholieren die ‘de 
sterren van de hemel spelen’, maar een serieuze, 
kritische recensie die inging op het verhaal dat we 
wilden vertellen. Ik herinner me hoe onbegrepen 
we ons voelden bij sommige ons onwelgevallige 
passages. Nu denk ik: fantastisch dat we zo serieus 
genomen werden. Wat geweldig dat een lokale 
journalist de moeite nam om een echte analyse te 
schrijven van wat er op het toneel gebeurde.
Kriek nam de groep mee in zijn zoektocht naar 
nieuwe vormen om jongeren verhalen te laten ver-
tellen. Kenmerkend waren nog steeds de humor, 
het fysieke spel en de strakke montage. We speel-
den op landelijke theaterfestivals. Nadat hij in 1998 
zijn laatste voorstelling had geregisseerd, volgden 
de regisseurs elkaar snel op. Geen van hen bleef 
langer dan twee jaar, om uiteenlopende redenen. 
Met het wegvallen van het Koor, het Orkest en later 
Jeroen Kriek, was de Spelgroep organisatorisch op 
zichzelf aangewezen. De school was veranderd. 
Een klein clubje had niet vanzelfsprekend een plek. 
De Spelgroep was gewend aan een bepaald niveau 
van theatermaken. Niet elke regisseur kon daaraan 
voldoen. Vrijwel alle succesvolle samenwerkingen 
waren met regisseurs die oud-leerling waren van 
de school. Voor regisseurs van buiten bleek het 
lastig om het potentieel van zo’n eigenzinnige 
groep volledig te benutten.
Met Dante’s Dood in 2006 herleefden de tijden van 

weleer. Voor de afscheidsvoorstelling van het oude 
schoolgebouw werd het duo Mobach-Kriek nog 
één keer van stal gehaald. Ik speelde mee, drie jaar 
afgestudeerd van de Toneelschool. Het was een 
van de meest enerverende theatrale gebeurtenis-
sen in mijn leven. Mijn heden, mijn verleden, mijn 
toekomst verbonden in één voorstelling.
Drie jaar later werd ik gebeld door Jack Bogers, die 
zich sinds de opheffing van het Koor over de 
Spelgroep had ontfermd. ‘Wil jij De Spelgroep regis-
seren? Over twee weken zijn de audities.’ Ik moest 
even nadenken. Ik ben namelijk geen regisseur. En 
vrijwel meteen besloot ik het er op te wagen. Ik zou 
De Spelgroep gaan inzetten zoals ik Jeroen Kriek 

Ik zat in de derde. Tijdens de pauzes zwierf ik door de gangen. 
Alleen of met een vriend. Als het lekker weer was, wurmde ik me 
door de massa naar buiten, de grote stenen trap af, het schoolplein 
op. Of naar de supermarkt voor chips en cola. Onderweg gooide ik 
mijn boterhammen in de prullenbak. In februari hingen in alle gan-
gen posters. Een schaakspel in zwartwit. Uit de omgevallen koning 
stroomde helderrood bloed. Macbeth stond erop, in zwarte omi-
neuze letters. In de hal van de school was een grote groep leerlingen 
in de weer om de metershoge ramen te verduisteren. Er werd een 
enorme steiger gebouwd en een podium getimmerd. In een week 
transformeerde de grote hal in een enorm kasteel. Ik schuifelde 
nieuwsgierig tussen die bedrijvigheid door. Tijdens de grote pauze 
kocht ik een kaartje voor de voorstelling. Die avond zat ik te kijken 
naar een grote uitvoering van Koor, Orkest en Spelgroep. Een 
levensveranderende ervaring. Wat ik zag was niet alleen het span-
nende verhaal van Shakespeare. Ik maakte mee hoe meer dan hon-
derd medeleerlingen samenwerkten om dit verhaal zo indringend 
mogelijk op mij over te brengen. Een theatrale beleving, niet met 
het verstand maar met de onderbuik. Na de voorstelling wist ik: ik 
wil hier bij. Kan me niet schelen hoe. Ik wil dit. Toen ik dat besluit 
nam kon ik niet vermoeden dat nu, 25 jaar later, mijn leven nog 
steeds in het teken zou staan van theater. En dat ik nog steeds bij De 
Spelgroep betrokken ben. (Nard, november 2019) 

Twee foto’s van het stuk 
Dante’s dood, bij het 
afscheid van het oude 
gebouw (2006). Foto’s 
Joost Enkelaar.
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contact te brengen. Onder omstandigheden waar 
ouders hun kind nu niet meer aan zouden bloot-
stellen – negatief reisadvies: een oorlogsgebied 
waar VN-blauwhelmen de vrede bewaakten – reis-
den tweeëntwintig leerlingen en vier docenten 
naar Vukovar. In 1995 organiseerde de school een 
grootse Actiedag ’50 jaar bevrijding’, waarbij leer-
lingen zich inzetten voor doelen als hierboven 
genoemd.
De school had jarenlang uitwisselingen met 
Denemarken (de Frisholmskole in Them) en 
Duitsland (Het Herder-Gymnasium in Arnstadt) en 
kortstondig met Engeland (Hull) en Zweden 
(Stockholm). Vanaf 1983 waren er tientallen uitwis-
selingen met de Bertha von Suttnerschule in part-
nerstad Mörfelden-Walldorf. Ook een buitenlands 
project waren de reizen van Koor & Orkest, waaraan 
honderden leerlingen deelnamen. Tweemaal gin-
gen zij naar het Franse Loiregebied om concerten te 
geven, o.a. in een ijskoude kathedraal in Blois. 
Heel bijzonder waren de projecten van 2007 t/m 
2009, waardoor vele leerlingen betrokken raakten 
bij de King David Academy in Kigali, Rwanda; niet 
alleen de leerlingen, die daadwerkelijk meegin-
gen, maar ook de leerlingen die in Wageningen 
acties organiseerden, geïnspireerd door de verha-
len van hun mede-scholieren.
Sinds 2013 wisselt Pantarijn uit met een andere 
partnerstad: Gödöllö. Leerlingen verblijven jaarlijks 
gezamenlijk een week in Hongarije en een week in 
Nederland en werken aan het thema vrede, veilig-
heid en burgerschap. Vanuit deze uitwisseling ont-
stond een nieuw project tussen de Pantarini’s en 
het Hongaarse schoolkoor. Sinds 2017 wordt 
gewerkt aan een gezamenlijk concert, dat afwis-
selend wordt uitgevoerd in de partnersteden.  
Pantarijn kent sinds de jaren negentig Voortgezet 
Montessori Onderwijs en participeert in het inter-
nationale netwerk Montessori Europe. Dit bracht 
uitwisselingen met Montessorischolen in Bad 
Honneff en Augsburg, Duitsland. Vanuit de uitwis-
seling met Augsburg en in samenwerking met 
Gödöllö ontstond in 2013 een meerjarig 
Erasmusproject, waarbij leerlingen van de drie 
nationaliteiten samenwerkten aan ‘Water con-
nects’, een project over duurzaamheid. 
Jaarlijks neemt een groep leerlingen deel aan een 
uitwisseling met onze partnerschool in Caen. Ze 
maken kennis met de Franse taal, gewoontes en 
rijke geschiedenis en werken aan wisselende the-
ma’s als Anne Frank, Rembrandt en van Gogh. In 
het verleden is uitgewisseld met het College au 
Beau Soleil in Chelles, een voorstad van Parijs. 
De voor-eindexamenreizen en door leerlingen 
georganiseerde reizen in het kader van VWO-Xtra 
zijn vaak meer dan een plezierreisje aan het eind 
van de schoolloopbaan: talloze reizen voerden 
naar zeer uiteenlopende bestemmingen (Sarajevo, 

had zien doen. Niet als plek om een lesje af te draai-
en, maar als laboratorium waarin ik mezelf als kun-
stenaar kan ontwikkelen. Als ik mezelf artistiek op 
de proef stel, ontstaat er noodzaak. Als ik die nood-
zaak voel, voelt de groep die ook en ontstaat er iets 
moois. 
Inmiddels is er een muziekensemble bijgekomen, 
hebben we een productieteam dat alle organisatori-
sche taken verzorgt en voorzien technici de voor-
stellingen van licht en geluid. Dit jaar werken we 
samen met de Pantarini’s aan een grote voorstelling 
om het 150ste geboortejaar van onze school te vie-
ren. Een voorstelling, hoe kan het ook anders, vol 
fysiek spel, strakke montage en geheel eigen 
humor. 

‘Global citizens’ in een ‘global village’ 
(Hans Brandwacht)
Pantarijn MHV zit in het Global Citizen Network. 
Veel leerlingen hebben een multinationale achter-
grond en vaak wordt thuis een andere eerste taal 
gesproken dan Nederlands. Zij weerspiegelen het 
beeld van Wageningen als Werelddorp. ‘Het bui-
tenland’ maakt steeds meer deel uit van onze leef-
omgeving; door de internationaal georiënteerde 
universiteit, de komst van vluchtelingen en 
EU-burgers spreken we niet meer van ‘buitenland-
projecten’, maar van ‘internationaliseringsprojec-
ten’. Deze passen in een lange tijdlijn van internati-
onale contacten en uitwisseling op deze school. 
In de jaren 80 vonden er Derde Werelddagen 
plaats, georganiseerd door verschillende actie-
groepen: een Nicaragua-komitee, een ANC-
steungroep die het Solomon Mahlangu Freedom 
College steunde. Ook ondersteunde de school de 
middelbare school in Nyabikenke. 
Na het uitbreken van de oorlog in Joegoslavië in 
1991 ontstond een bijzondere band met leerlingen 
in Vukovar en Osijek. De actiegroep Laslovo pro-
beerde de voormalige vrienden, die vijanden wer-
den door hun toevallige etnische afkomst, weer in 
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Eerste uitwisseling met 
Laslovo (bij Vukovar), 
Kroatïe. 
Het verwoeste Laslovo 
gezien vanaf de 
verwoeste kerktoren. 
Foto’s Jack Bogers.
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Door het stoppen van het Xplore-programma 
behoren onze reizen naar Rwanda tot het verleden. 
Maar de band is gebleven. Via het King David 
Schoolfonds hebben deelnemers aan de uitwisse-
lingen, hun familie en vrienden, en Pantarijnmede-
werkers ruim 400.000 euro opgehaald. Hiermee 
steunden ze 64 Rwandese jongeren, merendeels 
genocideweeskinderen, bij het halen van een mid-
delbare-schooldiploma of universitaire bachelor. 
Velen zijn inmiddels afgestudeerd, hebben een 
baan en een gezin. En velen hebben nog regelma-
tig contact met hun vrienden van Pantarijn.

Belgrado, Krakau, Moskou, Baltische Staten, 
Macedonië, Marrakesh), waar ontmoetingen en 
discussies bijdroegen aan het bewustwordingspro-
ces van leerlingen over hun plek in de samenleving. 
In het kader van de module ‘Globalisering’ in het 
VWO-Extra-programma worden bovenbouwleer-
lingen betrokken bij meerdere internationale the-
ma’s. Ieder jaar bezoekt een groep leerlingen het 
Europahaus in Bad Mariënberg. Ze gaan in gesprek 
met leeftijdgenoten over Europa, democratie en 
rechts-extremisme, angsten, reflexen en conse-
quenties voor de samenleving. 

Pantarijn in Rwanda 2007-2009 
(Hans Brandwacht, Jan Willem Andriessen en 
Hans Bronswijk) 
Min of meer toevallig kwamen we in 2007 op de 
King David Academy in Kigali terecht. We hadden 
een subsidieprogramma van Buitenlandse Zaken 
ontdekt, Xplore, waarbij Nederlandse jongeren de 
kans kregen een tijdje naar een ontwikkelingsland 
te gaan. Je kon driekwart subsidie krijgen voor een 
project in een ontwikkelingsland en moest één-
kwart zelf verdienen. Het project kwam van de 
grond, maar de eerste ouderavond, waar we ver-
telden dat we met hun 15- tot 17-jarige dochters 
naar het land van de genocide van 1994 wilden 
gaan, verliep niet helemaal zoals gehoopt. 
Diezelfde ouders werden uiteindelijk onze grootste 
supporters. 
Op 7 juli 2007 landen 17 meisjes op Kigali Airport en 
beleven twee onbeschrijfelijke weken met 17 leef-
tijdgenoten van de King David Academy. We orga-
niseren o.a. een voetbaltoernooi voor tien teams 
uit heel Rwanda. We komen op de televisie en in de 
krant. Maar we merken ook dat de kern van ons 
project niet de georganiseerde activiteiten zijn, 
maar het contact tussen de Nederlandse en de 
Rwandese jongeren. Hun achtergronden kunnen 
bijna niet méér verschillen, maar wat lijken ze op 
elkaar. En wat is contact leggen ingewikkeld en 
wat genieten ze er uiteindelijk van. Na twee weken 
nemen we afscheid van 17 vriendinnen. 
In 2008 verblijven we er, weer dankzij Xplore-
subsidie, met een nieuwe groep van 22 leerlingen 
twee weken. We hebben nu een scholenband en 
ons project heet ‘Discover your Talents’. We richten 
samen een schoolbibliotheek in en maken een the-
atervoorstelling. Uiteindelijk slagen we er nog 
beter in om contacten tussen de Nederlandse en 
Rwandese jongeren tot stand te brengen. 

In 2009 gaan we voor het laatst, met het project 
‘Colour your Life’. Nu maken we een computerlo-
kaal met 20 tweedehands computers. De 44 leer-
lingen maken muurschilderingen om de school op 
te fleuren. En we zorgen voor een kleine zieken-
boeg. 

Daar zaten we dan; na twee weken heel intensief met elkaar optrek-
ken moesten we afscheid nemen. Ik zag iedereen sip en stilletjes 
voor zich uit staren. Er hing een trieste sfeer. We hadden allemaal 
een cadeautje meegenomen vanuit Nederland, dat gingen we nu 
geven. Ik was aan de beurt om het cadeau aan een Rwandees meisje 
te geven. Tegenover mij zat een hele stille José die met natte glazige 
ogen voor zich uit staarde. Ik liep naar haar toe, omhelsde haar ste-
vig en wilde haar niet meer loslaten. José huilde hard toen ik haar 
schokkende lichaam vasthield. Ik hield het niet meer en moest zo 
hard huilen dat ik niet eens meer normaal kon praten. Ik wilde haar 
niet achterlaten, ik wilde niet terug naar Nederland. Ik had het zo erg 
naar mijn zin daar tussen de Rwandese leerlingen. Ik vond het vooral 
moeilijk om afscheid te nemen omdat ik niet goed weet hoe hun 
toekomst eruit ziet. Hoe hun leven verder gaat op een school waar 
het zelfs verboden was om te dansen. Ik wil zo snel mogelijk terug. 
(Nanda, augustus 2008) 
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Twee foto’s van reizen 
naar Kigali, Rwanda. 
Foto’s auteur. 
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Het wiskundeonderwijs op de middelbare school 
is de laatste vijftig jaar enorm veranderd. De invoe-
ring van de Mammoetwet in 1968 resulteerde in 
een nieuw leerplan. In de wiskundemethoden 
voor het toenmalige voortgezet onderwijs werd 
de lesstof geformuleerd vanuit de gedachtewereld 
en taal van een volwassen wiskundige. Het vak 
werd abstract en formeel gebracht. De leerboeken 
waren niet geschreven voor zelfstandig leren. 
Integendeel, het merendeel van de leerlingen was 
volkomen afhankelijk van de docent. De docent 
kon namelijk de leerboeken lezen en wist wat de 
bedoeling was. Dit leidde tot voornamelijk klas-
sikaal gegeven lessen volgens het model voor-
doen (door de docent) – nadoen (door de leerling). 

De wiskundesectie van het Wagenings Lyceum, 
waaronder de legendarische Leon van den Broek, 
vond dat het anders moest en voegde in 1973 de 
daad bij het woord. De docenten, die werden 
gesteund door de schoolleiding, gingen lesmateri-
aal schrijven voor hun leerlingen, met de volgende 
uitgangspunten: 
• de geboden wiskunde moet zinvol zijn 
•  wiskunde is een aantrekkelijk en goed te begrij-

pen vak 
•  leerlingen kunnen veel, mits ze goed worden 

aangesproken 

In eerste instantie werden de materialen geschre-
ven voor hun eigen lessen: zó wilden de docenten 
van het Wagenings Lyceum lesgeven.  

Schrijversteam
Elke week bespraken de wiskundeleraren hun 
ervaringen in een gemeenschappelijk tussenuur, 
waarna het lesmateriaal – vaak in meerdere ron-
des – werd bijgeschaafd. Het lesmateriaal werd 

stukje bij beetje aangepast, waarbij begonnen 
werd met het vervangen van hoofdstukken door 
werkbladen. Het maken van de materialen gebeur-
de door het ‘schrijversteam’, een viertal docenten 
in wisselende samenstelling. Zodoende was de 
hele sectie betrokken bij het project. 
De wiskundesectie ontwierp langzaam maar zeker 
een eigen wiskundemethode, die niet achter een 
bureau werd geschreven, maar in de klas. Een 
school die haar eigen methode schrijft dat was 
uniek in Nederland! 

Bij het ontwikkelen van het lesmateriaal werden 
de docenten ondersteund door het net opgerichte 
Instituut voor de Ontwikkeling van het Wiskunde 
Onderwijs (IOWO) aan de Universiteit Utrecht. 
Tegenwoordig heet het, naar de oprichter, het 
Freudenthal Instituut. Wagenings-docent Martin 
Kindt ging er werken. De medewerkers hadden 
dezelfde visie over hoe onderwijs gegeven dient 
te worden: aansluiten bij de belevingswereld van 
het kind en wiskunde als menselijke activiteit. 
De wiskundesectie van het Wagenings ontwik-
kelde samen met het IOWO als eerste een 
 complete lesmethode voor de onderbouw die 
gebaseerd was op de uitgangspunten van het 
 realistisch wiskundeonderwijs. Daarmee hebben 
de wiskundedocenten van het Wagenings Lyceum 
de veranderingen in het Nederlandse wiskunde-
onderwijs mede vormgegeven. 

Door persoonlijke contacten raakten collega’s van 
andere scholen geïnteresseerd en sommigen gin-
gen meeschrijven. Begin jaren 80 was het lesma-
teriaal voor de onderbouw van havo/vwo af. In 
een dertigtal werkboekjes werd de stof van de 
eerste drie leerjaren behandeld. Omdat meerdere 
scholen belangstelling hadden, werd op 28 

Idealistische wiskundedocenten aan het Wagenings Lyceum ontwikkelden bijna 50 jaar geleden De 
Wageningse Methode, die uitkomst bood voor leerlingen – en hun docenten – die ‘meer 
aankonden’ en zich dreigden te gaan vervelen. De aangeboden opgaven waren doe-opdrachten 
met een wiskundig puzzelkarakter. De methode wordt nog steeds gebruikt op scholen die 
inzichtelijk leren belangrijk vinden en hun leerlingen intellectueel durven uit te dagen. Ook op 
Pantarijn wordt de methode nog steeds gebruikt. 

Wiskunde - zinvol en 
aantrekkelijk in plaats van 
abstract en formeel
Door  
Carleen van den Anker 

Bronnen

Broek, Leon van den. 
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november 1984 Stichting de Wageningse Methode 
opgericht. Mede dankzij een bevriende drukker 
kon de Stichting haar werkboekjes tegen een lage 
prijs rechtstreeks aan de scholen leveren. In deze 
tijd werd ook begonnen met het schrijven van les-
materiaal voor de bovenbouw van havo en vwo. 
Het resultaat: een complete leerlijn voor zowel 
havo als vwo. 

In de Wageningse Methode staat zelf ontdekken 
centraal. Daarom zijn maar weinig uitgewerkte the-
orie en voorbeelden opgenomen. De leerling leidt 
via opgaven zelf de wiskundige theorie af, daarbij 
gestuurd en ondersteund door de docent. De 
methode veronderstelt een actieve, zelfstandige 
werkhouding van de leerlingen en creëert ruimte 
voor eigen ideeën en een eigen aanpak. Ook van 
leerkrachten vraagt dit de nodige toewijding. 
Vijfenveertig jaar later zijn deze beginselen nog 
steeds belangrijk voor de schrijvers.

Internet
De Wageningse Methode bestrijkt, in tegenstelling 
tot andere veelgebruikte methodes zoals Getal en 
Ruimte, Moderne Wiskunde of Netwerk, een mini-
maal deel van de markt. De auteurs zijn niet uit op 
winstbejag; alle materialen zijn vrij toegankelijk op 
het internet. De Wageningse Methode wordt door 
ongeveer twintig scholen gebruikt.

Met de intrede van internet in het onderwijs zijn 
nieuwe mogelijkheden ontstaan, waarvan binnen 
het wiskundeonderwijs gretig gebruik wordt 
gemaakt. Met name het Freudenthal Instituut heeft 
vernieuwend werk verricht, maar ook de 
Wageningse Methode heeft niet stilgezeten en 
levert al geruime tijd digitaal lesmateriaal bij haar 
boeken. De Stichting participeert in het open leer-
middelenproject dat is geïnitieerd door de VO-raad. 
Zodoende wordt aangesloten bij de ontwikkelingen 
die plaatsvinden op technologisch gebied. 

De Wageningse Methode is allang niet meer uniek. 
De didactische urgentie uit de jaren 70 is verscho-
ven naar een inhoudelijke bestaansreden. Nog 
steeds onderscheidt de methode zich door het 
relatief hoge wiskundige niveau én doordat zij 
steeds een beroep doet op inzicht en per se wil dat 
leerlingen begrijpen wat ze doen. Een opgave uit de Wageningse Methode, brugklas havo/vwo, deel 1a. 

Hans Brandwacht en VWO 6 werken aan goniometrie uit de Wageningse Methode. 
Foto’s Carleen van den Anker.
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Professionele kunstenaars als beeldhouwer 
August Falise en tekenaar Louis Raemaekers had-
den hun naam aan deze Wageningse Nutsinstelling 
verbonden. Zelfs al vele jaren voor de opwaarde-
ring tot volwaardige Ambachtsschool. Ook stads-
architect Steven Bitters en architect Johan Koudijs 
deelden graag hun kennis met de arbeidersjon-
gens uit Wageningen en omstreken. Met als doel 
om deze toekomstige ambachtsmannen – want 
vrouwen waren (nog lang) niet in beeld – niet 
alleen technische vaardigheden maar vooral ook 
oog voor detail en schoonheid bij te brengen.

Van Volksonderwijs tot Avondteekenschool 
Voor de eerste aanzet tot klassikaal ambachts-
onderricht in Wageningen moeten we terug naar 

midden negentiende eeuw. Als in de koude win-
termaanden het werk voor veel handwerklieden 
stil kwam te liggen, was het volgen van onderwijs 
een doelmatige tijdsbesteding. Geheel in de geest 
van ’t Nut, dat het als taak zag om het volk te ver-
heffen, werd daarom in 1850 in Wageningen de 
cursus Volksonderwijs opgericht. Deze omvatte 
aanvankelijk alleen meetkunde voor arbeiders, 
maar het aanbod werd al snel uitgebreid met 
natuurkunde en tekenen. Vanaf 1853 zou onder de 
naam ‘Teekenschool’ en nog later ‘Avondteeken-
school voor aankomende Werklieden’ voor vele 
stadsgenoten in nascholing worden voorzien. 
Want stond voor ’t Nut de maatschappelijke ont-
plooiing en culturele ontwikkeling van de mens 
centraal, het vizier was toch bij uitstek gericht op 
de minderbedeelden. ’t Nut zorgde zo voor de 
emancipatie en scholing van arbeiders, die anders 
tot hooguit het volgen van lagere school veroor-
deeld waren.

Smeden aan de Stationsstraat
Voordat ’t Nut in 1898 aan de Stationsstraat een 
eigen gebouw in beheer kreeg, vond het tekenon-
derwijs plaats boven de stadswaag aan de Markt-
straat, tegenwoordig Niemeijerstraat. De overige 
vakken konden in de armenschool in het Noorder-
plantsoen worden gevolgd. Met de oprichting van 
het statige Nutsgebouw aan Stationsstraat 1, op de 
hoek met de Hoogstraat, kwamen daar ook loka-
len beschikbaar voor de Avondteekenschool. In 
1910 volgde de verdere uitbreiding met een volle-
dig ingerichte smederij op de begane grond van 
Stationsstraat 3, een bijgebouw dat al van een 
 timmerlokaal was voorzien. Vanaf dat jaar is er 
in feite sprake van twee instellingen: de Avond-
teekenschool voor aankomende Werklieden, die 
gewoon bleef voortbestaan, en de Nutsambachts-
school, een afsplitsing daarvan. 

Ambachtsschool tot nut en  
emancipatie van de werkmanstand

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

Iets meer dan een eeuw geleden, om precies te zijn in 1910, werd Wageningen een volwaardige 
Ambachtsschool rijker. Met het in gebruik nemen van een smederij aan de Stationsstraat ging 
een lang gekoesterde wens van het Wageningse Departement van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen – kortweg ’t Nut genoemd – in vervulling. Een plek om de aankomende werkman 
alle fijne kneepjes van een ambachtelijk vak te leren.

WAGEN I N GEN  EEN  EEU W  GELED EN

Het Nutsgebouw aan de 
Stationsstraat, met 
ernaast het bijgebouw 
uit 1907 waar de 
smederij op de begane 
grond was ingericht. 
Foto uit 1926 ten tijde 
van de viering van 50 
jaar Landbouw-
onderwijs. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.
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Gratis onderwijs voor de armlastige 
jongeling
Om een indruk te krijgen van onder meer het aan-
geboden lespakket van de nieuwe driejarige oplei-
ding, is het aardig om het oorspronkelijke regle-
ment van de Nutsambachtsschool uit 1910 te 
raadplegen. Zo stonden dat eerste jaar timmeren, 
smeden, hout- en marmerschilderen op het pro-
gramma, met het bijbehorende teken- en theore-
tisch onderwijs. De portemonnee van de ouders 
bepaalde de hoogte van het schoolgeld. Dit was ter 
beoordeling van het schoolbestuur één gulden, 
twee gulden vijftig of vijf gulden per kwartaal. 
Armlastige jongens kregen gratis onderwijs aange-
boden. Om te worden toegelaten moest dan wel 
de lagere school ‘met vrucht’ zijn afgesloten. 
Verder gold een leeftijdsgrens: van twaalf tot en 
met zeventien jaar om aan het eerste jaar te kun-
nen beginnen. Het was overigens verboden om op 
school op bestelling te werken voor zetbaas of par-
ticulier. De gemaakte voorwerpen bleven eigen-
dom van de school.

Het Gemeenteverslag van 1911 laat zien dat op het 
eind van het eerste schooljaar elf smidse- en veer-
tien timmerleerlingen ingeschreven stonden. Dit 
komt aardig overeen met het aantal leerlingen van 
de Avondteekenschool, een vijfjarige cursus, die in 
dat zelfde jaar in totaal 125 leerlingen telde. 

Van Ambachtsschool naar vmbo
In 1919 was er alweer sprake van een reorganisatie. 
Het Nutsdepartement beschikte niet over de finan-
ciële middelen om de noodzakelijke uitbreiding 
van de goedlopende school te kunnen bekostigen. 
De school verzelfstandigde en was niet langer een 
Nutsinstelling. Met ferme financiële ondersteuning 
door de gemeente ging ze in 1920 voort onder de 
naam Vereniging tot bevordering van het Nijver-
heidsonderwijs in Wageningen en omstreken. 

Toch zou het nog dertien jaar duren voor een 
nieuw en veel groter onderkomen kon worden 
betrokken aan de Grindweg, de latere Churchill-
weg. Tot die tijd bleef het Nutscomplex aan de 
Stationsstraat de thuisbasis van de 
Ambachtsschool. Ondertussen is ook de techni-
sche school aan de Churchillweg uit het straatbeeld 
verdwenen, opgegaan in het nieuwe onderwijs-
type vmbo in een nieuw gebouw van Pantarijn aan 
de Hollandse-weg. Op de vrijgekomen plaats is 
inmiddels een complete prefab woonwijk verrezen. 
Alleen de straatnamen verwijzen er nog naar het 
ambachtelijke verleden: de Vakwerk-, Nijverheid- 
en Ambachtstraat. 

Voor deze serie maakt Petra Leenknegt vooral gebruik van de Beeldbank 

Wageningen, een samenwerkingsproject van Gemeente archief, museum 

De Casteelse Poort en Oud Wageningen. De beeldbank omvat vele duizenden foto’s 

en de vrijwel complete Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. 

Zie beeldbankwageningen.nl

Het Nutsgebouw en bijgebouw bij dezelfde gelegenheid vanaf de andere kant gezien. 
De gebouwen zijn gescheiden door een gangetje met een smeedijzeren sierhek.  
Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

Praalwagen van de Nutsambachtsschool doet mee aan de viering van honderd jaar 
onafhankelijkheid van de Franse overheersing (1913). Beeldbank Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.
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Monument voor slachtoffers 
bombardement 

Ter herinnering aan de veertig slachtoffers 

van het Amerikaanse ‘vergissingsbombarde-

ment’ op de wijk Sahara op 17 september 

1944 is exact 75 jaar na dato een monument 

onthuld in de vorm van een kolossale zwerf-

kei met de inscriptie: Een stille zondagmor-

gen / een blauwe hemel / een stralende zon 

/ en midden in deze vrede / de gierende 

dood / de laaiende brand / de spattende gra-

naten. Het initiatief om tot dit monument te 

komen was afkomstig van de (ex-)wijkbewo-

ners Jola Gerritsen en Bart van Aller. Zij riepen 

een stichting in het leven om vrijwilligers en 

geld bijeen te brengen. De 6000 kilo wegen-

de kei werd beletterd door de Wageningse 

beeldhouwer Toon Rijkers. De tekst komt uit 

de Wageningsche Courant van 19 september 

1945, uit een niet ondertekend artikel bij de 

eerste verjaring van het bombardement. PA

Oudste fossiele eiken gevonden 
in Binnenveld
Tijdens graafwerkzaamheden voor het 

natuurherstel-project Binnenveldse Hooilan-

den zijn achttien door het veen geconser-

veerde eiken gevonden, die ongeveer 7000 

jaar geleden gestorven moeten zijn, dus zo’n 

5000 jaar voor Christus. Daarmee behoren ze 

tot de oudste fossiele eiken die in Nederland 

zijn gevonden. De datering heeft plaatsge-

vonden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, door de specialist dendrochronolo-

gie. Hierbij is gebruikgemaakt van de zoge-

naamde jaarringkalender. (Een goede uitleg is 

te vinden op de website mooibinnenveld.nl.) 

De gevonden veeneiken worden van groot 

wetenschappelijk belang geacht. Ze vullen 

een gat in de jaarringkalender voor Nederland 

en dragen bij aan beter begrip van verande-

ringen in klimaat en waterhuishouding. Nader 

onderzoek moet uitwijzen of de eiken deel 

uitmaakten van een bos of wellicht door de 

Rijn werden aangevoerd en bij een overstro-

ming in het Binnenveld terechtkwamen. PA/

CvdA

Casteelse Poort realiseert update 
Zaal 40-45
Dankzij bijdragen van diverse fondsen kan 

museum De Casteelse Poort haar permanen-

te expositie over Wageningen tijdens WO2 

aan een flinke verbeterslag onderwerpen. De 

expositie wordt aangepast aan moderne 

museumvereisten en wordt aantrekkelijker 

voor jongere bezoekers. Er komen interactie-

ve informatiezuilen en diverse introductie-

films zullen de oorlog in Wageningen in een 

nationaal en internationaal kader plaatsen. Op 

24 april 2020 wordt de vernieuwde zaal 

geopend in het kader van de herdenking van 

75 jaar bevrijding van Nederland. CvdA

Werk aan Grote Kerk verloopt 
voorspoedig 

Het werk aan de Grote Kerk kan zonder vertra-

ging voortgaan, dit als gevolg van het vlot 

afkomen van de tweede helft van de provinci-

ale subsidie. De provincie steekt 2 miljoen in 

het project, de rest is afkomstig van de voor-

malige eigenaar, de Protestantse Gemeente 

te Wageningen, en van de Stichting Oude 

Gelderse Kerken, die het gebouw in 2017 

heeft overgenomen. Het project kost in totaal 

3,5 miljoen euro. De renovatie werd afgelo-

pen mei gestart onmiddellijk na ontvangst 

van de eerste tranche van de provincie. Het 

was op dat moment nog niet zeker of de 

tweede tranche tijdig beschikbaar zou 

komen. Zowel de restauratie aan de buiten-

kant, waarbij onder andere dakpannen wor-

den vervangen, opnieuw wordt gevoegd, het 

glas-in-loodwerk wordt hersteld, als de ver-

duurzaming en nieuwe inrichting, waarbij de 

moderne toiletten, een garderobe en uitgifte-

punt voor horeca het gebouw geschikt 

maken voor diverse activiteiten, kunnen nu 

aaneensluitend afgemaakt worden. Dit bete-

kent dat het kerkgebouw eind 2020 als multi-

functioneel gebouw opengaat. De Protestant-

se Gemeente zal er op zondagen weer 

gebruik van maken. Over de resultaten van 

verricht archeologisch onderzoek later meer. 

PA

Open Monumentendag 2020
Het thema voor Open Monumentendag in 

het weekend van 11-13 september 2020 is 

bekend: het wordt ‘Leermonument’. In navol-

ging van de European Heritage Days – thema 

Heritage and Education – zal educatie cen-

traal staan. Sporen van educatie zijn op veel 

plekken te vinden. Dit kunnen scholen zijn of 

universiteiten, maar ook allerlei andere plaat-

sen waar geleerd wordt zouden kunnen wor-

den belicht. Denk bijvoorbeeld aan kloosters, 

muziek-of dansscholen en kleine of grote 

sportinstituten. De afgelopen jaren is in 

Wageningen door het comité Open Monu-

mentendag en/of Museum de Casteelse 

Poort al veel aandacht aan onderwijs 

besteed. Het lager onderwijs, de 100-jarige 

universiteit, 150 jaar voortgezet onderwijs en 

25 jaar Pantarijn kwamen recent aan bod. Het 

zal een hele klus worden om weer een nieu-

we invalshoek te verzinnen voor ‘Leermonu-

ment’. Maar misschien kiest het comité wel 

voor een geheel ander, eigen thema. CvdA    

Wageningen - 75 jaar Stad van de 
Bevrijding

Het kan niemand ontgaan zijn dat al sinds 

september j.l. gevierd en herdacht wordt dat 

Nederland 75 jaar geleden is bevrijd van de 

Duitse bezetting. Ook in Wageningen zal dat 

in mei 2020 weer het geval zijn. Hoelang is dit 

eigenlijk al zo’n groot evenement? En hoe zit 

het nou precies met de capitulatie in Hotel de 

Wereld? Hoe zal de rol van Wageningen als 

Stad van de Bevrijding er in de toekomst uit-

zien? Deze en nog vele andere vragen wor-

den beantwoord in een veelzijdig boek over 

de geschiedenis van 75 jaar herdenken en vie-

ren in Wageningen. Initiatiefnemers Jelle de 

Gruijter, Wim Huijser en Rob Rijntalder heb-

ben een schrijfteam weten te verzamelen met 

vele bekende auteurs uit het Wageningse. Zij 

nemen elk een van de vijftien hoofdstukken 

voor hun rekening. Het rijk geïllustreerde 

boek van circa 160 pagina’s zal op 16 april 

2020 worden gepresenteerd. CvdA
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David (1901-1987) en Mieke (1915-2015) 
van der Veen -Rookmaaker 
David (Dolf) van der Veen wordt geboren op twee-
de Kerstdag 1901. Hij is een Fries; doet de middel-
bare school in Harlingen en gaat scheikunde stude-
ren in Groningen, waar hij ook promoveert. Hem 
worden Friese eigenschappen toegedicht: hij zou 
betrouwbaar, vroom, menselijk, rechtvaardig en 
rechtlijnig zijn, maar ook humoristisch, monter en 
zorgzaam. Komt waarschijnlijk ook buiten Friesland 
wel voor. 
De eerste kennismaking met het Wagenings 
Lyceum aan de Rijksstraatweg, destijds Rijks-HBS A 
en B, dateert van september 1930, als Van der Veen 
solliciteert op de vacature De Haas. Op 8 juli 1931 
kondigt de Wageningsche Courant zijn benoeming 
aan; hij is al een jaar tijdelijk aan de school verbon-
den. Het Lyceum heeft een kleine 200 leerlingen 
en staat onder leiding van Dr. N. Bakker, die in 1929 
Ir. D.J. Kruijtbosch is opgevolgd. Van der Veen 
onderneemt naast zijn scheikundelessen veel met 
zijn leerlingen. De Wageningsche Courant van 26 
juli 1933 beschrijft een rondreis per zeilschip door 
Noord-Nederland met twintig leerlingen van de 4e 
en 5e klas HBS. Ook regisseert hij meermaals de 
toneelvoorstelling van leerlingenvereniging ’t Soet 
Versaemen. 
Op 12 april 1938 trouwt Van der Veen met zijn bijna 
veertien jaar jongere ex-leerling Maria Catharina 
(Mieke) Rookmaaker. Zij is in 1915 geboren in 
Etersheim, een klein Noord-Hollands dorpje aan de 
Zuiderzee, als dochter van de predikant in deze 
agrarische gemeenschap. Omdat haar moeder 
graag in een stad wil wonen, verhuist het gezin 
rond 1920 naar Wageningen, waar haar vader ooit 
op de landbouwschool zat. Hij schoolt zich om tot 
landmeter; wel geeft hij nog privé-catechisatie, o.a. 
bij de familie Laman Trip. Het gezin betrekt een 
huurwoning aan de Bergstraat en koopt later voor 
10.000 gulden Bowlespark 17. Mieke bezoekt het 
Wageningsch Lyceum, waar Dolf haar leraar is.  
Na hun huwelijk vestigt het paar zich in 
Sappemeer, waar Dolf directeur van de HBS is 
geworden. Ze maken daar de oorlogsjaren door, 

waarin ze zowel onderduikers huisvesten als zelf 
onderduiken. In 1946 wordt Dolf rector van het 
Wagenings Lyceum in het karakteristieke gebouw 
op de berg. In de jaren zestig verbiedt hij lang haar 
voor jongens en is ook op het uiterlijk van meisjes 
nogal kritisch, maar ontvangt ook radeloze ouders 
en tracht ontspoorde leerlingen bij te sturen. 
Streng doch rechtvaardig.
Het echtpaar blijft kinderloos, maar vangt jarenlang 
vastgelopen jongeren op, die ze veelal ook in huis 
nemen in hun hoge statige huis aan het deftige 
Bowlespark met (achter)uitzicht over gracht en 
uiterwaarden. Ze hebben een rijk familieleven 
waarin regelmatig samenzijn met de vele verwan-
ten een grote rol speelt. Dolf toont zich daarbij een 
man van zijn tijd, hij doet nauwelijks iets aan huis-
houden of tuin en laat zich graag omringen met 
zorg en aandacht. Zelf geeft hij die ook.
Dolf is leergierig en heeft een brede belangstelling. 
Voor scheikunde, maar ook voor literatuur, theolo-
gie en reizen. Hij heeft een uitgebreide mineralen-
verzameling. Hij rookt sigaren, speelt schuiftrom-
pet en acts tussen de schuifdeuren. Hij fluit 
psalmen. Na zijn pensionering in 1966 geeft hij 
scheikundebijles aan middelbare scholieren. 
Mieke is maatschappelijk actief, o.a. in (religieuze) 
vrouwengroepen, ze vervult landelijke functies in 
Kerk en Vrede en in de Zendingsraad. Ze is zeker 
niet alleen ‘vrouw van’, hoewel ze ook in die func-
tie haar taken verricht. Zo onthult ze op 4 mei 1951 
een plaquette met namen van de in de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen leerlingen, leerkracht 
en overig personeel van de school. Hierbij zijn 
twee van haar eigen broers. Als de plaquette in het 
nieuwe schoolgebouw aan de Hollandseweg is 
geplaatst onthult ze hem op 11 mei 2007 opnieuw. 

Op 19 mei 1987 overlijdt Dolf, na een aantal jaren 
met forse gezondheidsproblemen. De geur van 
sigaren is voorgoed verdwenen en het gefluit van 
psalmen verstomd. Mieke leeft nog tot 2015, zij 
wordt op twee maanden na honderd.
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Opgedolven

In deze rubriek verschijnt 
steeds een kort verhaal 
over een bijzonder graf 
op begraafplaats De  
Leeuwerenk. Of eigenlijk 
over degene die in dat 
graf begraven ligt. 
De bedoeling is relatief 
onbekende mensen voor 
het voetlicht te halen over 
wie een boeiend en voor 
Wageningen betekenis vol 
verhaal te vertellen valt. 

Door  
Carleen van den Anker
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Consolidatie
In de jaren na 1974 werd het projectonderwijs ver-
diept en verbreed. Cultureel antropologen van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen werkten met een 
groep leerkrachten aan de theoretische basis van 
het concept en de praktische invulling in de klas. 
Het concept ontwikkelde zich van projectonder-
wijs waarin enkele schoolvakken inbreng hadden, 
tot open projectonderwijs, waarin de vakkenstruc-
tuur werd losgelaten en leerlingen zelf bepaalden 
wat ze wilden leren. Naarmate open projectonder-
wijs ingebed raakte in de school, kregen de pro-
jectklassen eigen roostervoorzieningen. Zo kregen 
de projectklassen wekelijks twee blokken van 
twee of drie lesuren, onder begeleiding van leer-
krachten die een vakuur inbrachten. Zij staken 
daarnaast ook onbetaalde uren in hun projectklas, 
zodat er met drie of vier leerkrachten plus de men-
sen uit Nijmegen wekelijks vijf of zes uur voor een 
project beschikbaar was. De begeleiders waren 
meestal gezamenlijk aanwezig bij de projecturen. 
De projecten liepen van de herfstvakantie tot de 
paasvakantie.
Dat leerkrachten samen als team in een klas 
waren, was bijzonder; gangbaar is dat één leer-
kracht dertig leerlingen doceert in een klaslokaal 
met de deur dicht. Nog veel uitzonderlijker was het 
dat leerlingen en begeleiders op basis van gelijk-
waardigheid werkten en dat de gang van zaken in 
een open project niet vastlag. Er was een opbouw 
met een tijdschema, met voorbereidingen, groeps-
vorming, themakeuze, werkweken en onder-
zoeksperiodes, maar hoe dat allemaal praktisch en 
inhoudelijk werd ingevuld, was geheel aan de leer-
lingen, al waren er wel kaders waarbinnen hun 
onderzoek moest passen. Vandaar ‘open’ project-
onderwijs: anders dan bij vakprojecten of vakken-
integratieprojecten lag alles open.  

De leerkrachten hadden geen ervaring met deze 
vorm van open onderwijs of met de specifieke 
manier van begeleiden van groepjes leerlingen bij 
hun onderzoek. Ze leerden al doende, ongeveer 
zoals de kinderen in hun project aan de gang 

Het projectonderwijs aan het Wagenings Lyceum 
begon klein en onopgemerkt. Een lerares biologie 
kreeg een meningsverschil met een tweede klas 
over het verband tussen roken en longvolume, 
waarop zij de kinderen aanspoorde zelf op onder-
zoek uit te gaan. Ze haalde er een wiskundeleraar 
bij voor de begeleiding van de statistische verwer-
king. Het was het schooljaar 1972-73. De leerlingen 
gingen enthousiast aan de gang. Ze onderzochten 
enkele tientallen volwassenen, rokers en niet-
rokers, met een gaandeweg steeds effectievere 
methode. 

Dit prille begin smaakte naar meer. Het volgende 
schooljaar organiseerden dezelfde leerkrachten 
met een hospitant het Muizenproject, in een vier-
gymnasiumklas. De leerlingen vergeleken bij drie 
groepen van twintig muizen verschillen in agres-
sie, geslachtsdrift, intelligentie en speelsheid. 
Leerkrachten Nederlands, Engels en Frans haakten 
aan, onder meer door het behandelen van teksten 
van Lorentz, Hillenius en Kousbroek.

Vernieuwingen in het voortgezet onderwijs kunnen ontstaan in de kieren van de school, waarbij 

leerkrachten zelf hun onderwijspraktijk veranderen. Zulke vernieuwingen zijn vaak buitengewoon 

begeesterd en geïnspireerd, maar vragen ook veel energie en roepen weerstand op.

Door Jan Mars

Jan Mars houdt zich bezig 

met redactie, productie 

en bewerking van teksten, 

woorden en taal.

Een niet-rookster blaast 
in het apparaat waarmee 
de longinhoud wordt 
gemeten. Foto Dinard 
ten Broeke.

Omstreden projectonderwijs 
uiteindelijk zachte dood gestorven
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projectgroep, dat wil zeggen de omgang met leer-
lingen en de begeleiding van groepsprocessen, 
riskante beunhazerij was. Vanaf dat prille onopge-
merkte begin was het open projectonderwijs een 
steen des aanstoots geworden, die verdeeldheid 
veroorzaakte in de hele school.
Het leidde tot een dialoog van doven. De project-
groep voelde zich bedreigd in haar voortbestaan 
en probeerde haar positie te versterken, de tegen-
standers voelden zich veroordeeld in hun manier 
van lesgeven en probeerden het projectonderwijs 
te diskwalificeren met argumenten als ‘de kinderen 
leren niks, de projecturen zijn tijdverspilling, het is 

waren. En ze leerden veel: het samenstellen van 
onderzoeksgroepjes, het laten kiezen van een 
onderzoeksonderwerp, het omgaan met tegensla-
gen en het versterken van onderzoeksvaardighe-
den. Gedurende de gehele periode dat open pro-
jectonderwijs aan het Wagenings bestond, is aan 
de leerprocessen gesleuteld.
In samenwerking met de Nijmeegse antropologen, 
en later met begeleiding van de Stichting Open 
Projectonderwijs (SOP), die het concept meeont-
wikkelde en uitbreidde naar andere scholen (ook in 
het beroepsonderwijs), werd een structuur opge-
tuigd waarin leerkrachten en andere begeleiders 
elkaar schoolden. De projectbegeleiders zagen 
elkaar behalve in de klas ook op zogenoemde deel-
groepvergaderingen, een avond per week. Ook 
enkele ouders namen daaraan deel. Daarnaast ont-
moetten alle begeleiders elkaar enkele keren per 
jaar in ‘collectief’vergaderingen, soms van een heel 
weekend, waar werd gesproken over het concept. 
Zo ontwikkelden zich de contouren van het open 
projectonderwijs aan het Wagenings Lyceum. 

Emancipatie
Er zijn twee hoofdkenmerken aan open projecton-
derwijs: de leerlingen kiezen zelf wat ze in de maat-
schappelijke werkelijkheid willen onderzoeken, en 
bij dat onderzoek werken ze samen. Met de al 
genoemde details (begeleiding door een team, 
geen vastgelegde structuur) betekent dit dat bui-
tenschoolse leerervaringen even belangrijk zijn als 
binnenschoolse, en dat er geen eindtermen zijn; 
beoordeling geschiedt in individuele, niet-vergelij-
kende woordrapporten.
Open projectonderwijs past in de traditie van de 
‘kritiese leraren’, een emancipatiebeweging die op 
de golven van ‘1968’ van mening was dat bestaan-
de instituties vooral bezig waren de onderdruk-
kende machtsverhoudingen in de samenleving te 
consolideren en te reproduceren. Bij die reproduc-
tie speelt onderwijs een grote rol. De ‘kritiese lera-
ren’ probeerden die rol te analyseren, wilden het 
onderwijs democratiseren en de samenleving 
emanciperen. Dat zou onder meer moeten gebeu-
ren door leerlingen en studenten zelf te laten bepa-
len wat ze wilden leren. Open projectonderwijs 
maakte dat mogelijk; vanaf ongeveer 1975 werd in 
Wageningen dat emanciperende maatschappij-
kritische doel expliciet benoemd.

Dialoog der doven
De projectgroep, inmiddels een flinke groep 
enthousiaste leerkrachten, niet-onderwijzende 
schoolmedewerkers en vrijwilligers, veroorzaakte 
weerstand. Binnen de school kwam een kleine, 
luidruchtige oppositie op gang, die fel protesteerde 
tegen de in hun ogen extreem-linkse indoctrinatie 
en die stelde dat de pedagogische aanpak van de 
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Projectonderwijs anno 1976 (Anneke Gros, Jetty Bonnema)
‘Ik zat in de eerste projectklas van het Wagenings lyceum, in G2a. 
Het was schooljaar 1976-1977 als ik het goed heb. Tijdens de projec-
turen startten we altijd in het lokaal boven het muzieklokaal. We 
mochten zelf ons thema kiezen en ik zat in het groepje Gedrag. 
Hoewel ik ook positieve herinneringen heb, wil ik toch een kritische 
noot laten horen. Wat ik vooral miste was enige structuur en ontwik-
kelgesprekken, waar ik als 14-jarige nog wel behoefte aan had. 
Vrijheid en zelf ontdekken is mooi, maar in mijn beleving werd er 
wel heel veel aan de leerlingen zelf overgelaten. In mijn groepje 
schoot het maar niet op, waar ik me mateloos aan ergerde. Ik durfde 
dat niet goed te zeggen en kwam in plaats daarvan met allerlei voor-
stellen. Pas toen ik begon te huilen van frustratie kwam een docent 
naar mij toe. Ik herinner me veel verspilde tijd en dat docenten voor-
al met elkaar bezig waren. 
Terugkijkend denk ik dat het een goed idee is om leerlingen meer 
verantwoordelijkheid voor het leerproces te geven, maar niet ‘one 
size fits all’. Je kunt van leerlingen niet verwachten dat ze zonder 
begeleiding van vakje 1 (veel instructie en begeleiding nodig) naar 
vakje 4 gaan (geen instructie en begeleiding nodig). Tussentijdse 
individuele gesprekken met een docent helpen de leerling zich 
bewust te worden van zijn/haar leerdoelen en stimuleren de ont-
wikkeling naar meer zelfstandigheid, zelfinzicht en zoals in mijn 
geval omgaan met frustraties.’ (Anneke)
‘Ik herinner me nog, dat we huis-aan-huis een enquête over drugs-
gebruik moesten afnemen bij bewoners van Wageningen-Hoog. 
Een ongemakkelijke situatie. Daar stond je dan als dertien/veertien-
jarige voor een wildvreemde deur. Ook had ik last van het feit dat er 
binnen het lerarenkorps een breuklijn bestond tussen pro en anti 
projectonderwijs.’ (Jetty)

Leerlingen interviewen 
proefpersonen op straat. 
Makers onbekend.
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de aanvraag zou gebaseerd zijn op steun van een 
te gering aantal partijen binnen de school en de 
onrust zou te groot zijn om een verantwoord expe-
riment mogelijk te maken. Voor het schooljaar 
1978-79 verbood het ministerie het project. De 
lobby van de tegenstanders was effectiever geble-
ken dan de lobby van de projectgroep. Bovendien 
was PvdA-minister Van Kemenade inmiddels 
opgevolgd door VVD-hardliner Pais. Het politieke 
klimaat voor onderwijsvernieuwing was guur 
geworden. 

Experiment
Het verbod bracht niet de gewenste rust en een 
jaar later mocht de school alsnog een vierjarig 
experiment Projectonderwijs aanvragen voor de 
periode 1979-1983. Ook dit was bestuurlijk ingesto-
ken en niet onderwijskundig. Dat blijkt onder 
meer uit de eis dat het experiment de drie project-
vormen (vak-, vakkenintegratie- en open project) 
gelijk moest behandelen, terwijl die nauwelijks 
vergelijkbaar waren. Verder kwam er een begelei-
dingscommissie van deskundige buitenstaanders 
en moest er na afloop verslag gedaan worden. 
In het voorjaar van 1983 werd de experimentperi-
ode feestelijk afgesloten: in april was er een confe-
rentie ter ere van tien jaar projectonderwijs aan 
het Wagenings Lyceum; daaraan voorafgaand 
stemde de lerarenvergadering in grote meerder-
heid vóór opname van open projectonderwijs in 
het schoolwerkplan. Sindsdien was open project-
onderwijs een keuzemogelijkheid voor instromen-
de brugklassers; ook in de tweede en derde klas 
werden projecten georganiseerd. Jaarlijks waren 
er zes of zeven projectklassen, waarin met allerlei 
vernieuwingen geëxperimenteerd werd. 
Projectleerkrachten volgden bijvoorbeeld een cur-
sus taaldrukken, waarna zij de leerlingen met 
behulp van allerlei talige werkvormen zoals druk-
ken een geconcentreerde themakeuze en verslag-
legging konden leren formuleren. Ook kregen 
gedurende een paar jaar vierdeklassers de kans 
ervaring op te doen als projectbegeleider in een 
eerste klas. Uitwisselingen met buitenlandse scho-
len werden eveneens in de vorm van projecten 

linkse indoctrinatie, het kost de school leerlingen’. 
De projectkinderen zouden achteropraken met de 
reguliere lesstof – ze kregen immers minder 
vakuren. Toen dat met feiten werd ontkracht, ver-
dween het argument stilzwijgend.
Dat er zo’n bittere tegenstelling kon ontstaan, 
werd deels veroorzaakt door de voorgeschiedenis: 
leerkrachten, gebruikmakend van hun professio-
nele autonomie, begonnen in hun klas met een 
andere lespraktijk en betrokken daar anderen bij. 
Het projectonderwijs kreeg draagvlak buiten de 
schoolse beleidskaders. Zolang leerlingen volde-
den aan de eisen van het reguliere lesprogramma 
was er niks aan de hand. Maar de schoolgemeen-
schap merkte het wel en een aantal leerkrachten 
stoorde zich aan de relatief autonome positie van 
de projectgroep. Dat leidde tot onrust, die in 1976 
gepacificeerd leek toen de onderwijsinspectie 
voorstelde dat de school een schoolwerkplan zou 
opstellen waarin de positie van het open project-
onderwijs geregeld zou worden.
Het bleek een schijnoplossing. Projectgroep en 
tegenstanders waren het nergens over eens, elk 
voorstel leidde tot hooglopende controverse. De 
projectgroep formuleerde de essentiële kenmer-
ken van open projectonderwijs; de tegenstanders 
wilden juist die essentialia ter discussie stellen, 
veranderen en liever nog schrappen. 
Omdat het Wagenings Lyceum een rijksschool 
was, en zeker ook dankzij korte lijnen van indivi-
duele leerkrachten en ouders met de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer, bemoeide uiteindelijk de 
minister van Onderwijs zich ermee. Hij gaf in 1977 
het dringende advies om een experiment 
Projectonderwijs aan te vragen, waarover de hele 
schoolgemeenschap zou moeten beslissen. Dit 
was geen onderwijskundige oplossing, maar een 
bestuurlijke: de onrust in de school moest gesust 
worden.
Toen de experimentaanvraag in juli 1978 werd 
afgewezen was dat ook op bestuurlijke gronden: 
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Collectiefvergadering te Kesteren. Maker onbekend.
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een muziekbrugklas, een sportklas, vwo-extra, 
het Nieuwe Gymnasium.

Meer dan vijfentwintig jaar na het einde van het 
open projectonderwijs aan het Wagenings Lyceum 
is er nog maar weinig van over. Oud-projectleer-
lingen kunnen er nog smakelijk over vertellen, 
oud-leerkrachten kijken er nog met hetzelfde (on)
genoegen op terug, maar als onderwijsvernieu-
wing heeft het geen blijvend stempel kunnen druk-
ken. In tal van actuele initiatieven is nog wel de 
geest van het open projectonderwijs aanwijsbaar, 
maar grosso modo is het onderwijs niet democrati-
scher geworden, en de samenleving al helemaal 
niet.

voorbereid. Je zou zeggen: het open project had 
zijn plek gevonden en er leek voldoende draagvlak 
onder de schoolmedewerkers om het voort te zet-
ten, ook na het vertrek van de SOP-begeleiders. 
Maar begin jaren 90 raakte de fut eruit. De open 
projecten verdwenen simpelweg en niemand weet 
meer precies wanneer of waarom. Aan het eind 
van het schooljaar 1992-1993 lijken er geen deel-
groepen te zijn gevormd voor projecten in het jaar 
erna en daarmee was het open projectonderwijs 
verdwenen.

Vernieuwingen in het voortgezet onderwijs kun-
nen ontstaan in de kieren van de school, waarbij 
leerkrachten zelf in hun klassen hun onderwijs-
praktijk veranderen, al of niet in samenspraak met 
anderen. Zo ging het met het open projectonder-
wijs in Wageningen. Zulke vernieuwingen zijn vaak 
buitengewoon begeesterd en geïnspireerd, en 
betrokkenen zijn tot veel bereid om ze te koeste-
ren. De teloorgang van het open projectonderwijs 
in Wageningen toont de zwakte daarvan. De pro-
jectleerkrachten staken er ongelofelijk veel vrije 
tijd en energie in, wat onhoudbaar bleek toen 
structurele fundering in het schoolbeleid uitbleef. 
Mensen gingen andere dingen doen, vertrokken, 
waren niet meer bereid tot onbetaald werken aan 
onderwijsvernieuwing, waar rechtspositioneel wei-
nig tegenovergesteld werd. Allemaal oorzaken die 
tot het einde van dit experiment geleid kunnen 
hebben.

Concurrentie
Scholen voor voortgezet onderwijs concurreren 
om de schaarse leerling, wat leidt tot een voortdu-
rende drang tot profilering. Dat gebeurt met allerlei 
‘vernieuwingen’: technasium, een sport-, muziek- 
of kunststroom, buitenlandse reizen, tweetalig 
vwo, je kunt het zo dol niet verzinnen of vo-scho-
len bieden het. Het zijn uiterlijkheden, het curricu-
lum blijft wat het al anderhalve eeuw is: een 
betrekkelijk willekeurig pakket vakken die gedu-
rende vier, vijf of zes leerjaren in een betrekkelijk 
willekeurige volgorde aangeboden worden, door 
telkens één leerkracht aan een homogene groep 
leerlingen, met een uniform landelijk examen als 
afsluiting.
Het Wagenings Lyceum deed en doet daar aan 
mee: in september 1996 begon de school met een 
montessoristroom. Heel anders dan het projecton-
derwijs was de montessoristroom allereerst 
bedoeld om leerlingen te trekken. Vooral om die 
reden is hij geïnitieerd, door de schoolleiding, niet 
door individuele leerkrachten die hun eigen onder-
wijspraktijk wilden vernieuwen. Van dit montessori- 
onderwijs is in de school niet veel terug te vinden. 
Het is een uiterlijkheid, die past bij al die uiterlijk-
heden waar het Lyceum zich sindsdien mee tooide: 

Projectonderwijs rond 1980 (Christien van den Anker)
Middelbare-schoolervaringen lijken te vallen in de categorie ‘per-

soonlijk’ – toch werden ónze ervaringen 
politiek relevant toen de school een 
experimenteel onderwijsvernieuwings-
project uitvoerde. We werden aange-
moedigd actieve keuzes te maken over 
wat we wilden leren, wat  leidde tot een 
groepje over gevangenissen en over jon-
gerenopvang. Ik herinner me ons 
bezoek aan de Bijlmerbajes, waarbij mijn 
vader ons een lift gaf. Toen de directeur 
automatisch aan hém vroeg wat onze 
onderzoeksdoelstellingen waren, zei hij 
‘dat moet U aan mijn dochter en haar 
collega’s vragen’.
Er lag veel nadruk op samenwerken; in 
mijn groepjes was weerstand tegen de 
rolverdeling waarin we leken te verval-
len, met ‘stillen’ en ‘praters’. In een eind-
verslag van het groepje gevangenissen 
reflecteren alle groepsleden op hun irri-
taties op dit gebied. We kregen veel hulp 
bij deze processen. 

Het valt mij op dat de expliciete nadruk op sociale verandering en 
gerelateerde vragen nog steeds meespelen bij het bepalen van mijn 
activiteiten. Waar ik als 14-jarige antwoorden zocht over de waarde 
van strafrechtelijke instellingen, deed ik later onderzoek naar de 
processen die leiden tot normen en waarden in mensenrechtenbe-
leid. En waar ik in mijn tienerjaren al zocht naar methodes van 
samenwerken die gelijkheid en inclusiviteit tot gevolg hadden, ben 
ik daar ook nu nog niet uit.
Mijn levensverhaal toont steeds weer aan dat het persoonlijke poli-
tiek is. En daar discussieerden we al over in 1979 op het Wagenings!
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Van de voorzitter
Ons bereikte recent het bericht 
dat Gerard de Nijs op 7 juli 2019 
overleden is op de leeftijd van 87 
jaar en in stilte is gecremeerd. 
Gerard is van april 2007 tot april 
2011 voorzitter geweest van de 
Historische Vereniging Oud 
Wageningen. Sinds zijn aantre-
den in 2007 heeft hij zich ten 
volle ingezet om onze vereni-
ging op de kaart te zetten, bin-
nen en buiten Wageningen. Ook 
heeft hij zich ingespannen om 
de eerste stappen te zetten naar 
modernisering van ons tijd-
schrift. Tijdens en na zijn actieve 
dienst bij de politie in 
Wageningen heeft Gerard op 
veel terreinen iets voor de 
Wageningse samenleving bete-
kend. Voor al dat werk heeft hij 
naast het normale Erezilver ook 
het Erezilver met een gouden 
rand van Wageningen ontvan-
gen. Koninklijk onderscheiden is 
hij voor zijn internationale poli-
tiewerk. Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen, kleinkinderen en ver-
dere familie veel sterkte toe.

‘Binnenkort op Funda: imposant 
herenhuis en monumentaal 
schoolgebouw’, kopte De 
Gelderlander begin november. 
De gemeente Wageningen 
houdt opruiming en doet tussen 
nu en 2023 ongeveer achttien 
panden in de verkoop. Over de 
redenen ga ik het niet hebben, 
wel over de panden in deze uit-
verkoop die tot het Wagenings 
erfgoed gerekend mogen wor-
den. ‘Parels van de stad’ zoals dit 
erfgoed wordt genoemd in de 
discussie over nut en noodzaak 
van een Alliantie Erfgoed 
Wageningen. Saillant detail: het 
stadhuis doet niet mee aan deze 
discussie. 
Parels die in de uitverkoop gaan 
zijn bijvoorbeeld panden als Huis 
Overengh en de voormalige 
Rijks HBS en de twee panden 
ernaast op de Wihelminaweg. 
Maar ook de twee panden aan 
de Stationsstraat (hoek 
Gerdesstraat) en de Theekoepel. 
Behalve Huis Overengh – net 

voorzien van een nieuw verfje 
en een pleisterlaag – zijn het 
panden in gemeentelijk bezit, 
die momenteel niet in de meest 
florissante staat verkeren. Door 
verkoop via Funda lijkt het dat 
B&W terugkomen op hun besluit 
van november 2018 om de 
Theekoepel te verkopen op 
basis van een ‘openbare verkoop 
onder voorwaarden’. Naast 
openbare verkoop, dat is Funda 
zeker, waren juist de voorwaar-
den, zoals de langere termijnvi-
sie van de nieuwe eigenaar op 
beheer (lees gebruik) en exploi-
tatie, belangrijk. Begin 2019 zou 
een voorwaardendocument c.q. 
biedboek worden opgesteld met 
het doel eind 2019 de verkoop te 
hebben afgerond. Dat halen we 
niet meer, nog géén biedboek 
en géén verkoop en zo zijn we 
weer een jaar verder. Het roept 
bij mij wel de vraag op van hoe 
gaat dat verkopen onder voor-
waarden via Funda? Ook met 
een biedboek of toch gewoon 
aan de hoogste bieder? Gerust 
ben ik er niet op en dat betreft 
ook de overige parels van het 
Wagenings erfgoed. 
Gerust ben ik evenmin als het 
gaat om de huidige staat van de 
Theekoepel. Die is ronduit zeer 
slecht en de restauratie zou al 
lang ter hand genomen moeten 
zijn, het verval is al aan de gang. 
In juni 2015 vond het eerste 
gesprek plaats tussen de 
gemeente, Oud Wageningen en 
Wageningen Monumentaal over 
de noodzakelijke restauratie en 
deden we het verzoek om de 
Theekoepel te mogen aankopen 
als eerste object van de nieuwe 
op te richten Stichting 
Monumentenfonds Wageningen. 
Wat als de gemeente vijf jaar 
geleden al met de ‘uitverkoop’ 
was begonnen? Wie weet stond 
de Theekoepel nu in al haar 
gerestaureerde glorie als ‘parel 
van de stad’ te glimmen. 

Mogelijk heeft u het zelf ervaren, 
er waren het afgelopen jaar 
nogal wat klachten over het niet 
of te laat bezorgen van ons tijd-

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

schrift door Post Service. Nu 
heeft Post Service in vrijwel alle 
gevallen haar verantwoordelijk-
heid genomen en beterschap 
beloofd. Toch was het na de 
bezorging van het vorige num-
mer tijd voor een ‘goed’ 
gesprek. Dat heeft er in geresul-
teerd dat de verspreiding van het 
tijdschrift Oud Wageningen 
voortaan wordt verwerkt in de 
24-uurs poststroom van Post 
Service. Daarmee laat Post 
Service duidelijk blijken het pro-
bleem serieus te nemen. We 
gaan er beiden van uit dat dit 
een passende oplossing is om 
onze langdurige samenwerking 
goed voort te kunnen zetten. 
Het tijdschrift wordt voortaan 
binnen 24 uur nadat de drukker 
het heeft afgeleverd bezorgd 
door hun vaste bezorgers die 
direct vanuit hun vestiging wor-
den aangestuurd. Wij zijn als 
bestuur erg blij met deze oplos-
sing en zeer tevreden met de 
wijze waarop Post Service dit 
heeft opgepakt. 

Nieuwe Leden
Dhr. B.L. Verwoerd
Fam. Elsinga
Dhr. J.Th.P. Nagel
Fam. Kramer-van Hazendonk
Dhr. B. van Vliet
Dhr. J.P. Zijp
Dhr. A. Bosker
Mevr. E. de Groot
Dhr. H. Wartna
Dhr. F. Simons
Mevr. E. van Bueren
Fam. Rookmaaker en Elskamp
Mevr. S. Hummel
Mevr. L.S. Kaper
Dhr. G. Brunekreeft

Opzeggingen
Dhr. P. Jansen
Dhr. G.K. Berghuijs
Fam. A. Klomp
Mevr. J.W.F. van Dijk
Fam. G. Datema
Mw. M.  Vos de Wael

Ledenaantal
Per 01-11-2019: 711 (683 betalende 
leden en 28 niet-betalende/
relatie leden).
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Mooie lezing over de Eng
Woensdag 27 november ver-
zorgde Wim Braakhekke 
(Natuurgids bij de Stichting 
Renkums Beekdal) een boeiende 
lezing, getiteld ‘De Wageningse 
Eng: een landschap om zuinig op 
te zijn!’ Daarin benadrukte hij 
hoe bijzonder de Eng is met zijn 
eeuwenoude glooiende akkers, 
gescheiden door bosjes en hout-
wallen. Historisch landgebruik 
wordt hier nog immer weerspie-
geld. Vanwege deze cultuurhis-
torische en esthetische waarden 
is De Eng aangewezen als 
Landschap van Nationaal belang.
De Eng ontleent zijn belangrijke 
betekenis tevens aan zijn ligging 
tussen twee heel verschillende 
gebieden: hij verbindt de Veluwe 
en de Gelderse Vallei, die hun 
vorm letterlijk danken aan hun 
bewogen verleden. De huidige 
Valllei en Veluwe ontstonden in 
de voorlaatste ijstijd. Zij laten op 
voor Nederland unieke wijze 
zien welke sporen in het reliëf 
het ijs achterliet en welke gevol-
gen dat had voor landgebruik en 
natuur. Wie deze geschiedenis 
(her)kent, zal de Eng nog beter 
begrijpen en des te meer waar-
deren.     

Lezingen voorjaar 2020 
In de komende periode bent u 
van harte welkom om de vol-
gende lezingen bij te wonen.

Dinsdag 10 maart 2020: 
‘150 jaar voortgezet onderwijs in 
Wageningen’, door Leo Klep.
Locatie: Aula van het MHV 
gebouw van Pantarijn, 
Hollandseweg 11, Wageningen.
Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 21 april 2020: 
‘De voedseltransporten in de 
meidagen 1945’, door Theo 
Guiking.
Lokatie: Vredehorst, Tarthorst 1, 
Wageningen. 
Aanvang 20.30 uur.

Nadere informatie over de lezin-
gen volgt via de nieuwsbrief en 
op de website.

Een samenwerking die naar meer smaakt, is de samenwerking tus-

sen De Woningstichting, aannemer Van Wijnen Rosmalen en Oud 

Wageningen bij de afronding van het groot onderhoud aan de flats 

in Pomona en Asterstraat. De Woningstichting wilde de flats bij 

deze gelegenheid graag voorzien van passende namen. Er bestond 

enige twijfel of de namen wel historisch juist waren. De Woning-

stichting, die door eerdere contacten aangaande het groot onder-

houd op de hoogte was geraakt van de interesse van Eric van Dor-

land – Pomona-bewoner en tevens vrijwilliger bij Oud Wageningen 

– in de Wageningse historie, heeft Eric gevraagd hier historisch 

onderzoek naar te doen. Wie Eric kent weet dat er dan grondig en 

nauwkeurig onderzoek wordt gedaan. Voor de Asterstraatflats in 

relatie met de Bloemenbuurt waren de bloemennamen Anemoon, 

Lupine en Korenbloem – bloemennamen die nog niet in Wagenin-

gen voorkwamen – een logische keuze. Voor de Pomonaflats lag 

dat anders, daar ligt een historische relatie met de kwekerij van de 

familie Hioolen en het woonhuis Pomona, op de plek waar nu de 

Pomonaflats staan. Passend staan nu op de vier flats de namen Wil-

lem, Marie, Cornelia en Alexander, de grootouders, vader en tante 

van de huidige nazaten van de familie Hioolen. Op deze manier is 

er met respect voor het verleden aan de toekomst van de wijk 

Pomona gewerkt. Zichtbaar gemaakt door namen en door informa-

tiepanelen in alle flats en een drietal grote gevelfoto’s op de muur 

van de eerste flat ingang Pomona. In een van de volgende num-

mers kunt u meer lezen over het Pomona-onderzoek en de resulta-

ten. Met alle dank aan Eric van Dorland, een mooie samenwerking 

die wat Oud Wageningen betreft navolging krijgt bij toekomstige 

onderhouds- of bouwprojecten.  

Verschijningsdata 2020
• 1 maart

• 1 juni 

• 1 september 

• 1 december

 

Tijdschrift niet ontvangen?
Leden ontvangen in de week na de verschijningsdatum het tijd-

schrift in de bus. Mocht u het tijdschrift niet ontvangen hebben 

neem dan contact op met het secretariaat. Dit kan middels een 

email (o.v.v. naam en adres) naar secretariaat@oudwageningen.nl 

of telefonisch 0317-423515. U krijgt het tijdschrift dan zo snel moge-

lijk nabezorgd. Deze informatie is ook te vinden op onze website.



 

Expositie 150 jaar voortgezet onderwijs
Het museum gaat ‘back to school’ in de tentoonstelling over de 
gevarieerde geschiedenis van het voortgezet onderwijs in 
Wageningen, dat dit jaar 150 jaar bestaat. 

Expositie ‘De kracht van Zij’
Historisch Museum Ede organiseert deze expositie in aansluiting op 
het thema Zij/Hij van de Maand van de Geschiedenis (oktober 2019). 
Centraal staan Edese vrouwen die van betekenis zijn geweest voor 
de gemeente Ede. Bijvoorbeeld Liesbeth Ribbius Peletier die in 1932 
De Born in Bennekom liet bouwen. Of Rachel (Didi) Hertz-Roos die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog veel verzetswerk verrichtte. 

Museum in Kerstsfeer
Tijdens de Kerstkoopavond bent u (gratis) welkom om in het  
museum te genieten van kaarslicht, sfeerversiering en een glas 
glühwein. Het museum is die avond ook opgenomen in de kerst-
korenroute. 

Expositie schilderijen van Wim Angenent         
Amateur-archeoloog Wim Angenent, o.a. auteur van het boek 
Wagvene (over Wageningse archeologie), zet sinds enkele jaren zijn 
kennis en ervaring om in grote tekeningen, ingekleurd met aquarel-
verf. Deze hebben allemaal de verdwenen kastelen en landhuizen in 
de Gelderse Vallei tussen 1500 en 1700 als onderwerp. In september 
j.l. zijn ze getoond in de schaapskooi van het verdwenen kasteel 
Harslo in het Binnenveld. Nu zijn deze prachtige gedetailleerde teke-
ningen voor het eerst in Wageningen te zien.  

Lezing HV Oud Wageningen
Leo Klep spreekt over ‘150 jaar voortgezet onderwijs in 
Wageningen’. Het voortgezet onderwijs in Wageningen bestaat 
150 jaar. Leo Klep schreef daar een boek over en belicht ook in dit 
nummer het thema. Zie pagina 6 e.v.     

AGEN DA  • WAGEN I N GS  ER FGO ED

Voor actuele Wagenings erfgoedinformatie
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.omdw.nl 
www.wageningen.nl/gemeentearchief
www.beeldbankwageningen.nl

17 november 2019 
t/m 12 april 2020  

De Casteelse Poort
Bowlespark 1A

t/m 31 december 2019 
Cultura Erfgoed 
Molenstraat 45

6711 AW Ede

20 december 2019 
De Casteelse Poort 

Bowlespark 1A
Vanaf 19.00 uur

3-31 januari 2020
Bblthk

Stationsstraat 2

10 maart 2020
MHV-gebouw Pantarijn

Hollandseweg 11
20.00 uur
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