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Institutionele geschiedenis

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

U bent van ons gewend dat wij u een gevarieerd blad aanbieden, een mengeling van oude en nieuwere 
geschiedenis, van verhalen over mensen of gebouwen, steeds met Wageningen als focus. Ditmaal is de 
diversiteit zeker zo groot, maar ook met een speciale insteek. Op 9 maart 2018 is het exact 100 jaar geleden 
dat het landbouwonderwijs in Wageningen de academische status kreeg. De naamsveranderingen die de 
instelling heeft ondergaan – van Landbouwhogeschool en Landbouwuniversiteit, via Wageningen 
Universiteit naar Wageningen University & Research – geven in kort bestek al een bewogen geschiedenis 
weer. Piet Aben staat in zijn artikel stil bij de eeuwig terugkerende vraag ‘WUR waarheen?’ Ook de column 
van Simon Vink, het artikel van Liesbeth MIssel en ‘In gesprek met’ oud-hoogleraar Hautvast begeven zich 
op universitair terrein. Ook in de komende nummers van deze jaargang zal er veel aandacht zijn voor de 
instelling, die van de plaatsnaam Wageningen een wereldwijd bekende merknaam heeft gemaakt.
Er wordt nogal eens gemompeld dat de universiteit zich niet alleen met de bouw van de campus ruimtelijk 
steeds meer van Wageningen heeft afgewend, maar dat die ruimtelijke scheiding ook de afstand tussen de 
‘werelden’ van stad en universiteit heeft verscherpt. In dit nummer starten wij geen nieuwe discussie over 
deze vraagstelling, maar geven wij in de u vertrouwde mix aan artikelen ook ruim aandacht aan dat andere 
Wageningen. Hierbij komen zowel een persoonlijke als een familiegeschiedenis aan bod, maar ook een 
stukje institutionele geschiedenis rond het 25-jarig bestaan van het Coördinatieorgaan Samenwerkende 
Wageningse Ouderenbonden.
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Wageningen Universiteit is aantrekkelijk vanwege 
haar overzichtelijkheid, interne samenhang, kleine 
onderwijsgroepen en korte lijntjes tussen student 
en staf. Daar komen nieuwe studenten graag op af. 
Ook de imposante campus vormt een belangrijke 
trekpleister. Sinds 2000 is het aantal studenten 
gegroeid van bijna 5000 naar 12000. En nu klinkt 
de vraag of de universiteit zoveel groei wel aankan 
en of ze die wel moet willen. Wat blijft er van de 
typisch Wageningse aantrekkelijkheid over als de 
personeelsbudgetten niet meegroeien met de aan-
was van studenten? Zo komt het dat in dit jubeljaar 
een brede discussie is ingezet over de vraag hoe-
nu-verder, de vraag naar de eigen identiteit. De uit-
komsten zullen vertaald worden in een nieuw stra-
tegisch plan 2019-2022.

De honderdjarige Wageningen Universiteit maakt het goed, misschien wel 

beter dan ooit. De toeloop van studenten was niet eerder zo groot, Wageningse 

wetenschappers waren nooit zo manifest aanwezig in de media. De universiteit 

scoort voortreffelijk op wetenschappelijke ranglijsten, in eigen land geldt zij onder 

studenten al jarenlang als de beste. Geen wonder dat het eeuwfeest met veel 

overtuiging wordt gevierd. En toch is er ook zorg, beduchtheid voor de gevolgen 

van de snelle groei.  

3

Honderd jaar Wageningen Universiteit

De eeuwige vraag naar de identiteit

Door Piet Aben Grens
In welke richting zou de oplossing kunnen liggen? 
Een grens stellen aan de instroom van studenten? 
Of bij uitstek investeren in onderzoek en dus min-
der in onderwijs? Of ook het eigen taakveld – land-
bouw, voeding, leefomgeving – versmallen in 
overleg met andere universiteiten? Hoe de discus-
sie ook zal aflopen, het is duidelijk dat Wageningen 
het onderwijsmodel kleinschalig en persoonlijk 
moet houden. Dat is nu eenmaal het meest typi-
sche eigene, haar unieke verkoopargument. Maar 
tegelijk is de universiteit wettelijk verplicht tege-
moet te komen aan de maatschappelijke vraag naar 
onderwijs. De discussies zijn nog maar pas begon-
nen, maar duidelijk is al wel dat studenten de uni-
versiteit niet graag zien krimpen. Ze zijn bang dat 

Al die studenten moeten 
ook hun fiets kwijt op de 
imposante campus. Foto 
Carleen van den Anker.
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de capaciteit te klein wordt om complexe proble-
men op te lossen. Onder de hoogleraren bevinden 
zich wel voorstanders van een aanzienlijk kleinere 
universiteit die vooral op het onderzoekswerk 
mikt, met dus minder studenten. Dat soort stelling-
namen viel wel te verwachten. Een nieuw geluid 
was de roep om meer diversiteit – meer vrouwe-
lijke en meer buitenlandse stafleden, meer studen-
ten met verschillende achtergrond, uit alle hoeken 
van de samenleving. Het gesprek is nog in volle 
gang. 

Zulke momenten van bezinning over de eigen 
identiteit zijn er in het verleden wel meer geweest. 
Voor het eerst gebeurde dat begin jaren 30 al. In de 
periode tot aan de Tweede Wereldoorlog ontwik-
kelde de Landbouwhogeschool zich veel langza-
mer dan verwacht. Het onderwijs bleef gericht op 
de opleiding van algemeen georiënteerde land-
bouwkundig ingenieurs. Al gauw begonnen stu-
denten en pas-afgestudeerden te pleiten voor 
meer wetenschappelijke verdieping en specialisa-
tie. Daarvoor moest volgens hen een aparte 
natuurwetenschappelijke faculteit worden opge-
richt naast de bestaande landbouwkundige. Maar 
een commissie adviseerde en het bestuur besloot 
om dat niet te doen. Wie zich wilde specialiseren 
moest zich na zijn ingenieursstudie maar voor een 
promotiestudie melden. Er gebeurde dus nog 
niets.

Tienjarenplan
Na de oorlog gebeurde des te meer. De overheid 
verwachtte van de hogeschool en de in rappe 
opeenvolging gestichte onderzoeksinstituten dat 
zij de Nederlandse voedselvoorziening (na de hon-
gersnood van ‘44/’45) voorgoed veilig zouden stel-
len. Maar hoe? Er werd een indrukwekkende natio-
nale commissie ‘fundamenteel onderzoek 
Landbouwhogeschool’ bijeengeroepen. Die kwam 

vlot tot aanbevelingen om het studie- en onder-
zoeksprogramma fors op te tuigen. Daarop stelde 
de hogeschool een tienjarenplan op dat voorzag in 
nieuwe leerstoelen als biochemie, plantenfysiolo-
gie, levensmiddelenleer, ecologie en meteorolo-
gie, en aan de maatschappijkant gezinssociologie, 
voorlichtingskunde, marktkunde, sociale psycholo-
gie en pedagogiek. Daarmee leek alles mogelijk 
wat zich kansrijk voordeed, Den Haag trok de 
beurs wel. Maar op de nieuwe vakgebieden vroeg 
men zich toen al bezorgd af hoe onder de oude 
identiteit ‘landbouw’ de juiste en voldoende mede-
werkers en studenten geworven konden worden. 

De groei kon niet eeuwig doorgaan. In 1973 trapte 
de overheid voor het eerst na de oorlog op de rem. 
Dat was schrikken. ‘Groei door knopvorming’, 
zoals het was gaan heten, was uit, het snoeimes 
moest erin. Opnieuw was de vraag: maar hoe? De 
universitaire democratisering had vlot daadkrach-
tig bestuur praktisch onmogelijk gemaakt. En dus 
kwam er een wel erg brede commissie met verte-
genwoordigers van bestuur en basis, van links en 
rechts, van student en hoogleraar. Vijf jaar lang 
hield zij zich onder het motto ‘LH waarheen?’ bezig 
met de vraag naar het typisch Wagenings eigene. 
Een eindrapport kwam er niet. Toch had de hele 
exercitie ‘veel voortreffelijke en boeiende ant-
woorden’ opgeleverd, aldus de bestuursvoorzitter 
bij het 60-jarig bestaan. Er waren ‘voldoende kren-
ten uit de pap te halen’ om aan de opgelegde 
bezuinigingen tegemoet te komen. Vanaf dan 
schrijft het bestuur de naam van de hogeschool 
nog slechts als LH om het begrip landbouw te ver-
mijden.

En zie wat er gebeurt in de jaren 80, het aantal stu-
denten stijgt, het loopt op van 5700 eind jaren 70 
naar een kleine 8000 tien jaar later. De LH is de 
grootste stijger onder de universiteiten. Die groei is 
deels te danken aan de algemene verbreding van 
de onderwijsvraag in het land, maar in Wageningen 
specifiek aan de uitbouw van een stel (nog) niet 
typisch Wageningse wetenschapsgebieden die 
goed liggen in de publieke opinie. Het milieu is in 
en Wageningen weet door handige vakkencombi-
naties te maken als eerste met een volledige stu-
dierichting milieuhygiëne op de markt te verschij-
nen. Datzelfde geldt voor de al wat oudere 
studierichting humane voeding. Ook op het gebied 
van de opkomende biotechnologie weet de hoge-
school de voortrekkersrol naar zich toe te halen. 
Het gaat goed met de LH nu ze de identiteitsdiscus-
sie als onbegaanbaar laat rusten en ‘gewoon ach-
ter de wetenschap aangaat’. 
In 1986 gaat de hogeschool als gevolg van Haagse 
wetgeving universiteit heten. Daardoor komt de 

De ‘flitsende W’ op de 
Campus.  Foto Carleen 
van den Anker.
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Daarmee geconfronteerd is ook het ministerie niet 
meer tegen. Maar het is te laat om er nog werk van 
te maken. 

Grootser
Want intussen wordt in Den Haag aan iets veel 
grootsers gewerkt. Niet alleen de universiteit, ook 
de landbouwkundige instituten en proefstations 
worden daarin betrokken. Heel landbouwkundig 
Nederland is immers in malaise geraakt en alleen 
een alles omvattende operatie kan nog redding 
brengen: Wageningen University & Research wordt 
geboren. Het gaat niet vanzelf en tot op de dag van 
vandaag niet zonder pijn, maar daartegenover staat 
dat Den Haag er veel voor over heeft om de univer-
siteit en de onderzoeksinstituten bijeen te brengen, 
niet alleen bestuurlijk, maar ook ruimtelijk – met 
de aantrekkelijke campus als extra resultaat. 

Het succes van de nieuwe onderneming is contem-
poraine geschiedenis. Soms dreigt dat succes stu-
denten en medewerkers zelfs al boven het hoofd te 
groeien. En dus dringt zich ook nu de vraag weer 
op naar het eigene, dat behouden moet blijven en 
het bijkomende dat wellicht weg kan. Het is altijd 
weer mogelijk dat de oplossing van buiten komt. 
Van de overheid die zich meer dan ooit met de uni-
versiteiten bemoeit, of van de jeugd die zomaar 
haar interessen naar elders kan verleggen. Dat is in 
Wageningen eerder gezien. Maar liever trek je je 
eigen strategisch plan en dus moet ook 
Wageningen UR zich nu al weer bezig houden met 
die eeuwige vraag naar de identiteit.

vraag naar de juiste naam toch weer opspelen. 
‘Groene universiteit’ gooit hoge ogen in de interne 
discussies, ook ‘Universiteit van Wageningen’ 
wordt veel genoemd. Maar de minister verwerpt 
het idee: ‘het brede taakveld landbouw’ moet zicht-
baar blijven en anders mag Wageningen zijn centen 
elders zien te halen. Een huisstijlbureau legt met 
een ‘flitsende W’ in het nieuwe beeldmerk het 
accent op de plaatsnaam die dan als merknaam 
fungeert.

Dramatisch
In de jaren ‘90 begint de studenteninstroom plotse-
ling en dramatisch te dalen. Wat zou daarvan de 
oorzaak zijn? Het zou kunnen liggen aan een alge-
mene afkeer bij de jeugd van technische studies, 
ook de technische universiteiten kampen met ver-
minderde toeloop. In Wageningen wordt de schuld 
vrij algemeen gelegd bij het slechte imago dat de 
landbouw heeft gekregen vanwege problemen 
met zure regen, mestoverschotten, veeziekten, 
bio-industrie. Welke jongere wil zich aan de univer-
siteit verbinden die daarvan mede de schuld krijgt 
en die beter had moeten weten? Ook de uitgebrei-
de publiciteit rond het 75-jarig bestaan in 1993, voor 
het eerst ondersteund met professionele reclame-
acties (‘Wageningen Werelduniversiteit’ hangt op 
alle NS- en metrostations in de grote steden) weet 
het tij niet te keren.
Opnieuw wordt een poging gedaan om identiteit 
en naam bijeen te brengen. Het bestuur vraagt de 
belangrijkste partners uit het netwerk van de uni-
versiteit om mee te denken. Een meerderheid 
opteert duidelijk voor Universiteit van Wageningen. 
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Wageningen U&R komt 
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dit vierde deel van de 
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universiteit dat op 15 
maart verschijnt. De drie 
eerdere delen dateren 
van 1993, bij het 75-jarig 
bestaan.
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en DLO tot Wageningen 
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Wageningen Academic 
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Prijs € 32,50.
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heeft als taak gekregen de zorg voor en het beheer 
van dit erfgoed te coördineren. Een deel van dit 
erfgoed is al aanwezig bij de Speciale Collecties 
van de universiteitsbibliotheek. Het jubileum is een 
uitgelezen moment om dit erfgoed eens voor het 
voetlicht te brengen door middel van een tentoon-
stelling. 
Rode draad in de tentoonstelling ‘Drawn by 
Wageningen’ is materiaal dat getekend en ontwor-
pen is in het kader van onderwijs en onderzoek. 
Maar de tweede betekenis van het Engelse ‘drawn 
by’  – aangetrokken door – speelt ook mee; de 
aantrekkingskracht van Wageningen: de gebou-
wen, de campus, de docenten en natuurlijk de ken-
nisgebieden die actueel blijven. Deze tentoonstel-
ling is complementair aan de tentoonstelling 
‘Gemaakt voor Stad en Wereld’ in museum De 
Casteelse Poort in het kader van WUR 100. Daarin 
staan opmerkelijke gebeurtenissen en personen 
centraal die Wageningen en de wereld hebben ver-
rijkt. 

Academisch erfgoed
Behalve in woorden is die geschiedenis echter ook 
te vangen in de objecten, beelden en documenten 
die als bijproducten van het wetenschappelijk 
bedrijf in die periode zijn ontstaan. Dit wordt 
tegenwoordig aangeduid met de term academisch 
erfgoed. Het betreft materiaal dat is gebruikt voor 
onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, 
modellen, onderwijsplaten, publicaties en botani-
sche collecties. Hierbij hoort ook de neerslag die 
ontstaat tijdens ditzelfde onderzoek en onderwijs: 
van archieven en fotocollecties tot collegedictaten 
en scripties over elk denkbaar onderwerp. 
En natuurlijk alles wat met de geschiedenis, cultuur 
en tradities van de universiteit te maken heeft: van 
kunst door hoogleraren tot relieken van het
studentenleven. 
Wageningen University is sinds een aantal jaren lid 
van de landelijke Stichting Academisch Erfgoed 
(SAE) waarbij inmiddels bijna alle universiteiten zijn 
aangesloten. De bibliotheek van Wageningen U&R 

Centennial brengt academisch erfgoed voor het voetlicht

Drawn by Wageningen
‘Vanaf 9 maart 2018 vieren we het 100-jarig bestaan van Wageningen University & 

Research.’ Met deze zin opent de website van 100 Years WUR. Gevierd wordt dat 

het een eeuw geleden is dat de universiteit de academische status kreeg 

toegekend. Het ‘centennial’, zoals het eeuw feest ook wel genoemd wordt, legt de 

focus vooral op het nabije verleden en heden. Er komt een nieuwe kroniek uit over 

de afgelopen 25 jaar als aanvulling op de drie delen die in 1993 bij de viering van het 

75-jarig bestaan zijn geschreven. Daarmee is dan de geschiedenis van honderd jaar 

‘Wageningen’ in veel woorden beschreven.

Door Liesbeth Missel

Liesbeth Missel is 
conservator Speciale 
Collecties van 
Wageningen University & 
Research - Library. 
Na een opleiding tot 
bibliothecaris in Deventer 
en Amsterdam studeerde 
ze in Utrecht geschiedenis  
met als thema de sociaal-
culturele aspecten rond 
de vormgeving en 
beeldvorming van het 
landschap.

Waterverftekening van 
de appelsoort Reinette 
Baumann gemaakt in 
1905 door tekenleraar 
Herman Ramaer (1874-
1956), vanaf 1903 
verbonden aan de 
Rijkslandbouwschool 
in Wageningen. Deze 
afbeelding is gebruikt 
voor het ontwerp van 
een zijden stropdas als 
relatiegeschenk in het 
kader van 100 years 
WUR. Foto Wageningen 
U&R - Library, Special 
Collections.
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De tentoonstelling van de bibliotheek begint op 
vrijdag 20 april tijdens het symposium 150 jaar 
Agrarisch onderwijs en onderzoek in Gelderland, 
georganiseerd door de Vereniging voor 
Landbouwgeschiedenis en de Vereniging Gelre.
Dit symposium besteedt aandacht aan de geschie-
denis van de universiteit – inclusief de voorlopers 
Rijkslandbouwschool en Rijkslandbouw-
proefstations – en aan de invloed van het land-
bouwkundig onderzoek en onderwijs op landbouw 
en platteland. De tentoonstelling eindigt op don-
derdag 25 oktober met de Dijksterhuislezing van de 
SAE, en het bijbehorende symposium met als 
thema Het landschap als academisch erfgoed.  
De invloed van de wetenschap op de openbare 
ruimte in Nederland. Beide thema’s zullen in de ten-
toonstelling tot uiting komen.

Sporen van 150 jaar onderzoek en 
onderwijs 
Als organisatie bestaat ‘Wageningen’ eigenlijk al 
veel langer. Na een aanloop van drie jaar met een 
tweejarige opleiding middelbaar landbouwonder-
wijs gekoppeld aan de gemeentelijke HBS werd in 
1876 een Rijkslandbouwschool (RLs) in Wageningen 
gesticht. In 1896 ging men al het predicaat Hooger 
in de naam van de instelling voeren, als Hoogere 
Land- en Boschbouwschool (HLBs, 1896-1904), en 
na een reorganisatie de naam Rijks Hoogere Land-, 
Tuin- en Boschbouwschool (RHLTBs, 1904-1918). Wat 
als een middelbare, praktische school begon kreeg 
dus al gauw het karakter van een theoretische 
opleiding. Er werden Rijkslandbouw proefstations 
en laboratoria voor onderzoek opgezet. Directeur 
Jongkindt Coninck beschreef in 1882 met een ver-
zuchting de overvloed aan leermiddelen die leraren 
inmiddels ter beschikking stonden. Naast kabinet-
ten voor landbouw- en natuurkundige instrumen-
ten noemt hij een museum van natuurlijke historie 
ten dienste van studenten met dier- en plantkun-
dige modellen, verzamelingen insecten, prepara-
ten, wandplaten en herbaria. Het materiaal werd 
duidelijk ingezet om de status van de school te pro-
moten en studenten te werven. Veel van die wand-
platen zijn in de huidige collectie van de bibliotheek 
te vinden.

Van het dierkundig Museum en laboratorium voor 
Zoölogie der Rijkslandbouwschool is op 1 novem-
ber 1893 een handgeschreven catalogus van voor-
werpen opgemaakt. Een van de onderdelen betreft 
een verzameling van 35 modellen waarvan een 
aantal in was, in gips, van glas of papier-maché. 
Helaas zijn alleen van deze laatste categorie een 
aantal modellen bewaard gebleven, die van de 
firma van Dr. Auzoux, waaronder het welbekende 
paard. Al dit materiaal werd ingezet om onderwijs 
en onderzoek op een hoger plan te brengen. Het 

duurde tot 1917 voordat de overheid dat karakter in 
de wet erkende, en op 9 maart werd de Landbouw-
hogeschool officieel geopend. Wagenings acade-
misch erfgoed is er dus ook al van voor 1918. 

In de loop der jaren zijn er veel bijzondere, echt 
Wageningse sporen nagelaten, denk aan de nog 
steeds in gebruik zijnde Edelmanboor of het meet-
kundig baken waar J.W. Dieperink in 1923 een 
patent op heeft laten vastleggen. Is er nog ergens 
een pyranometer van Van Gulik uit 1930? En waar is 
de jarenlange reeks metingen van zonnestraling 
die daarmee gedaan zijn? Niet alles is bewaard 
gebleven, of heeft nog zijn waarde, en dat hoeft 
ook niet. Wat elders beter op zijn plek is, is daar 
naartoe overgedragen, zoals de herbaria en insec-
tencollecties naar Naturalis. Overzicht houden op 
de enorme hoeveelheid sporen van wat 
Wageningen allemaal in de wereld heeft achterge-
laten wordt ook steeds lastiger in de digitale wereld 
van online modellen, samenwerking en wat dies 
meer zij. Wel wordt er tegenwoordig structureel 
aandacht besteed aan het duurzaam opslaan van 
voor de toekomst relevante onderzoeksdata, waar-
bij de bibliotheek behulpzaam is.

Tekenen voor Nederland; invloed van de 
wetenschap op de openbare ruimte 
Decennia lang kregen studenten tekenles. Tekenen 
was een belangrijk aspect in veel vakken. Tekenen 
was een manier om goed waar te nemen, te obser-
veren. Denk aan vakken als botanie, plantentaxo-
nomie, plantenziektenkunde, entomologie. Voor 
anderen was tekenen juist een manier om onder-
zoek vast te leggen, bijvoorbeeld bij landmeet-
kunde, bodemkunde, vegetatiekunde. Voor weer 
anderen was tekenen een hulpmiddel om een 
ander product te ontwikkelen: (agro)technologie, 
cultuurtechniek en tuin- en landschapsarchitectuur.

In Wageningen is veel van het groen ontworpen 
door mensen die een relatie hebben met de univer-
siteit, hetzij qua opleiding of qua dienstverband.

Paard op ware grootte 
(verkocht als Cheval 
incomplet) van 
Dr. Auzoux, aangekocht 
in 1879 door de Rijks 
Land- en Tuinbouwschool 
(met een kijkje achter de 
schermen in het magazijn 
van Speciale Collecties). 
Foto Wageningen U&R - 
Library, Special 
Collections.
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Bodemkaart van de 
omgeving van 
Wageningen, opgemeten 
in 1950 door voormalig 
student en toekomstig 
hoogleraar P. Buringh als 
bijlage bij zijn proef-
schrift, verschenen in 
1951. Foto Wageningen 
U&R - Library, Special 
Collections.

Zo kennen we tuinarchitect Leonard A. Springer 
die in Wageningen les gaf rond 1900 en in heel 
Nederland de aanleg ontwierp van stadsparken en 
tuinen bij buitenplaatsen en villa’s. In Wageningen 
liet hij de botanische tuin op De Dreijen aanleggen 
en begraafplaats De Leeuwerenk. Ook hoogleraar 
Landschaps architectuur Jan T.P. Bijhouwer heeft 
daaraan in Wageningen zijn steentje bijgedragen. 
Met de wederopbouw werd het werk van de land-
schapsarchitect flink uitgebreid, zowel qua type als 
qua schaal: aanleg bij (rijks)wegen, spoorlijnen, 
gemeentelijke uitbreidingsplannen, bedrijventer-
reinen, ruilverkavelingen, recreatieterreinen tot en 
met de aanleg van nieuwe natuur.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben 
Wageningse afgestudeerden een grote rol 
gespeeld bij het in cultuur brengen en inrichten 
van het Nederlandse landschap, bijvoorbeeld bij 
het in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders.
In de Bommelerwaard ondergedoken studenten, 
waaronder Kees Hoeksema, maakten onder lei-
ding van professor Edelman in de oorlog al de eer-
ste gedetailleerde bodemkaart van Nederland. 
Studenten werden ook na de oorlog ingezet voor 
landelijke bodemkarteringen voor de net opge-
richte Stichting voor Bodemkartering (StiBoKa) 
waarvan Edelman directeur was. Wageningen en 
omgeving vormde natuurlijk een vlakbij gelegen 
oefenterrein om allerlei zaken te onderzoeken en 
in kaart te brengen, zoals de door studenten 
gemaakte handgekleurde bodemkarteringen van 
De Haar in het Binnenveld, en van het terrein rond-
om het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, 
of de landmeetkundige kartering van Oranje 
Nassau’s Oord laten zien. Tegenwoordig liggen 
ontwerpopgaven op het terrein van transitieland-
schappen naar duurzame klimaatbestendigheid, 
o.a door waterberging (Ruimte voor de Rivier), 
energieopwekking, koele stedenbouw en natuur-

inclusieve landbouw; en niet meer alleen in 
Nederland maar over de hele wereld.

Kruisbestuiving tussen Wetenschap & 
Kunst - Science meets Art
De afgelopen jaren heeft museum De Casteelse 
Poort uitgebreid aandacht besteed aan een aantal 
Wageningse kunstenaars die ook voor de universi-
teit gewerkt hebben: binnen Wageningen bekende 
namen als Ben van Londen, Johan Haak, M.P. van 
der Schelde en ook de internationaal bekende car-
toonist Louis Raemaekers en kunstenaar Harmen 
Meurs. De universiteit heeft aardig wat tekeningen 
van hen in haar bezit. Van hoogleraar Sprenger zijn 
de bekende appelschilderijen aanwezig. Minder 
bekend is dat hoogleraar H.M Quanjer een fervent 
schilder was en professor Ritzema Bos een vaardig 
tekenaar van plantenziekten en -plagen. Van 
medewerkers in dienst is er ook bijzonder werk, 
zoals van Herman Ramaer, B.J. van Tongeren en 
andere botanisch tekenaars. Studenten hebben 
ook veel getekend in het kader van hun onder-
zoek. Zo hebben we een scriptie met mooie teke-
ningen van appelbloesem van mej. E.A. Hissink uit 
de jaren 30.
Tot aan het einde van de twintigste eeuw is er veel 
tekenwerk verricht door medewerkers verbonden 
aan het Herbarium Vadense voor botanisch onder-
zoek. Dit werd gedaan door van de kunstacademie 
afgestudeerden die zich gespecialiseerd hadden in 
het wetenschappelijk illustreren. Relatief veel vrou-
wen deden dit werk. Zij maakten soms honderden 
tekeningen van een bepaalde soort. Zo tekende 
Mariet de Geus bijvoorbeeld in de jaren 80 meer 
dan 100 sedumvariëteiten. 

Tegenwoordig wordt er natuurlijk meer met digi-
tale tekenprogramma’s of fotografie in allerlei vor-
men gewerkt. Ook daarbij kan beeld zo mooi zijn 
dat je het graag aan de muur zou willen hangen: 
microscopische opnamen van nematoden of foto’s 
van mariene organismen. Dergelijke beelden zijn 
te vinden in onze beeldbank: www.wur.eu/image-
collections. ‘Science meets art’ is een onderdeel in 
het jubileumthema Wageningen Wisdom & 
Wonder. 
Moge het komende jubileumjaar, en natuurlijk ook 
onderwijs en onderzoek, blijvend relevant acade-
misch erfgoed opleveren voor de komende hon-
derd jaar.

De tentoonstelling is te bekijken op werkdagen 
(’s morgens) in de periode vanaf 20 april 2018 t/m 
26 oktober 2018 in de Forum-bibliotheek op de 
Wageningen Campus, Droevendaalsesteeg 2, 
(gebouw 102), 6708 PB Wageningen. Bezichtiging 
’s middags of met een groep kan alleen op 
afspraak: speccoll.library@wur.nl; tel. 0317-482701

Bronnen
J.F. Aleva, W. Wessel Brand. 
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Ambities

Waar is het stadse van Wageningen te vinden? Dat vroeg ik mij al af toen ik er decennia 
geleden, op de oude gazellefiets van mijn moeder, aankwam. Het centrum, zoals het zo trots 
heet, bestond en bestaat uit een straat en een kerkplein en ontbeert majestueuze 
herenhuizen, de Torckvilla’s daargelaten. Maar die zijn er alleen gekomen, omdat de 
Rozendaler Lubbert Adolphus Torck een burgemeesterschap nodig had om lid te kunnen 
worden van de Staten Generaal. In ruil kreeg de stad wat herenachtige huizen. De stadsgracht 
is smaller en kleiner dan de vlietjes voor mijn ouderlijk huis in Rotterdam en echte 
vestingwerken ontbreken. Of het moeten de flats aan het plantsoen zijn die sinds de jaren 
tachtig effectief de verbinding tussen binnenstad en rest van Wageningen afschermen. 
Als ik een oude kaart bekijk zie ik inderdaad een vesting met grachten, maar daarbinnen zie 
ik verzamelingen boerderijtjes en losstaande huizen. Niets doet denken aan een werkelijke 
stad met een roemruchte geschiedenis, nu mijmerend slapend zoals Kampen of Dokkum. 
De oude vesting, waarvan met veel vlijt en toewijding de fundamenten zijn blootgelegd, 
werd vrij snel na oplevering onder de voet gelopen door de Fransen in het rampjaar 1672. 
Althans zo heb ik mij laten vertellen.
Waar zit dan dat stadse. Wat mij betreft is dat er, en wel in de meest onderschatte wijk van 
Wageningen: de Nude. Een monument van het functionele vooruitgangsdenken uit de jaren 
zestig. Prachtige galerijflats dicht op elkaar, zonder tierlantijnen: een echte naoorlogse 
moderne wijk. Er is een beetje groen met wat kinderspeelplaatsen en een enkel verkeerd 
geplaatst bankje. Er is een winkelcentrumpje waar buurtbewoners elkaar kunnen treffen, 
al was het verlies van de supermarkt waarschijnlijk een klap voor het gemeenschapsleven, 
maar elke vooruitgang heeft zijn prijs en de Hoogvliet is op loopafstand. Maar daar staat 
geen krukje, zoals ooit bij slager Walraven, waar de oudere Nudenaar rustig de laatste 
nieuwtjes kon doornemen, alvorens zijn drie ons half om half te bestellen. 
De Nudewijk herbergt Wageningers, studenten, woongroepen, starters, Nederlanders en 
een keur aan nationaliteiten. Het is ook nog eens een briljante mix van sociale woningbouw, 
iets duurdere huur en koopwoningen. Top vind ik de twee sterflats die als ware vestingtorens 
ten oosten en ten westen van de wijk zijn gepositioneerd. 
Ik heb heel lang in de Nude gewoond en de wijk, ontsproten aan het brein van de verguisde 
burgemeester De Niet, biedt de geborgenheid en anonimiteit die een echte stad kenmerkt. 
De architectuur is briljant in zijn eenvoud en de plattegrond doet er niet voor onder.
Prachtige instrumentele vormgeving, functioneel en modern grootstedelijk. Het is eigenlijk 
de enige oprisping van stadse allures geweest, want bij de bouw van Pomona en de 
Asterstraat ging het alweer mis: dat zijn geen wijken. Dat zijn langgerekte flatgebouwen, 
waar elke samenhang ontbreekt. Daarna is het niet meer goedgekomen: met de Horsten en 
Noordwest werd Wageningen een ultiem suburbia: in zichzelf gekeerde rijtjeshuizen met 
minilandgoedjes en ongebruikt gemeenschappelijk groen, dorpser dan dorps. 
Ik geef toe: het vaderlands schoolvoorbeeld van de Delftse School rondom de kerk is 
aansprekend. Echter, het stedelijk karakter van dicht tegen de kerk aan gebouwde winkeltjes 
en woningen van voor WO II heeft plaatsgemaakt voor een kleinschalig, beetje 
pretentieloos, plein rondom de kerk, dat zegt: hier gebeurt het niet. Wellicht een plein om 
vanuit vaderlandse architectuurgeschiedenis te koesteren, maar niet vanwege de allure. 
Neen, dan de Nudewijk. Daar begonnen en eindigden de waarlijk stadse ambities van 
Wageningen. Ik vrees dat ik een van de weinigen ben die er zo over denkt, maar de Nude 
moet behouden en gekoesterd worden. En al die platte daken lijken bij uitstek ontworpen 
om de Wageningse klimaatambities te verwezenlijken: meer dan vijftig jaar oud en 
hypermodern. Dankzij de Nude vind ik Wageningen toch een beetje een stad. 

Door Simon Vink

Simon Vink is sinds 2000 

woordvoerder van de 

Raad van Bestuur van 

Wageningen University and 

Research. Voordien werkte 

hij bij uitgeverij Cereales. 
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Jo Hautvast, bijna 80, is geboren en getogen in 
Zuid-Limburg, maar ‘wij keren niet terug; het bevalt 
ons hier in Wageningen nog steeds uitstekend’.
Na zijn middelbare school in Hoensbroek ging 
Hautvast in 1957 medicijnen studeren in Nijmegen. 
Omdat hij van plan was als arts naar de tropen te 
gaan, studeerde hij daarnaast Culturele Antro po-
logie (‘je moet dan toch wat van andere culturen 
weten’). In 1966 behaalde hij zijn arts diploma; om 
zich voor te bereiden op de praktijk in een ontwik-
kelingsland moest hij extra opleidingen doen in 
chirurgie en obstetrie. In maart 1967 vertrok hij met 
vrouw en kind om chief medical officer te worden 
in het Igogwe Hospital van de Zusters 
Franciscanessen in een uithoek van Tanzania. ‘Ik 
was hier de enige arts. Gelukkig hadden de zusters 
veel ervaringskennis, want ik werd met de meest 
uiteenlopende problemen geconfronteerd.’ In april 
1970 keerde hij – nu met 3 kinderen – terug naar 
Nederland.
In Tanzania werd hij zich bewust van de cruciale 
betekenis van voeding voor de gezondheid. In de 
medische faculteiten was daar toen weinig belang-
stelling voor. In Nijmegen kreeg hij het advies in 
Wageningen te gaan kijken, waar professor Cees 
den Hartog sinds 1969 verantwoordelijk was voor 
de nieuwe studierichting Voeding. ’Bij de kennis-
making vroeg Den Hartog mij om colleges te ver-
zorgen over gezondheidsproblemen in de tropen 
die te maken hebben met voedingstekorten.’ In 
1971 ging Hautvast met een studiebeurs naar 
Cambridge (UK) om voeding te studeren. ‘Eind 
maart 1972 kreeg ik geheel onverwacht het ver-
zoek uit Wageningen om mijn cv op te sturen. Op 
13 april had ik een gesprek met de benoemings-
commissie en op 19 april kreeg ik het bericht dat de 
‘commissie opvolging Den Hartog’ grote spoed 
betracht had en mij als opvolger had aanbevolen 
en dat deze aanbeveling inmiddels al door de 
Senaat was overgenomen.’ 
De studierichting Humane Voeding ging voortva-
rend van start: ‘in januari 1974 studeerden de eer-
ste studenten af en in april 1978 kwamen de eerste 
promoties’ (tijdens zijn professoraat begeleidde 
Hautvast een groot aantal promovendi). De afde-
ling stelde hoge eisen aan de opleiding, waarin 
statistiek en methoden en technieken van weten-
schappelijk onderzoek een hoge prioriteit kregen. 
‘Vakinhoudelijke kennis kun je altijd later nog bij-
spijkeren, maar de basis dient goed te zijn.’

Tussen twee vuren 
Voeding kwam al gauw tussen verschillende vuren 
te liggen. Enerzijds werd er vanuit de medische 
faculteiten argwanend gekeken naar die ‘boeren 
uit Wageningen’ die zich met hun vak gingen 
bemoeien. Hautvast stond echter vanaf het begin 

op het standpunt dat ‘artsen er zijn om zieke men-
sen weer gezond te maken, en dat voedingskundi-
gen er zijn om de gezondheid van mensen te ver-
beteren’. Die tegenstelling laaide af en toe fel op. 
‘Een aardige anekdote is dat ik in 1976 bij de hoofd-
inspecteur Volksgezondheid op het matje werd 
geroepen, daar er door artsen een klacht was inge-
diend omdat studenten, niet-artsen, onderzoek 
deden naar het cholesterolgehalte bij kinderen. 
Dat was even schrikken, maar het bleek al gauw 
dat de hoofdinspecteur mij steunde en opmerkte 
dat artsen zich moesten bezighouden met genees-
kunde en dat Wageningen rustig door kon gaan 
met gezondheidskunde’. Met steun van de 
Hartstichting en het Preventiefonds en van het 
bedrijfsleven, o.a. Unilever, kwamen er op de afde-
ling Voeding grote onderzoeksprogramma’s. De 
resultaten kregen internationale erkenning door 
publicaties in toptijdschriften als The Lancet en de 
New England Journal of Medicine. 
Anderzijds werd binnen de LH-gemeenschap met 
scheve ogen gekeken naar het koekoeksjong dat 
een groeiend aantal studenten en veel onder-
zoeksgeld van derden wist aan te trekken, en daar-
bij een eigen koers placht te varen. Dat Hautvast 
onderzoek ging doen naar de relatie tussen voe-
ding en gezondheid wekte op zijn zachtst gezegd 
bevreemding bij een hogeschool die vooral gericht 
was op een hogere en efficiëntere productie van 
voedsel. ‘Zo moest ik me bijvoorbeeld verant-
woorden voor een zeer groot bedrag dat we van 
het Preventiefonds hadden toegewezen gekregen 
zonder daarbij het CvB te betrekken.’ Hautvast 
speelde het scherp: ‘als jullie mijn afdeling, nog in 
opbouw en met relatief weinig financiële steun, 
niet een beetje haar gang laten gaan, dan kunnen 
we beter met zijn allen naar een andere universiteit 
vertrekken’. Overigens: ‘Wageningen had ook 
grote voordelen. De platte organisatie waarin 
iedereen gelijk was, stond in sterk contrast met de 
hiërarchisch georganiseerde medische faculteiten.’
Wagenings onderzoek dat niet gefinancierd werd 
door het Ministerie van Landbouw was in de jaren 
‘70/’80 tamelijk ongewoon, maar geleidelijk ver-
anderde dit en moesten ook de ‘landbouwrichtin-
gen’ zelf fondsen voor onderzoek werven, en dan 
werd er wel eens met jaloezie gekeken naar 
Hautvast die daar zo goed in bleek te zijn. 
Zijnerzijds placht Hautvast erop te wijzen dat hij 
jarenlang als enige hoogleraar met grote aantallen 
studenten teleurgesteld werd, terwijl er afdelingen 
waren met meerdere hoogleraren en weinig stu-
denten, die in financieel opzicht beter bedeeld wer-
den. ‘Wij waren jarenlang een gedoogd buiten-
beentje en mede daardoor leerden we wel een 
beetje vechten.’
Hautvast ontpopte zich vooral als organisator. 

IN  GESPREK MET JO HAUT VAST

Door Toon Jansen
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Zoals een collega opmerkte: ‘Hautvast, jij bent 
geen wetenschapper maar een verdomd goede 
wetenschapsmanager.’ Zijn studenten en stafleden 
stonden bij hem op de eerste plaats: ‘ik had het 
goed en vond dat zij het ook goed moesten heb-
ben’. Rond 1985 waren er bij Voeding van de tien 
universitair docenten zes UHD-ers, wat een onge-
woon hoog aantal was. Studenten waren het in de 
roerige jaren 70 niet altijd met hem eens: ‘ze von-
den mij, denk ik, nogal autoritair’, maar er rest geen 
kwaad bloed: ‘binnenkort word ik 80 en dan wil 
een aantal van hen die in 1972 begonnen, mij en 
mijn vrouw uitnodigen voor een etentje om herin-
neringen op te halen’. 
Om voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan 
de landbouwwetenschappen was Hautvast in 1993 
een van de initiatiefnemers van de onderzoeks-
school VLAG (Voeding, Levensmiddelen techno-
logie, Agrobiotechnologie en Gezondheid). Op een 
strategieconferentie van de universiteit in 1996 
werd ‘voeding’ voor het eerst als ‘corebusiness’ 
erkend. Verder dropte Hautvast het concept ‘Food 
Valley’, later uitgewerkt in een convenant tussen 
acht gemeenten in de Gelderse Vallei. In april 1997 
maakte de minister van Economische Zaken, 
Wijers, bekend dat er vier technologische topinsti-
tuten zouden komen waarvan één in Wageningen. 
Hautvast was lid van het voorbereidingsteam van 
het WCFS (Wageningen Centre for Food Sciences), 
nu Technologisch Topinstituut Food and Nutrition 
(TiFN). ‘Terugkijkend kunnen we concluderen dat 
de jaren 90 cruciaal zijn geweest voor een drasti-
sche en noodzakelijke heroriëntatie van onze uni-
versiteit.’

11

Naast de afdeling Voeding was er een afdeling 
Gezondheidsleer die o.a. voor studenten Voeding 
onderwijs verzorgde in de epidemiologie. In de 
tweede helft van de jaren 90 was professor Frans 
Kok, oud-student Voeding en gepromoveerd bij 
Hautvast, daar hoofd. Om strategische redenen 
besloten beide afdelingen te fuseren. ‘Op het 
hoofdgebouw was men duidelijk niet gewend dat 
anderen dan het bestuur iets dergelijks konden 
besluiten. Wij zeiden dat wij positief nieuws brach-
ten in een periode die vele conflicten kende tussen 
groepen die van bovenaf de opdracht kregen te 
fuseren. Dat brak de impasse in de discussie in posi-
tieve zin. Ons volgende voorstel om Frans Kok tot 
mijn opvolger te benoemen ging het CvB duidelijk 
te ver. Toch werd Frans Kok mijn opvolger.’
In 2000 nam Hautvast afscheid als hoogleraar 
omdat die functie niet te verenigen was met zijn 
benoeming tot directeur van het WCFS. Dankzij zijn 
uitgebreide netwerk vervulde hij daarna nog ver-
schillende functies in maatschappij en bedrijfsle-
ven: vice-voorzitter van de Gezondheidsraad, com-
missaris bij Wessanen en lid van de toezichtsraad 
van het Voedingscentrum, het RIVM en ziekenhuis 
Gelderse Vallei. Het voorzitterschap van de stich-
ting Junushoff springt er daarbij uit. Met het 
bestuur en een nieuwe directie ‘slaagden wij erin 
om Junushoff weer op de kaart te krijgen in de 
overtuiging dat een stad met een topuniversiteit 
ook goede culturele voorzieningen moet hebben’.
Hoe het zo allemaal gegaan is? ‘Dat ligt waarschijn-
lijk in de aard van het beestje Hautvast.’ Er zal in de 
onlangs opgerichte ‘Club van emeriti’, die in Onder 
de Linden bij elkaar komt, ongetwijfeld over wor-
den nagepraat.

IN  GESPREK MET JO HAUT VAST

Argwanend werd gekeken naar
die ‘boeren uit Wageningen’
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donker en benauwd.’ Het gezin vindt onderdak in 
Krimpen aan de IJssel – ‘daar dachten we veilig te 
zijn’ – en is op afstand getuige van het bombarde-
ment van Rotterdam. Na de capitulatie keren ze 
terug naar Wageningen. ‘Maar wat zagen we toen 
een ravage! Veel huizen waren helemaal verwoest 
en ook de kerk lag in puin. Dat was dus oorlog.’  

Gasten
Kleine Henk vindt het maar druk in huis. Zijn 
ouders verlenen onderdak aan Hennie, een van de 
Rotterdamse kinderen die tot rust moeten komen 
na het bombardement. Er zullen vele gasten 
volgen. Vanaf 1942 zijn het veelal Joodse gasten, 
die ‘in ons kleine huisje onderdak en een thuis 
hebben gekregen. Mijn ouders hebben zich op hun 
manier tegen de Duitsers verzet (...). Volgens mij 
hebben zij zich, zeker in het begin van de oorlog, 
nooit gerealiseerd dat zij zelf hierbij groot gevaar 
liepen!’  
Van Joden heeft Henk nog nooit gehoord en hij 
begrijpt pas veel later wat er heeft plaatsgevonden. 
‘Wel wist ik intuïtief dat het geheim was en dat die 
rotmoffen hiervan niets mochten weten en dat ik 
het best spannend vond om deel te hebben aan 
dat geheim. We hadden ook allemaal een hekel 
aan die rotmoffen, het waren toch onze vijanden.’

Op straat is het niet meer zo veilig als vroeger. 
‘Voor sommige mensen moest je oppassen. 
Degenen die contacten hadden met de Duitsers of 
met de N.S.B.-ers, dat konden weleens verraaiers 
zijn!’ En in ‘de hoge huizen’ wonen zulke NSB-ers, 
met een zoon die lid is van de Jeugdstorm en de 
Hitlerjugend. Henk en zijn vriendjes zijn heimelijk 
jaloers, want ‘Hans had zo’n bruin uniform en hij 
had een dolk!’ Ze spelen ook met hem, want 
‘soldaatje spelen was best leuk, en we vonden het 
toch wel interessant.’ 
Ondanks de waarschuwingen vindt Henk de Duitse 
soldaten ‘...best stoer. De zingende Duitsers die 
met hun stampende laarzen door de straten 
marcheerden maakten indruk. Ik vond het gewoon 
leuk en ze zongen erg mooi. Je zou zo mee willen 
lopen, net als achter een muziekkorps aan. Zo werd 
je als klein jongetje beïnvloed door het machtsspel 
van de Duitsers. (...) Die Duitsers waren toch wel 
knap.’ 
De Duitsers komen dichtbij als families in het Julia-
naparkje, waarschijnlijk tegen betaling, voor enige 
tijd soldaten in huis nemen. De ingekwartierde 
jonge knullen lijken aardig en gedragen zich onbe-
rispelijk, maar houden ook razzia’s. ‘Dan moesten 
de Nederlandse jonge mannen via de vele steegjes 
naar plekken waar zij zich enige tijd konden 
verschuilen. (...) Want niemand wilde naar Duits-
land worden getransporteerd om voor de moffen 

Henkie is vier als de oorlog begint. Met zijn jonge 
ouders, ‘een eenvoudig jong gezinnetje; pa werkte 
bij drukkerij Zomer en Keuning als boekdrukker en 
ma zorgde voor het gezin. Iedere dag las vader na 
het eten uit de Bijbel’, woont hij in de Julianastraat 
in het ‘Rooie Dorp’, een arbeiderswijk waar 
eenvoudig en tamelijk eensgezind wordt geleefd. 
Henk speelt buiten; voetballen, kikkervisjes vangen 
en in de winter ‘buigijsje’, proberen of het ijs op de 
slootjes al houdt. ‘De straat was voor de jeugd in 
die tijd één grote speelplaats.’

Op 10 mei 1940 zijn er opeens vliegtuigen in de 
lucht en komen er doffe dreunen uit de richting van 
De Greb, hemelsbreed maar drie kilometer van de 
Julianastraat. Het is oorlog, maar ‘wist ik veel wat 
dat was: oorlog, dat leek best spannend te zijn.’ 
Al snel ondervindt Henk de eerste gevolgen van de 
veranderde omstandigheden. ‘Ik meen dat we die 
dag of de volgende dag al ons huis uit moesten. 
Want het kon wel eens gevaarlijk worden in onze 
omgeving! Evacueren noemden ze dat. Voor zover 
ik me kan herinneren liepen we toen (...) in een 
lange colonne naar de haven. Daar werden we, 
heel dicht op elkaar, in vieze zwarte kolenschuiten 
gepropt. Er lag wel stro op de bodem. Het was er 

Door 
Carleen van den Anker

Kind in de oorlog
Als een beschimmelde tas met verloren gewaande familie-
foto’s opduikt, beleeft Henk Slotboom zijn jeugd tijdens en 
na de Tweede Wereldoorlog opnieuw. Kleine ‘Henkie’ uit 
de Julianastraat, intussen tegen de 80, besluit het verhaal 
op papier te zetten voor zijn kleinkinderen. In de publicatie 
‘Julianastraat 34’, beschrijft hij deze ingrijpende periode in het 
leven van hun opa door de ogen van een opgroeiend kind.
Er is spanning en angst, maar ook avontuur en gewenning. 
‘Tja, die oorlog’.

Foto boven: Zo zag 
de omgeving van 
Henk Slotboom er 
voor de oorlog uit. 
Dijkgraafse Dwarsweg; 
de huizen links staan 
aan de Julianastraat 
(circa 1935). Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.
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slavenarbeid in hun fabrieken te verrichten.’  
Ondanks alles gaat het leven door, van de oorlog 
merkt hij als kind verder niet zo veel; ‘het was 
gewoon zo.’ In het dagelijks bestaan zijn er tekorten 
‘aan van alles en nog wat’, maar ‘de bewoners van 
huize Slotboom hebben tijdens de oorlog nooit 
gebrek aan voedsel gehad.’ Veel wordt zelf 
verbouwd, gevist of geschoten of van familie in de 
Betuwe gekregen. Daar ‘werd soms illegaal een 
varken geslacht waarin wij ook meedeelden.’ De 
oorlog die ‘hier in Wageningen zo dicht bij ons 
begon (bij De Greb), was nu ergens anders en ver 
van ons vandaan. De Duitsers wonnen ‘alles’. Toch 
knap dat zij dit alles konden!’

Een bom in de Beekstraat
Henk maakt op 26 maart 1943 van dichtbij de bom - 
inslag mee in de Beekstraat, een zijstraat van de 
Julianastraat. ‘Ik lag toen in bed en werd wakker 
door die enorme ontploffing: glasscherven in mijn 
bed, geschreeuw, gillende mensen. Ik dacht dat ik 
dood ging of iets dergelijks. (...) Direct na de 
ontploffing was ons huis opeens helemaal vol. 
Waar ze zo snel vandaan kwamen en wie dat alle-
maal waren? Er was angst en er werd druk gepraat, 
het was chaotisch. Ik zat in een hoekje van de 
kamer, eenzaam tussen al die mensen te luisteren. 
Niemand keek naar mij om, ik was heel erg bang. Ik 
voel het nog als ik er aan denk.’ In een schuur aan 
de nabijgelegen Dijkgraafseweg ziet Henk een 
aantal slachtoffers onder grijze dekens en hij staat 
aan de rand van de enorme krater die de bom had 
veroorzaakt. ‘Het staat allemaal in mijn geheugen 
gegrift.’

In de latere oorlogsjaren raken de Duitsers in het 
defensief. Bombardementen door de ‘Tommies’ 
(Engelsen) hebben het vooral gemunt op doelen in 
Duitsland, maar ook op Duitse doelen in Nederland. 
Henk maakt op school regelmatig een oefenalarm 
mee. Als de sirenes loeien (‘luchtalarm noemde 
men dat’), weten de schoolkinderen wat ze moeten 
doen. ‘Iedereen onder de schoolbanken en de 
kinderen bij het raam zo snel mogelijk gehurkt 
tegen de binnenmuur van de gang.’ Een angstig 
gebeuren, dat hem zijn hele leven bijblijft. Het kan 
je natuurlijk ook thuis overkomen. ‘Als je ’s nachts 
op bed lag te slapen en de sirenes begonnen 
oorverdovend te loeien, dan gaf dat een beangsti-
gend gevoel (...). Ook nu geeft het nog een onbe-
haaglijk gevoel, wanneer sirenes van het oefe-
nalarm tekeergaan op de eerste maandag van de 
maand.’

Bevrijding?
Op 17 september 1944 lijkt de bevrijding nabij. De 
Tommies ‘kwamen opeens met duizenden zomaar 
uit de lucht vallen. (...) Zoveel vliegtuigen bij elkaar 
hadden wij in de hele oorlog nog niet gezien. Ze 
vlogen laag. We waren echt wel gewend aan de 
vliegtuigen van de Engelsen en de Amerikanen, 
maar die vlogen altijd heel hoog, dat waren stipjes 
in de lucht. Maar dit waren grote vliegende 
monsters.’ De luchtlandingen op de Ginkelse en de 
Doorwerthse hei zijn begonnen. ‘Weg met die 
moffen, dachten we toen. Maar de Duitsers waren 
nog lang niet verslagen, dat bleek al vrij snel.’
De luchtlandingen mislukken, de Engelsen worden 
verslagen. Een tweede evacuatie staat voor de 
deur, die veel langer zal duren dan de eerste. 

Wageningers, begin mei 
1940, via de Hoogstraat 
onderweg naar de 
haven om van daar 
per boot geëvacueerd 
te worden. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Oud Wageningen.
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de Kraats (...), vanuit ons huis vandaan niet zo heel 
ver lopen, vooral ook omdat we snel liepen 
vanwege het eventuele gevaar van beschieting 
door de vliegtuigen.’ Het is vlak terrein, dus dat is 
best gevaarlijk. ‘Ik weet nog dat er toen, links van 
de Dijkgraaf in het Binnenveld, een vliegtuig was 
neergestort waarvan we de resten nog konden zien 
liggen.’

In de omgeving zijn veel Duitsers en die hebben 
het nog steeds voor het zeggen. Dat blijkt onder 
meer uit hun behandeling van een groep honge-
rige en haveloze Russische krijgsgevangenen die 
richting Veenendaal voor de Duitsers een verdedi-
gingslinie aanleggen. Niet veel later wordt de 
Kraats op Duits bevel ontruimd. Na een verblijf in 
een propvol huis in Bennekom, waar ‘alles wat de 
Duitsers hadden verboden, zoals het zingen van 
het Wilhelmus, met voeten getreden werd’, 
belanden de Slotbomen eind oktober 1944 in 
Wekerom. Best een eind lopen, weer ‘met de 
overvol bepakte fiets aan de hand. Ik denk toch 
zeker een kilometer of vijftien.’ 

Zoals kinderen doen, verwerken Henk en zijn 
kameraadjes de ellende die ze zien via hun spel. 
‘De oorlogskinderen speelden onder al deze 
omstandigheden hun eigen spel: Rode Kruisje.’ Ze 
hebben rode banden om hun arm en ‘voor de 
meisjes’ zijn er witte hoofddoekjes, gemaakt uit 
een oud laken. ‘We speelden heel fanatiek Rode 
Kruisje. Er waren gewonden en er was ook wel 
eens iemand dood. De oorlog, een spelletje. In het 
spel werd alles acceptabel.’ De kinderen maken 
mee dat na een ontploffing de granaatscherven 
rakelings langs hen heen vliegen of zien hoe een 
door de Duitsers aangeschoten vliegtuig brandend 
neerstort en de bemanning zich met parachutes 
nog net op tijd in veiligheid kan brengen. 
Ook in Wekerom maakt Henk de Duitse overheer-
sing van nabij mee. Razzia’s, een beschieting, 
in vordering van paarden en van de nog overge-
bleven fietsen, zelfs de driewieler van een invalide 
vrouw, ‘met van die beweegbare op en neer 
gaande stangen’ wordt tot zijn verontwaardiging 
‘ingepikt’ door de ‘vuile, smerige rotmoffen’. 
De evacuatie, die uiteindelijk duurt tot juni 1945, is 
‘achteraf bezien eigenlijk één groot spannend 
avontuur. Al die tijd gingen we niet naar school  en 
konden wij doen waar wij zelf zin in hadden. Heer-
lijk toch?’
Op de boerderij is men grotendeels zelfvoorzie-
nend en voedsel is nog steeds ruim voorhanden. 
Dat is die winter van 1944/45 in het westelijk deel 
van Nederland wel anders. Daar ‘was een groot 
voedseltekort, de mensen hadden honger, en zij 
gingen op zoek naar van alles wat maar enigszins 

De situatie is onoverzichtelijk; de onderduikers 
kunnen niet blijven. Waar ze heen gaan, weet Henk 
niet. ‘Ik heb geen flauw idee, want daar werd niet 
over gesproken. Maar in het ondergrondse circuit 
werd dit zo goed mogelijk geregeld.’ Zelf doet de 
familie haar uiterste best om te overleven. ‘Maar 
voor ons, de kinderen van de oorlog, was het een 
doorlopend avontuur. Spannend en steeds weer 
nieuwe belevingen! Alles wat er gebeurde tijdens 
de oorlog hoorde er gewoon bij. En die moffen? 
Er werd ons steeds weer verteld dat het onze 
vijanden waren. Maar beleefden wij, de kinderen, 
dat ook zo? We waren er mee opgegroeid en we 
wisten niet beter.’

Opnieuw evacuatie
Na de mislukte Operatie Market Garden moet 
Wageningen opnieuw evacueren, nu op bevel van 
de Duitsers. De Slotbomen denken dat het niet 
lang zal duren, de Duitsers zijn immers bijna 
verslagen? In eerste instantie komen ze terecht bij 
een boer in de Kraats, een buurtschap in het 
Binnenveld op zo’n vijf kilometer van Wageningen. 
‘We liepen met de fietsen aan de hand, met 
achterop wat dekens en reserve kleding, langs de 
Dijkgraaf en de weilanden van het Binnenveld naar 

Luchtlandingen tijdens 
de operatie Market 
Garden in september 
1944. 

Waarschijnlijk een 
wandeltocht of 
‘marsch’ van de (vaak 
met Jeugdstorm en 
NSB geassocieerde) 
‘Vereeniging de 
Princevlag’, circa 1938. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud 
Wageningen.
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eetbaar was: suikerbieten, tulpenbollen, en zelfs 
honden en katten waren niet veilig! Met duizenden 
kwamen ze, te voet, naar gebieden waar ze nog wel 
aan voedsel dachten te kunnen komen.’ Ook in 
Wekerom ‘kwamen ze vrijwel dagelijks in de 
sneeuw voorbij: mannen, vrouwen, kinderen in 
haveloze kleding. Wat hadden we met ze te doen.’ 

Bevrijding!
Vlak na Henks negende verjaardag gaat er een 
razendsnel gerucht: ‘de Tommies zijn onderweg, ze 
zijn vlakbij, we zijn bijna bevrijd.’ En nu is het waar. 
‘En toen, ja hoor, daar kwamen ze.’ Weliswaar geen 
Tommies, maar Canadezen. ‘Maar dat maakte ons 
niks uit: we waren vrij!’ In Wekerom wordt een 
spontaan bevrijdingsfeest gehouden met een 
vrolijke optocht voor de kinderen. Helaas is Henks 
beste vriendje niet welkom. Zijn vader is immers 
fout en zou aan het oostfront meegevochten 
hebben tegen de Russen. ‘Ik weet nog goed dat 
mijn vader toen vond dat deze kinderen er toch 
niets aan konden doen wat hun vader allemaal 
verkeerd zou hebben gedaan. Ik was opgelucht (...). 
Hij kreeg een oranje petje en een vlaggetje. En was 
blij dat hij ook mee mocht doen.’

Naar huis
Eind mei mogen de Julianastraatbewoners pools-
hoogte nemen bij hun huizen. Nummer 34 is onbe-
schadigd en begin juni keert Henk daar terug. ‘De 
ene na de andere familie kwam weer thuis en de 
wijk begon weer te leven. (...) Het was improviseren 
maar toch was iedereen tevreden met het weinige 
wat we hadden. En er was een grote saamhorigheid 
onder de mensen na die ellendige oorlogsjaren.’
Henk is bijna een jaar niet naar school geweest en 
‘dat was toch mooi meegenomen, al was daar dan 
wel een oorlog voor nodig. Maar door die chaoti-
sche periode en het ontbreken van een opvoeding 
met een normale structuur waren we wel echte vrij-
buitertjes geworden. (...) Gewend aan het span-
nende van de dingen die met de oorlog te maken 
hadden.’ In het verlengde van de oorlog gaat het 
avontuur gewoon door. Speelgoed bestaat, bij 
gebrek aan beter, uit allerlei gevonden oorlogstuig. 
Levensgevaarlijk. ‘Maar of we dat toen beseften? 
We vonden het allemaal machtig mooi en span-
nend. Tja, die oorlog.’  

Met Henk Slotboom komt het goed. Via actief 
sporten, een degelijke opleiding en daarna een 
baan, een huis en een lieve echtgenote wordt hij 
‘van een klein vrijbuitertje in korte tijd omgebouwd 
tot een product van de wederopbouw (...) en de 
avontuurlijke oorlogsjaren met alle spanningen en 
narigheid vervaagden en er werd steeds minder 
over gesproken.’

Nawoord 
Henk Slotboom schrijft in zijn publicatie uitgebreid 
over de Joodse onderduikers die op Julianastraat 
34 in huis waren. Met sommigen onderhield de 
familie nog tot lang na de oorlog innige contacten. 
Vanwege de beperkte ruimte is dit aspect hier 
weggelaten. 

Bron
Slotboom, Henk. Julianastraat 34 Wageningen 
1940-1955. Uitgegeven in eigen beheer. De uitgave is 
in te zien in het Documentatiecentrum van Oud 
Wageningen.

Enkele foto’s zijn ontleend aan de fotoexpositie 
Getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog in 
Wageningen. Deze expositie is in 2017 gemaakt 
door de 4 Mei Werkgroep Wageningen en is op 
4 mei a.s. – uitgebreid – weer te zien in de Grote 
Kerk op de Markt. 

De Hoogstraat in 1940.

‘We vonden het 
allemaal machtig mooi 
en spannend. Tja, die 
oorlog‘. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.



  

WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Reuring aan de Stationsstraat
Een eeuw geleden was de Stationsstraat al een levendig stukje Wageningen. 

Zo ratelde de Oosterstoomtram (1885) daar al enkele decennia voorbij, om Rhenen via Wageningen met 

Arnhem te verbinden. Ook lag aan de oostkant van de straat een fraai stationsgebouw met rangeerterrein voor 

de tramverbinding tussen Wageningen en Ede. Ten slotte was er sprake van industrie, want de westkant van 

de straat werd grotendeels in beslag genomen door de leerlooierij van de gebroeders Roes. Nijverheid net 

buiten het stadshart, tussen stadsgracht en Stationsstraat. 

Het prille begin
De leerlooierij is met recht een familiebedrijf te 
noemen want aan het roer staan de twee zonen 
van Johannes Bernardus Roes (1818-1884), afkom-
stig uit Heteren. Johannes Bernardus heeft aan de 
wieg gestaan van de onderneming. In 1840 ver-
werft zijn vader Steven Roes – burgemeester van 
Heteren – een perceel aan de stadsgracht, net bui-
ten de Bergpoort, om er een leerlooierij te kunnen 
vestigen. Een jaar later wordt de dan 23-jarige 
Johannes Bernardus mede-eigenaar en gaat de 
leerlooierij zelfstandig runnen. Het bedrijf van 
Johannes Bernardus Roes is overigens niet de eer-
ste leerlooierij in de stad. Iets zuidelijker aan de 
stadsgracht had Hijman Jacobs begin negentiende 
eeuw zijn looibedrijfje en zelfs al in de zeventiende 
eeuw is er sprake van leerlooierijen binnen de 
stadsgrenzen.

Het productieproces
Het leerlooien zelf is een langdurig en arbeidsin-
tensief proces. Het betreft een techniek om van 
dierenhuiden leer te maken, geschikt voor de fabri-
cage van schoenen, kleding en meubilair. Hiertoe 
moet de gevilde huid eerst ontdaan worden van 

16

Door 
Petra Leenknegt

Petra Leenknegt is 
assistent-archivaris bij 
het Gemeente archief 
in Wageningen.

vleesresten. Vervolgens zorgt een bad met kalkrijk 
water ervoor dat de haren er langzaam af weken. 
Middels schrapen en vlezen worden de laatste res-
ten verwijderd en pas dan begint het eigenlijke 
looiproces. In looikuipen – ook wel laven 
genoemd – die gevuld zijn met run of eek (gema-
len eikenschors, in dit geval afkomstig van eekmo-
len De Ooievaar) worden de huiden langdurig 
gelooid. Na het drogen van de huiden kunnen deze 
niet meer bederven. Wat volgt is nog het walsen 
en schuren van het leer om het mooi plat en glan-
zend te krijgen.

Leerlooiershuisjes
De zoons van Johannes Bernardus, Theodorus 
S.G.J. (1851) en Franciscus Bernardus (1855), zetten 
de leerlooierij na het overlijden van hun vader 
(1884) voort en het gaat hen duidelijk voor de wind. 
Ze laten voor hun gezinnen fraaie herenhuizen 
neerzetten naar ontwerp van de bekende 
Wageningse architect Rijk de Vries. Franciscus gaat 
wonen in een riant huis op de hoek van de 
Bergstraat en de Stationsstraat. Theodorus betrekt 
met zijn gezin een witgepleisterd pand met balkon 
aan de Bergstraat. Beide woningen liggen op 

Vogelvluchtopname 
uit circa 1920-1925 van 
de Stationsstraat e.o. 
Opname vanaf de R.K. 
kerk aan de Bergstraat. 
Links de leerlooierij, 
met daarvoor de 
trambaan. Rechts het 
stationsemplacement. 
Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.  
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steenworp afstand van de leerlooierij, op de plek 
waar nu de bblthk gevestigd is. Om personeel aan 
zich te binden worden zelfs arbeiderswoningen 
gebouwd, eveneens onder leiding van architect Rijk 
de Vries. De inmiddels welbekende leerlooiershuis-
jes aan het Spijk (1887) zijn nog altijd een lust voor 
het oog. Het bedrijf groeit bestendig en ondergaat 
met de jaren de nodige uitbreiding en modernise-
ring. We kunnen het bedrijf overigens lokaliseren 
op de plaats van het huidige Medisch Centrum De 
Poort, met de ernaast gelegen Rabobank en het 
begin van het Plantsoen. Deze straat is pas in de 
jaren 70 van de vorige eeuw aangelegd.

Felle brand en nieuwe kansen
Na jaren van voorspoed lijkt het tij voor de gebroe-
ders Roes te keren. In de nacht van 5 februari 1905 
breekt er een felle brand uit in de leerlooierij en het 
kost de brandweer uitzonderlijk veel moeite om de 
verwoestende vlammenzee onder controle te krij-
gen. De Wageningsche Courant doet verslag van dit 
voor de vele toegestroomde stadsbewoners woes-
te schouwspel: ‘met zeven straalpijlen werd een 
krachtige strijd gevoerd met de verterende elemen-
ten, die in aanwezigheid van stapels gemalen en 
ongemalen eikenschors, hoog oplaaien (…)’. De 
opperbrandmeester probeert met zijn mannen de 
brand te isoleren en zo de omliggende panden niet 
ook in rook op te laten gaan. Aan de linkerzijde van 
de fabriek blijft het café gelukkig gespaard, aan de 
rechterzijde loopt de protestantse bewaarschool 
ook slechts minimale schade op. Maar van de leer-
looierij blijft zo goed als niets over. Nog dagen erna 
blijft men waken over de rokende puinhopen. 
De gebroeders Roes gaan niet bij de pakken neer-
zitten. Al een paar weken na de noodlottige brand 
liggen er tekeningen bij de gemeente van Rijk de 
Vries voor de herbouw van de fabriek. Hieruit blijkt 
dat niet alleen de fabriek zal herrijzen uit de as, het 
plan is ook om aan de Gerdesstraat een groot 
schorspakhuis neer te zetten met een elektrisch 
aangedreven schorsmaalderij – deze maalderij zal 
eekmolen De Ooievaar aan de Utrechtsestraat weg 
uiteindelijk overbodig maken. Op de bouwtekening 
van de fabriek uit maart 1905 staat een 30 meter 
hoge schoorsteen afgebeeld en verder zijn op de 
begane grond onder meer een huidenpakhuis, 
machinelokaal, zouterij, lavenloods en bergplaats 
ingetekend. Op de tweede verdieping komen een 
werklokaal, leerpakhuis en orgaandrogerij. 

Bloei en neergang van de leerfabriek
Rond 1918 is het bedrijf van de gebroeders Roes in 
volle bloei en heeft het inmiddels 79 mensen in 
dienst. Het is dan qua personeelsomvang het derde 
bedrijf binnen de Wageningse grenzen. Volgens het 
gemeentelijk jaarverslag van 1918 hebben alleen 

Voor de serie ‘Wageningen 
een eeuw geleden’ maakt 
Petra Leenknegt vooral 
gebruik van de Beeldbank 
Wageningen, een 
samenwerkings project van 
Gemeentearchief, museum 
De Casteelse Poort en Oud 
Wageningen. De beeld-
bank omvat vele 
duizenden foto’s en de 
vrijwel complete Wage-
ningsche Courant van 1855 
tot 1947. 
Zie beeldbankwage-
ningen.nl.

sigarenfabriek Baars en Zonen (122) en steenfabriek 
De Koebongerd (89) meer personeel in dienst. 
De fabriek aan de Stationsstraat ondergaat in deze 
tijd andermaal een metamorfose: er komt een 
extra verdieping op het pand met een nieuwe 
bekapping. Maar zo heel lang zullen de bloei en 
expansie niet meer duren. De kentering komt in de 
jaren 20 van de vorige eeuw, het bedrijf is inmid-
dels omgedoopt tot ‘N.V. Nederlandsche 
Lederfabriek, voorheen J.B. Roes en Zonen’. Een 
hele mond vol, maar deze naamsverandering mag 
helaas niet baten. In 1928 is het personeelsbestand 
al bijna gehalveerd. Door tegenvallende bedrijfs-
resultaten moet de leerfabriek in 1930 voorgoed de 
poorten sluiten. Het gebouw wordt in de jaren 30 
overgenomen door sigarenfabriek Schimmel-
penninck, die tot aan de sloop in 1972 gebruik 
maakt van het pand. Vervolgens wordt op het ter-
rein van de voormalige leerlooierij het Plantsoen 
aangelegd. Tegenwoordig zijn het niet de leerlooi-
ers maar de vele fietsers, wandelaars en automobi-
listen die voor levendigheid zorgen op deze locatie.

Boven: het woonhuis van Franciscus Bernardus Roes, een fraai herenhuis op 
de hoek van de Stationsstraat en de Bergstraat. Onder: de leerlooierij van de 
gebroeders Roes staat in brand, 5 februari 1905. Rechts op de foto is de Christelijke 
Bewaarschool te zien. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

http://beeldbankwageningen.nl
http://beeldbankwageningen.nl
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Het is niet helemaal duidelijk waarom er een KBO-
afdeling moest komen, wel dat Wageningen een 
uitzondering was in Gelderland. Henk Voorbij, die 
de eerste voorzitter van de Wageningse KBO werd, 
herinnert zich de oprichtingsbijeenkomst begin 
1993 in de Bergstraatkerk. Toen gesuggereerd 
werd dat Wageningen een onderafdeling van Ede 
zou worden, meldde hij zich als voorzitter en kreeg 
Wageningen een eigen KBO-afdeling.
Zo zetten de Wageningse ouderenbonden de ver-
zuiling enthousiast voort, met een algemene, een 
protestantse en een katholieke bond. De gemeen-
te zag daar minder heil in. Wethouder Maria 
Hertsenberg (PvdA) had eerder al vergeefs aange-
drongen op samenwerking van PCOB en ANBO. 
Als KBO en ANBO wel zouden samenwerken, zou 
de PCOB vanzelf meekomen, zo redeneerde 
Hertsenberg. Dat, en waarschijnlijk ook het voor-
uitzicht van subsidie, resulteerde in juni 1993 in 
samenwerking tussen de drie in een soort koepel, 
CSWO.
De samenwerking werd voorbereid door Jan de 
Ruiter (ANBO), Joop van Voorthuijsen (PCOB) en 
Henk Voorbij (KBO). Het is niet duidelijk welke 
structuur CSWO kreeg (pas in 2004 werd het een 
stichting), maar de gemeente had er blijkbaar ver-
trouwen in en kende een projectsubsidie van 5000 
gulden toe. De club ging voortvarend van start, 
met periodiek overleg met de wethouder welzijn, 
lidmaatschap van de Overleggroep Ouderen-
beleid, die de gemeente adviseerde, en de start 
van een ‘Wagenings 50+ Blad’.

Verzuiling
De ouderenbonden in Nederland hebben hun wor-
tels stevig in de verzuiling. De eerste werd opge-
richt in 1900 in Arnhem: de Bond voor Staats-
pension neering. Initiatiefnemer Gerardus 
Lambertus Janssen (1859-1932) bepleitte onder het 
pseudoniem Perio jarenlang het premievrij staats-

25 jaar samenwerkende ouderenbonden

Bescheiden maar niet te negeren
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De oprichting in 1993 van CSWO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse 

Ouderenorganisaties), dat nu 25 jaar bestaat, was eigenlijk afgedwongen. Begin 

jaren 90 kende Wageningen afdelingen van de ANBO (Algemene Nederlandse 

Bond van Ouderen), die hier zeker vanaf de jaren 60 leden had, en van de PCOB 

(Protestants-Christelijke Ouderenbond), die in 1981 lokaal was gestart. De Katholieke 

Bond van Ouderen, de Unie KBO, had geen afdeling in de stad.

Door Jan Mars

Jan Mars houdt zich bezig 
met redactie, productie 
en bewerking van tek-
sten, woorden en taal. Hij 
is secretaris van CSWO. 

pensioen voor iedereen. Dat kwam er uiteindelijk 
pas in 1957, de AOW.
Net na de Tweede Wereldoorlog werd de 
Algemene Bond voor Bejaarden opgericht door 
Rotterdamse havenarbeiders, met de nadruk op 
belangenbehartiging voor ouderen. In 1977 fuseer-
de deze met de Bond voor Staatspensionneering 
tot de ANBO. Momenteel heeft die ruim 100.000 
leden.
De geschiedenis van KBO begint bij de kerk. Begin 
jaren 50 bemoeide de katholieke kerk in Nederland 
zich intensief met het sociale en politieke leven 
van haar aanhang. Met het Mandement in 1954 ver-
bood het episcopaat katholieken lid te zijn van 
‘socialistische’ organisaties. In de zeven bisdom-
men ontstonden vanuit de katholieke vakbewe-
ging NKV diocesane ouderenbonden. De eerste 
was in Breda, naar verluidt als reactie op de oprich-
ting van een ouderenbond door ‘communisten’. 
De diocesane ouderenbonden kenden overal 
plaatselijke afdelingen. Later werden de diocesane 
bonden omgevormd tot provinciale bonden, met 
de Unie KBO als koepel. De Unie heeft nu 190.000 
leden in ruim 500 lokale afdelingen.
De PCOB was een initiatief van het CNV. In 1956 
begon die met het vormen van groepen van pro-
testants-christelijke ouderen, die later omgevormd 
zouden kunnen worden tot een ouderenbond. Dat 
gebeurde in 1960. PCOB opereerde zo veel moge-
lijk los van de andere CNV-bonden en richtte zich 
op de kerken voor ledenaanwas. Dat ging moei-
zaam: bij het tienjarig jubileum in 1970 waren er 
nog geen 7000 leden in tien afdelingen. Nu zijn 
dat er 80.000 in 300 afdelingen.

De drie ouderenbonden zijn momenteel flink in 
beweging. De ANBO heeft een forse interne crisis 
achter de rug, die ertoe leidde dat de Wageningse 
afdeling eind 2015 eruit trad en verder ging als de 
Algemene Vereniging Senioren Wageningen, afge-
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sioneerde leden. De opkomst van ouderenbonden 
was in die zin ook een protestbeweging, ongeveer 
zoals de politieke partij 50+ in wezen een protest-
partij is.
Ouderenbonden hebben met de gangbare vakbon-
den gemeen dat ze de belangen van hun leden 
behartigen. Anders dan vakbonden beschikken 
ouderenbonden niet over een machtige arm om 
gansch het raderwerk stil te leggen. Een algemene 
staking van senioren zou op geen enkele wijze 
indruk maken. Ouderenbonden moeten het dus in 
principe hebben van de welwillendheid van de 
instanties waar ze hun belangen behartigen.
Dat zie je ook terug in het beleid van CSWO. In het 
openbaar worden geen grote woorden gesproken, 
laat staan dreigementen geuit. CSWO praat mee, 
overlegt, spreekt in. Er zijn ontelbare raden, over-
leggen, meldpunten, werkgroepen, stichtingen en 
samenwerkingsverbanden waar de belangen van 
ouderen aan de orde komen en waar CSWO 
optreedt.
In 1997 formuleerde CSWO een ‘Werkplan ten 
behoeve van de belangenbehartiging van 
Wageningse ouderen’. Belangrijkste aandachtspun-
ten: inkomen, wonen en veiligheid, zorg, welzijn 
en activiteiten, scholing en voorlichting – eigenlijk 
alles dus. En dat spreekt natuurlijk vanzelf; de 
belangen van ouderen verschillen niet wezenlijk 
van de belangen van willekeurig welke burger. 
Alleen hebben willekeurige burgers vaak meer 
kanalen om zich te manifesteren, en liggen de 
accenten in de belangen van ouderen anders.

Zo is het voor ouderen en hun functioneren in de 
samenleving belangrijk dat er een behoorlijk ver-
voersbeleid is. CSWO stimuleerde in 2004 het suc-
cesvolle protest van senioren tegen afschaffing 

kort SeniorenWageningen of SW. Met het vertrek 
van ANBO is SW de opvolger in CSWO.
In 2016 vormden Unie KBO en PCOB de landelijke 
vereniging KBO-PCOB, met sinds 2017 een geza-
menlijk kantoor. Uiteindelijk moet deze samenwer-
king uitgroeien tot een gefuseerde christelijk-geïn-
spireerde ouderenbond. In Wageningen is die 
samenwerking al tot stand gekomen, al was het 
maar omdat PCOB hier al enige tijd geen bestuur 
meer heeft.

Samenwerking
De eerste jaren was CSWO een overleg van de 
voorzitters van de samenstellende delen, waarbij 
het bestuur rouleerde. Dat leverde wel wat proble-
men op vanwege de cultuurverschillen tussen alge-
menen, katholieken en protestanten. Vooral de 
PCOB stapte aanvankelijk terughoudend in CSWO.
Ook de structuur van de bonden speelde CSWO 
parten. De ANBO werd steeds meer centraal aange-
stuurd. Uiteindelijk verloren de lokale afdelingen 
het beheer over hun afdelingskas en moesten bij 
de landelijke organisatie aankloppen als ze iets wil-
den organiseren. Bij de KBO konden lokale afdelin-
gen veel organiseren met hun eigen budget. De 
PCOB was klein en organiseerde weinig.
Daarbij lijden de ouderenbonden – en CSWO met 
hen – aan imagoproblemen: niemand vindt het 
leuk ouder genoemd te worden, of bejaard, of 
senior. Dat vijftigplussers al lid kunnen worden, 
doet daar weinig aan af en ook de stijgende AOW-
leeftijd helpt niet. De tendens is al jaren dat het lid-
maatschap van ouderenbonden daalt. Wageningen 
is daar geen uitzondering op.
Het roulerende voorzitterschap werd in de loop 
van de jaren aangepast. Eerst kwam er in 2004, 
tegelijk met de overgang naar de stichtingsvorm, 
een onafhankelijke penningmeester, drie jaar later 
een secretaris en ten slotte in 2008 drie onafhanke-
lijke bestuursleden. Naast deze drie participeren de 
voorzitters van de drie bonden in CSWO.
Vanaf het begin heeft CSWO zich beijverd de leden 
te informeren. Dat gebeurde met het Wagenings 
50+ Blad, dat in 2009 werd omgedoopt tot Senior 
Wageningen. Om het bereik van de berichtgeving 
over ouderenbeleid te vergroten, maakt een redac-
tie sinds 2015 vier keer per jaar een pagina in De 
Stad Wageningen. Het voortbestaan daarvan staat 
door subsidieperikelen op het spel.

Belangen
Het ontstaan van ouderenbonden in Nederland 
vloeit voort uit het besef dat ouderen na hun pensi-
onering méér zijn dan oud-timmerman of oud-
onderwijzer – anders zouden ze wel bij de vak-
bond van hun beroepsgroep blijven. Die ‘gewone’ 
vakbonden deden echter niet veel voor hun gepen-
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Perio (pseudoniem 
van G.L. Janssen). 
Reliëfportret door Nel 
Bakema. 

Eerste gedeelte van 
een wervend artikel 
door de Bond voor 
Staatspensionneering 
in de Wageningsche 
Courant van 9 maart 1910. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.  
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festival vanaf 2006 jaarlijks op 5 mei een speciaal 
muziekprogramma voor ouderen in een tent op de 
Gerdesstraat. Daar was altijd veel belangstelling 
voor, tot het programmaonderdeel in 2015 plotse-
ling geschrapt werd. Protesten van CSWO en ande-
ren leidden er slechts toe dat de burgemeester de 
kwestie bij de evaluatie ‘mee zou nemen’. In 2016 
was er een alternatief programma in de achterzaal 
van wat eens de Wielewaag was, in 2017 werden 
senioren verwezen naar de Dreijen.
Recenter bleek de machteloosheid bij de betreurde 
sluiting van de Wielewaag. Ook de terugkerende 
klacht dat de Woningstichting niet wil overleggen 
met CSWO valt daaronder, evenals in 2016-17 de 
herschikking van de Wmo-gelden in het Samen-
Wageningenproces, waaruit CSWO met lege han-
den tevoorschijn kwam.

Verworvenheden
CSWO kan gelukkig ook successen melden. Sinds 
1995 is er een jaarlijkse dagtocht met vele tiental-
len deelnemers. Vooral die van 2002 scoorde 
hoog, ‘niet het minst door de onverwachte warme 
maaltijd aan boord’. Ook heel succesvol is de 
50+bios, sinds 2004 in het Heerenstraattheater. 
Tegenwoordig is het bijna maandelijks een veelal 
uitverkochte happening. In maart 2016 werd de 
honderdste 50+bios gevierd.
Een hogelijk gewaardeerde service is de belasting-
hulp: speciaal geschoolde senioren helpen bij het 
invullen van het belastingformulier. Vrijwillige 
ouderenadviseurs van CSWO vormen de schakel 
tussen instellingen en cliënten. Elke vijf jaar orga-
niseerde CSWO de Leefbeurs, waar aanbieders van 
trapliften tot diëtisten zich presenteren naast lezin-
gen en workshops. Helaas staat ook daarvan het 
voortbestaan door subsidieperikelen op het spel.
Belangenbehartiging staat of valt met het draag-
vlak dat de behartiger heeft, een draagvlak waar 
door middel van informatievoorziening en met 
concrete acties aan gebouwd kan worden. CSWO 
is er de afgelopen 25 jaar in geslaagd een beschei-
den maar niet te negeren draagvlak te verwerven 
onder Wageningse senioren. Dat is tot stand geko-
men met voornamelijk vrijwillige inzet. Het ziet er 
niet naar uit dat het wegvallen van subsidie die 
vrijwilligers heeft ontmoedigd. De activiteiten en 
acties van CSWO zullen ongetwijfeld doorgaan, al 
zal het gebrek aan inkomen de club parten gaan 
spelen.

Met veel dank aan Henk Voorbij en Annie Slaa-de 
Jong voor hun hulp bij de totstandkoming van dit 
artikel.
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door de gemeente van taxibonnen, en tegen de 
dreigende omlegging van busdiensten, waardoor 
Noordwest minder toegankelijk zou worden. Ook 
zette CSWO zich in voor rijvaardigheidscursussen, 
scootmobielcursussen en zelfs een keer een 
instructiedag elektrische fietsen.
Bereikbaarheid van voorzieningen is een ander 
zwaarwegend onderwerp. Zodra er sprake was 
van verhuizing van het ziekenhuis naar Ede heeft 
CSWO zich drukgemaakt over het inrichten van een 
polikliniek of minstens een prikpost in 
Wageningen. In het verlengde daarvan werd 
gepleit voor een behoorlijke busverbinding naar 
het nieuwe ziekenhuis. Bij de sloop van Rustenburg 
pleitte CSWO voor herhuisvesting in de buurt van 
winkels. Ondanks toezeggingen mislukte dit falie-
kant. Rustenburgbewoners kwamen uiteindelijk 
ver van alle voorzieningen aan het Mörfelden 
Waldorffplein terecht. CSWO moest dat uit de krant 
vernemen. Het laat zien hoe machteloos ouderen-
bonden wezenlijk zijn.
Dat bleek ook bij de teleurstellende gang van 
zaken rond het 50+ Plein. Na een succesvolle 
lobby door CSWO organiseerde het Bevrijdings-

Ouderen genieten in een 
grote tent op de 
Gerdesstraat van een 
eigen muziekprogramma, 
5 mei 2011. 
Foto boven Annie Slaa,  
foto onder Jan Molenveld.
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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. 

Op 24 augustus 1990 werd voetbalminnend 
Wageningen opgeschrikt door het tragische bericht 
dat de jonge Tom Krommendijk bij een eenzijdig 
verkeersongeluk om het leven was gekomen.
Hij had die zomer net een tweejarig contract gete-
kend bij FC Twente, na eerder gespeeld te hebben 
bij FC Wageningen, De Graafschap, AZ, Club Brugge 
en Feyenoord. Tom gold als groot talent en werd 
van jongs af aan geselecteerd voor diverse selectie-
elftallen.

Tom Krommendijk begon met voetballen bij SKV, 
Sport Kweekt Vriendschap. Misschien speelde hij 
nog op het oude veld aan de Oude Bennekomse-
weg of meteen al op sportpark De Zoom, waar SKV 
in 1972 naartoe verhuisde. Bij deze club werd zijn 
bovengemiddelde aanleg snel herkend en op zijn 
vijftiende speelde hij al in het eerste. In 1984 maakte 
de frivole linksbuiten zijn debuut in het betaald 
voetbal: met FC Wageningen verloor hij de uitwed-
strijd tegen De Graafschap met 5-2. 
Veel Nederlandse profclubs hadden interesse in de 
getalenteerde jonge aanvaller. PSV liet hem eind 
1986 een zogenaamd voorcontract tekenen, maar 
vanwege een begin 1987 opgelopen kruisband-
blessure kreeg dit geen vervolg. Tom keerde terug 
op de Wageningse Berg, waar het niet erg klikte 
met trainer Piet Schrijvers die hem naar het tweede 
elftal verbande. Hij maakte het seizoen af bij AZ, 
maar die club degradeerde en in de zomer van 1988 
verhuisde Tom voor 150.000 gulden naar 
Feijenoord, dat hem uitleende aan Cercle Brugge. 
Weer gooide een blessure roet in het eten, zodat hij 
zijn plek in het elftal kwijtraakte. Het jaar daarop 
was hij terug bij Feijenoord, waar hij vanwege de 
sterke concurrentie opnieuw weinig aan spelen toe-
kwam. In de zomer van 1990 tekende hij een twee-
jarig contract bij FC Twente, hopend in het 
Diekmanstadion meer speelminuten te zullen krij-
gen. In de eerste competitiewedstrijd – uit tegen 
Roda JC, met 2-1 gewonnen – was hij de hele wed-

strijd reserve. Na de gewonnen wedstrijd, onder-
weg met de auto van het stadion in Enschede naar 
zijn huis in Hengelo, verongelukte hij. 
Door zijn vroege dood is ‘voetbaldier’ Tom 
Krommendijk eeuwig een talent gebleven. De grote 
toekomst die voor hem weggelegd leek te zijn, 
kwam er niet. Zijn vier jaar jongere broer Mark – ze 
waren in hun jeugd samen maar met één ding bezig: 
voetballen, voetballen en voetballen – wist al jong 
dat grote broer Tom het spelletje verschrikkelijk 
goed beheerste: ‘Hij was altijd dreigend: als hij de 
bal had wist je dat er iets ging gebeuren. Hij was 
gehaaid en bezat het vermogen altijd op de goede 
plek te staan. Als echte publieksvoetballer was hij 
populair bij de fans’. 

Toch was er een schaduwzijde, die wellicht achteraf 
gezien mede oorzaak is van de grillig verlopen car-
rière. De onstuimige jonge prof liep niet altijd in de 
pas met de heersende mores binnen de voetbal-
wereld. Tom was volgens zijn broer ‘opstandig’:
hij uitte zijn kritiek op een trainer in de pers en hij 
was een keer enkele weken ‘verdwenen’.
Mark: ‘Hij was ontvankelijk voor de schemerkanten 
van het voetbal. Roken, drinken, lange nachten. Hij 
leefde – uit onmacht – niet meer alleen voor het 
voetbal. Vergeet niet dat Tom nog steeds een jonge 
gast was van net in de twintig. Populaire voetballer, 
veel vrije tijd, mooie auto en goed geld. Beschermd 
opgevoed in Wageningen en dan alleen in 
Rotterdam en Brugge. Mannen als John de Wolf 
namen je echt niet in bescherming hoor. En de 
begeleiding was destijds nihil.’ 

Tom was net gaan samenwonen en hoopte bij 
FC Twente zijn ‘laatste kans’ waar te kunnen maken.
De vraag ‘wat als het allemaal anders gelopen was?’ 
zal helaas nooit worden beantwoord. 

Door  
Carleen van den Anker

Opgedolven
Tom Krommendijk (1966-1990)



kingen, bijzondere kennis of vaardigheden die 

gemeenschappen of groepen (en soms zelfs 

individuen) erkennen als een vorm van cultu-

reel erfgoed. Bijzonder is dat het wordt over-

gedragen van generatie op generatie. CvdA

Historisch stripboek Gelderland
Na een geslaagde crowdfunding krijgt ook 

Gelderland, net als Zeeland en Brabant, een 

historisch stripboek. Het boek is grensover-

schrijdend, want de oorsprong van onze hui-

dige provincie ligt in het Duitse plaatsje Gel-

dern. Het project Grenzeloos Gelre is een 

samenwerking van een zestal Gelderse en 

Duitse erfgoedclubs. Ook Omroep Gelderland 

doet mee. Het spannende stripboek zal wor-

den verkocht in plaatselijke boekwinkels en bij 

erfgoedinstellingen. Alle basisscholen in Gel-

derland krijgen een gratis exemplaar en er 

wordt een lespakket ontwikkeld. CvdA
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ERFGOED IN HET NIEUWS

Gemeentearchief weer open
Het heeft even geduurd, maar de nieuwe stu-

diezaal van het Gemeentearchief is sinds 

november vorig jaar volledig ingericht. Geïnte-

resseerden zijn weer van harte welkom tijdens 

de nieuwe openingsuren. Eventueel is het 

mogelijk op andere dagen en tijden langs te 

komen. Dan ruim van tevoren mailen naar 

gemeente archief@wageningen.nl. Dat email-

adres kunt u ook gebruiken voor het stellen 

van vragen. Het archief is geopend op dinsdag 

en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. BK

Nieuwe regioarcheoloog
Per 1 januari 2018 is regioarcheoloog Peter 

Schut vertrokken naar de RCE (Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed) in Amersfoort. Zijn 

opvolger is Petra Kloosterman, eigenaar van 

een archeologisch adviesbureau in Delft. Zij 

kent het archeologische veld goed en is o.a. bij 

meerdere gemeenten betrokken geweest bij 

het vervaardigen van een Archeologische 

Beleidskaart. CvdA 

Casteelse Poort wordt duurzaam
De gemeente Wageningen gaat het gebouw 

van museum De Casteelse Poort verduurza-

men. Zeven andere gebouwen die eigendom 

zijn van de gemeente krijgen dezelfde behan-

deling. Alle in aanmerking komende energie-

besparende maatregelen worden getroffen en 

er worden zoveel mogelijk zonnepanelen 

geplaatst. Het plan moet binnen vijf jaar wor-

den uitgevoerd. Wethouder Lara de Brito daar-

over: ‘Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal 

zijn. Het is een grote uitdaging deze doelstel-

ling te halen. Daarin moeten we zelf als 

gemeente het goede voorbeeld geven’. PA

Beroep ‘molenaar’ op lijst Unesco
Het Nederlandse molenaarsambacht is eind 

2017 ingeschreven op de ‘Representatieve Lijst 

van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de 

Mensheid’ van de Unesco. Dit is te danken aan 

de inspanningen van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, 

het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het 

Gild Fryske Mounders. Immaterieel erfgoed is 

‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoon-

ten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdruk-

Muur van Mussert
De afgelopen maanden was er nogal wat com-

motie rondom de ‘Muur van Mussert’. Deze 

staat op camping De Goudsberg in Lunteren 

en de eigenaar wilde hem slopen. De monu-

mentenorganisaties Cuypersgenootschap en 

Heemschut hebben daarom, samen met de 

verenigingen Oud Ede en Oud-Lunteren, de 

gemeente Ede schriftelijk verzocht de Muur 

van Mussert op korte termijn te beschermen 

als gemeentelijk monument. De muur is het 

enige nog bestaande NSB-bouwwerk en 

onderdeel van een zwarte bladzij in onze 

geschiedenis. Daarmee heeft hij volgens deze 

organisaties grote historische waarde en kan 

hij een belangrijke bijdrage leveren aan het 

gesprek over deze periode. Anderen drongen 

er bij het ministerie van OCW op aan de muur 

tot rijksmonument te benoemen. Op dit 

moment is de sloop uitgesteld en zijn ministe-

rie, gemeente en eigenaar in gesprek. 

De provincie Gelderland is bezig alle plekken 

met een ‘fout’ verleden in kaart te brengen. 

Zeker nu de laatste ooggetuigen wegvallen, 

kunnen deze het verhaal van WO II vertellen. 

Het gaat onder meer om gevangenissen, exe-

cutieplekken en oorden van dwangarbeid. Zie 

ook de nieuwe website wo2gld.nl.

De Muur van Mussert werd in 1938 gebouwd 

en was 150 meter lang en tien meter hoog. In 

de muur is een kamertje gemetseld waar Mus-

sert zijn brieven aan Hitler schreef. Bij de muur 

werden zes grote bijeenkomsten gehouden, 

‘Hagespraken’, waarbij per keer zo’n 20.000 

NSB’ers aanwezig waren, hoewel de NSB door 

foto’s te manipuleren claimde dat het er 

50.000 tot 70.000 waren. CvdA

‘Grenzen van Gelderland’
Na het succes van ‘Gelegerd in Gelderland’ 

(2012) en ‘Gemaakt in Gelderland’ (2015) komt 

er deze zomer opnieuw een erfgoedfestival. 

Bij het thema ‘Grenzen’ kun je denken aan 

grenzen van kwartieren en landgoederen, en 

rivieren die lastige barrières vormden, maar 

ook aan taalgrenzen of aan de grens tussen 

protestantse en katholieke gebieden. Kortom 

Gelderse grensverhalen via theater, expo’s, 

wandel- en fietsroutes, lezingen e.d. CvdA

Casteelse Poort breidt collectie uit
Onlangs ontving het museum een bijzondere 

gipsen buste van de hand van beeldhouwer 

August Falise. Het betreft een gipsmodel voor 

de bronzen buste van de Renkumse schilder 

Hendrik van Ingen. Deze sierde het graf van de 

schilder na diens overlijden in 1920, maar ver-

dween in de Tweede Wereldoorlog. Het nieu-

we topstuk is een geschenk van museum De 

Veluwezoom in Doorwerth, dat het enige 

jaren in haar collectie had. De overdracht 

kwam tot stand dankzij bemiddeling van Rob 

Fierst van Wijnandsbergen. CvdA

Rhenens museum verzelfstandigd
Het Rhenense gemeentemuseum Het Rondeel 

is met ingang van 1 januari zelfstandig. Halver-

wege het jaar zal het verhuizen naar het monu-

mentale Oude Raadhuis in de benedenstad. 

Daar krijgt bovendien de VVV een plek. Het 

museum gaat verder onder de naam Stadsmu-

seum Rhenen. De dagelijkse leiding komt in 

handen van een betaalde coördinator die een 

team van vrijwilligers zal aansturen. In de 

woorden van het gemeentebestuur vormt het 

Oude Raadhuis straks ‘het cultuur-toeristische 

startpunt voor een bezoek aan Rhenen en een 

inspirerende en bruisende ontmoetingsplek 

voor de bewoners van Rhenen’. PA

mailto:gemeentearchief@wageningen.nl
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Hans Albers is de zoon 
van Gros Albers van de 
zadelmakerij, de tassen-
winkel en later Albers Alli-
gator. Dit kunststoffen-
bedrijf uit 1901 op het 
industrieterrein staat 
onder leiding van schoon-
zoon Ir. Ronald Edel. 

Alexander Albers, geboren in 1803, kwam in zijn 
jonge jaren vanuit Werth (Duitsland) naar 
Nederland om in de Achterhoek te trouwen met 
Johanna Molthoff, geboren in 1813, uit Westervoort. 
Dit stel kwam al snel naar Wageningen en kreeg in 
1846 een zoon, die zij Gros noemden. Kennelijk had 
hij paardenbloed in zijn aderen, want hij mocht al 
op jonge leeftijd beginnen als stalknecht bij Hotel 
De Wereld van de familie Steuk en schopte het daar 
tot stalmeester. Dat was een mooi beroep in die tijd 
en de concurrentie van tram of bus was nog heel 
ver weg.
Genoemde Gros trouwde met Antonetta Fontein en 
zij kregen in 1885 een zoon die eveneens Gros 
genoemd werd. Hij was van hetzelfde bloed en 
kwam dus net als zijn vader jong in dienst van de 
stalhouderij. In die tijd kwam het openbaar vervoer 
van de grond; de tramlijn Arnhem–Zeist werd op 30 
juni 1887 feestelijk in gebruik genomen. In februari 
1915 overleed Gros senior en zijn zoon Gros junior 
volgde hem op als stalmeester. Hotel De Wereld 
had inmiddels in de familie Snackers een nieuwe 
eigenaar/exploitant gekregen. 

Nog datzelfde jaar kreeg Gros Albers jr. de gelegen-
heid om de stalhouderij van Snackers over te 
nemen. Het bedrijf bleef voorlopig gevestigd op 
hetzelfde adres en Gros kon een van de woningen, 
nummer acht, huren die Snackers vlak achter het 
hotel aan de Grindweg (nu Bevrijdingsstraat) had 
laten bouwen. Hij trouwde met Marie Kolks uit 
Terborg (geboren in 1902) en het paar trok in de 

splinternieuwe woning waar ze drie zonen kregen: 
weer een Gros in 1924, Wim in 1927 en Theo in 1930. 
In 1934 verhuisde het gezin met de stalhouderij naar 
een pand verderop aan de Grindweg (hoek Delpad), 
waar nu radio-t.v. zaak Expert-Elerie is gevestigd.   
Al snel hielpen de jongens mee in de stalhouderij, 
het werken met de paarden sprak ze aan en het vak 
van koetsier kregen ze gaandeweg vanzelf mee. In 
1937 was er gezinsuitbreiding en werd een vierde 
zoon, nakomertje Hans, geboren.
Op werkdagen reed sinds 1882 het goederentreintje 
Bello tussen station Ede en station Wageningen, 
natuurlijk met machinist en een man met een vlag 
die vooruit loopt voor de veiligheid. Dat ‘station’ 
Wageningen lag net voorbij de stalhouderij en het 
Hervormde Rusthuis op de plaats waar we nu het 
winkelcentrum Stadsbrink zien en de N 225. 

Klussen
Tot 1940 was het werk dat gedaan moest worden 
heel divers en de familie pakte alle mogelijke klus-
sen aan waarbij paard, rijtuig of kar ingezet konden 
worden. Toen volgde de oorlog en moesten enkele 
paarden worden ondergebracht bij Snitselaar in 
Ederveen. Dit gebeurde vanuit de gedachte dat ze 
daar veiliger zouden staan dan in Wageningen. Zo 
goed en zo kwaad als het ging moest de familie de 
stalhouderij draaiende houden met rouw- en trouw-
diensten en – het was niet te vermijden – werken 
voor de Duitsers. 
Het werken voor het studentencorps stond deze 
jaren natuurlijk op een laag pitje. Gros Albers had 

Door Hans Albers

Over mensen, paarden en koetsen
De jonge Hans Albers, telg uit een bekende Wageningse familie, emigreerde al op 

zeventienjarige leeftijd naar Australië. Zijn achterneef, ook een Hans, verhaalt over 

beider familiegeschiedenis.

De stalhouderij van 
Albers aan de Grindweg 
(na 1934). Rechts een deel 
van garage Kirpestein. 
Privé-collectie familie 
Albers.
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jarenlang – volgens zijn in memoriam vanaf 1915, 
het jaar waarin hij zijn vader opvolgde als stalmees-
ter – hand- en spandiensten verleend aan Ceres, bij 
de rijtoeren die het Corps organiseerde. Na de inau-
guratie van nieuwe leden (‘klooien’) van deze stu-
dentenvereniging werd bijvoorbeeld jaarlijks een 
zogenaamde ‘rijjool’ gehouden, een gekostumeer-
de optocht. 
Een wapentegeltje van Ceres met de spreuk ‘Durf 
te leven’ werd aangebracht op huizen of winkel-
panden waarvan de eigenaar zich verdienstelijk 
had gemaakt voor de vereniging. Ook stalhouderij 
Albers had zo’n tegeltje. 
Omdat de oudste zoon Gros verwachtte dat de 
Duitsers hem zouden oproepen om te werken in 

Duitsland, dook hij onder bij café Schoenmaker in 
Ulft, een oude relatie van de familie. Hij huisde daar 
op de hooizolder boven het café en hoorde dikwijls 
hoe luidruchtig Duitse soldaten kunnen zijn als ze 
een drankje op hebben. Na de oorlog ging hij hard 
aan de gang om zijn bedrijf weer goed op poten te 
krijgen en de financiële situatie te verbeteren. 
Kort na 1950 was er in Wageningen een optocht 
voor schoolkinderen waarbij zij feestelijk zijn uitge-
dost en versierde fietsen en bolderwagens mee-
voeren. Op de foto zien we deze stoet voor de  
molensteenfabriek van Rutgers aan de 
Harnjesweg/Beatrixlaan, voorafgegaan door de 
veertienjarige Hans Albers op zijn paard. 
In die periode – begin jaren vijftig – was de stal-
houderij voor het eerst sinds de magere jaren der-
tig en de oorlogsjaren weer op een gezonde sterk-
te. Met enkele zonen en wat medewerkers heeft 
het bedrijf een tiental krachten aan het werk. Een 
bekende naam van toen is Gert Snippe, een oud- 
medewerker van de Renkumse Baron van Brakel 
wiens zoon trouwde met een dochter van restau-
ranthouder Campman. Samen met Ries Landman, 
Gert Ruisch en Jan van Brakel, vormde hij een 
bezetting waarmee direct een respectabele trouw- 
of rouwstoet kon worden samengesteld.

Noodlot
In 1954 sloeg echter het noodlot toe. Vader Gros 
overleed, slechts 69 jaar oud, tijdens zijn werk en 
wel op de begrafenis van de heer Wolfswinkel uit 
Bennekom. Tot overmaat van ramp kromp de 
markt en was er minder vraag naar koetsen. En de 
positie van het bedrijf op het terrein van autover-
huur was maar zeer beperkt. 
Na verloop van tijd kreeg de weduwe Albers kennis 
aan een busondernemer uit Overdinkel en eind 
1957 trouwden zij en verhuisden naar het oosten 
van het land. Nadat de zonen Gros en Wim de stal-
houderij nog zo’n 4 jaar hadden voortgezet, werd 
het bedrijf verkocht. Te koop waren zes ‘best 
bekend staande’ paarden, vele rijtuigen en 
wagens, tuigen, zadels, antieke arresleden en ver-
der alles ‘wat tot een volledige stalhouderij 
behoort’. Voor de verkoping waren volgens de 
Veluwepost van 5 november 1958 van heinde en 
verre stalhouders met klinkende namen naar 
Wageningen gekomen. Ook diverse (oud-)studen-
ten waren van de partij. De meeste belangstelling 
ging uit naar de postkoets, waaraan onverbrekelijk 
de naam ‘Ceres’ was verbonden. Deze bracht bij 
opbod een flink bedrag op: f 3100,-.  
Na het einde van het bedrijf trok zoon Wim naar 
Leiden en begon een begrafenisonderneming en 
een manege. Hij bleef dus dicht bij zijn roots, maar 
het was niet van erg lange duur, want hij overleed 
toen hij slechts 53 jaar oud was. Zoon Gros werd 

Het gezin van stalhouder 
Gros Albers rond 1944, 
vermoedelijk bij de 
eerste communie van 
Hans. Staand v.l.n.r. 
Wim, Theo en Gros jr., 
zittend v.l.n.r. vader 
Gros, Hans, moeder 
Marie. Privé-collectie 
familie Albers.

Hans Albers te paard 
tijdens een optocht van 
kinderen, rond 1950. 
Links op de voorgrond 
v.l.nr. Loes Albers van de 
zadelmaker, Wil Albers 
van de sigarenwinkel en 
Greet Albers eveneens 
van de zadelmaker, 
resp. woonachtig 
op Hoogstraat 54 
en 56. Rechts op de 
voorgrond met de 
handen in de zakken 
Freddie Straatman, 
woonachtig aan de 
Grindweg tegenover de 
stalhouderij. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief. 
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chauffeur aan de Landbouwuniversiteit en verricht-
te koetsierswerk bij stalhouderij van de Weerd in 
Ede. Gros was een bekend figuur in Wageningen, 
omdat hij tientallen jaren Sint Nicolaas van de 
haven naar het Gemeentehuis vervoerde, gevolgd 
door een rondrit door de stad. Hij overleed in 1999 
op 75-jarige leeftijd. Ook de derde zoon, Theo, had 
een betrekking bij de Landbouwuniversiteit. Hij 
werd 55 jaar oud.  

Naar Australië
Hans, de vierde zoon trok al op zeventienjarige leef-
tijd naar Australië. Hij is nu 80 en kan terugkijken op 
een succesvol leven als ondernemer. Hij maakte 
een rustige start als schapenhoeder op het platte-
land en woonde intern bij de boer, die hem in de 
eerste jaren piano- en accordeon leerde spelen. 
Daarna vertrok Hans naar de stad Olinda in de buurt 
van Melbourne en werkte daar in een tehuis voor 
geesteszieken, waar hij tussendoor meerdere ver-
zorgingsdiploma’s behaalde. Toen dit tehuis te klein 
werd voor het toenemend aantal patiënten heeft 
Hans – in overleg met de directie en de overheid – 
geïnvesteerd in een dependance die hij voor eigen 
rekening ging exploiteren terwijl de overheid een 
vaste vergoeding per patiënt betaalde. 
Ondertussen kocht hij overal waar dat maar kon, 
rijtuigen; uiteindelijk had hij er zo’n zeventig in zijn 
bezit en opende een rijtuigmuseum met als topstuk 
een originele Amerikaanse Mailcoach uit ca. 1860. 
Met deze Mailcoach met zes paarden ervoor heeft 
hij twee keer opgetreden in een westernfilm, die 
door een Amerikaanse filmmaatschappij in 
Australië werd opgenomen. Hans ontmoette een 
leuk meisje dat hij na enige tijd meenam naar 
Nederland om te trouwen. Alle familieleden en ken-
nissen waren daarbij aanwezig, het was in 1963. 
In 1969 hoorde Hans van zijn broer Gros dat stalhou-
derij Cochius in Zetten er mee stopte en dat daar 
zes koetsen te koop waren, een trouwcoupé, vier 
rijtuigen en een lijkwagen. Hans kocht ze alle zes en 
regelde met de firma Bongers de verscheping naar 
Australië. 
Toen Hans begin jaren zeventig zijn – inmiddels 
twee – tehuizen had verkocht, zag hij tijdens een 
trip naar de rivier de Murray een oude lekke rader-
boot aan de oever liggen. Bij navraag bleek het toe-
ristische schip voordelig te koop omdat de eigenaar 
er vanaf wilde, hij had er zelfs twee voor hem! Hij 
kocht ze beide voor een prikje, knapte ze helemaal 
op en bemande ze. Hij organiseerde er dagelijks 
vier trips mee op de rivier, inclusief een maaltijd en 
drankjes. Zes dagen in de week, ’s morgens met 
lunch en ’s middags met diner. Alle gasten betaal-
den contant (er waren nog geen pasjes) dus in het 
weekend was het urenlang geld tellen, bundelen en 
’s maandags storten op de bank. In 1985 verkocht 
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Boven: ‘Albers’ temidden 
van studenten achter het 
huis aan de Grindweg, 
eind jaren 40. De jongen 
rechts is Hans. Privé-
collectie familie Albers.

Onder: Het In Memoriam 
voor G.H. Albers namens 
het Corps. Privé-collectie 
familie Albers.

Hans de boten weer en sloot hij het museum waar-
na hij ook de meeste rijtuigen verkocht. Slechts een 
kleine selectie stalde hij op zijn boerderij, samen 
met zo’n twintig paarden en veel toebehoren zoals 
tuigen, lantaarns etc. 
Hans heeft nog steeds een druk leven daar aan de 
andere kant van de wereld. Hij speelt met zijn band, 
verzamelt en verhandelt antiek o.a. gelieerd aan zijn 
paarden, rijtuigen en stalhouderij. Nu hij wat ouder 
wordt mist hij Wageningen toch wel en hij belt 
regelmatig voor een praatje.
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Van de voorzitter 
In het vorige nummer lazen we: 

‘Tijdschrift HVOW naar VS’. Nu 

weten wij ook dat ons mooie tijd-

schrift terechtkwam in de Uris 

Library van de Cornell University 

(Ithaca, staat New York), een van de 

tien mooiste bibliotheken ter 

wereld, waar o.a. pamfletten uit de 

Franse Revolutie te vinden zijn. 

Hendrik Edelman, ons lid in de VS, 

verzorgde hier van 1969–1979 de 

collectievorming. Vandaar dat ons 

Tijdschrift daar nu te vinden is. 

Bedankt, Hendrik.

Over leden gesproken: Als bestuur 

hadden wij de ambitie ons ledental 

met 10 tot 15% te laten toenemen. 

Dat is niet gelukt. De teller is op 

8,3% blijven staan wat betekent dat 

het aantal (betalende) leden 

gegroeid is van 543 naar 588. Een 

plus van 45 (75 aanmeldingen en 30 

opzeggingen). Dit is wel 10 meer 

dan in 2016. Ook de laatste actie 

‘Leden werven Leden‘ heeft niet 

opgeleverd wat wij hadden 

gehoopt. Laten we de vier leden 

aangebracht door bestuursleden 

buiten beschouwing dan heeft die 

actie twee nieuwe leden opgele-

verd. Kijken wij naar de drie leden-

werfacties in 2017 dan hebben de 

acties en momenten waarbij men-

sen direct werden aangesproken, 

het beste resultaat. Dit jaar richten 

wij ons dan ook op de Boeken - 

(april) en Molenmarkt (september). 

De Algemene Ledenvergadering 

komt er weer aan. Noteer alvast: 

dinsdagavond 17 april 2018. Een his-

torische datum. Op de dag af is het 

dan 45 jaar geleden dat onze ver-

UIT DE VERENIGING

bele momenten van stad en inwo-

ners om de geschiedenislijst tot 

heden aan te vullen. Vooruitlopend 

op deze aanvulling zijn de lay-out 

en de indeling vernieuwd. In plaats 

van de klassieke indeling in vijf tijd-

vakken, van prehistorie tot 

moderne tijd, zijn er nu tien tijdvak-

ken. De tijdvakken hebben makke-

lijker te onthouden jaartallen, en de 

bijbehorende namen geven direct 

een beeld. Nieuwsgierig? Ga naar

www.oudwageningen.nl/

wageningse-geschiedenis.

Hiermee bezig zijnde kwam bij mij 

het idee op voor ‘De canon van 

Wageningen’. Sinds 2013 –  

Wageningen 750 – heeft 

Wageningen het standaardwerk  

‘Geschiedenis van Wageningen’. 

Maar geen eigen canon; een hand-

zaam overzicht in vijftig ‘vensters’ 

– korte hoofdstukken – over de 

meest gedenkwaardige ontwikke-

lingen van de stad. Alle 50 vensters 

samen vormen een raamwerk 

waarmee teruggekeken kan wor-

den op de geschiedenis en de ont-

wikkeling die de Wageningers heb-

ben gemaakt tot wie ze vandaag de 

dag zijn. Als Oud Wageningen gaan 

we proberen de ‘canon van 

Wageningen’ vast te stellen. Het zal 

geen eenvoudige opgave zijn om 

de uiteindelijke selectie te maken. 

De geschiedenis van onze stad kent 

veel opvallende gebeurtenissen, 

eigenzinnige personen en mar-

kante gebouwen, straten, wijken 

en buurten. Gestreefd wordt naar 

een keuze die recht doet aan dat 

rijkgeschakeerde verleden. Het 

moet een verrassend overzicht van 

de stadsgeschiedenis worden met 

de eerste afbeelding van 

Wageningen tot de realisatie van 

campus Wageningen. Hoe wij dat 

gaan doen wordt nu uitgewerkt. 

Oud Wageningen wil dat niet alleen 

gaan doen, maar samen met 

andere organisaties en mensen die 

het Wagenings historisch erfgoed 

als doel hebben. En ook 

Wageningers zelf moeten de kans 

krijgen hun inbreng te leveren. 

Wordt zeker vervolgd.

eniging werd opgericht. Daarom 

starten we de vergadering met kof-

fie en gebak. Verder laten we dit 

negende lustrum geruisloos voor-

bijgaan. Hoewel toch niet hele-

maal..., maar daarvoor moet u naar 

de ALV komen. 

Uitnodiging en agenda worden 

weer per e-mail verzonden. Leden 

van wie wij nog geen e-mailadres 

hebben krijgen deze per (stads)

post. De notulen, het jaarverslag en 

de financiële verantwoording ver-

spreiden wij niet. Deze zijn onge-

veer 14 dagen van tevoren via de 

website in te zien en te downloa-

den. Wie een papieren versie wil 

ontvangen kan dit kenbaar maken 

bij de secretaris (0317-423515 of 

secretariaat@oudwageningen.nl). 

De ALV zal verder in het teken staan 

van vertrekkende en komende 

bestuursleden. Wij zijn nog steeds 

op zoek naar een bestuurslid com-

municatie & PR! 

Aansluitend aan de ALV zal Bob 

Kernkamp een lezing houden over 

‘Studeren tijdens WOII’. Dit sluit aan 

op de theatervoorstelling 

‘Getekend’. GETEKEND is een waar-

gebeurd en multimediaal theater-

spektakel over een groep vrienden 

die in Wageningen studeren en in 

1943 voor de belangrijkste beslis-

sing van hun leven komen te staan: 

tekenen ze de befaamde loyaliteits-

verklaring aan de Duitse bezetter 

zodat ze door kunnen studeren, of 

weigeren ze te tekenen met gevaar 

voor eigen leven?; aldus de aankon-

diging. ‘Getekend’ zal rond 

Bevrijdingsdag opgevoerd worden 

in theater Junushoff als onderdeel 

van de 100 jaar Wageningen 

University & Research viering. 

Het zal u misschien zijn opgevallen 

dat wij proberen de website van de 

vereniging eigentijds en up-to-date 

te houden. Zo ook het onderdeel 

de ‘Wageningse Geschiedenis in 

jaartallen’.  

Het overzicht stopt bij het jaar 1995. 

Jan Nab, vrijwilliger van het 

Documentatiecentrum, is bezig het 

archief door te spitten op memora-

http://www.oudwageningen.nl/
mailto:secretariaat@oudwageningen.nl
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Jaarverslag WAW
De archeologische werkgroep van 
heeft haar jaarverslag over 2017 
gepubliceerd. De groep heeft 20 
actieve leden. Zij houden zich bezig 
met diverse boeiende projecten, 
waaronder de Westberg, Belmonte 
en de Voor posten. Het betreft 
zowel nieuw onderzoek als inventa-
risatie en afronding van oude gege-
vens. Ook aan digitalisering wordt 
hard gewerkt. 
Het informatieve en mooi vormge-
geven jaarverslag kan digitaal wor-
den ingezien op onze website. De 
papieren versie is aanwezig in ons 
Documentatiecentrum in De 
Casteelse Poort, te bezoeken op 
dinsdagmorgen. 

Nieuwe Leden 
Mw. W. de Jager
Mw. M. Vos de Wael
Dhr. H.L. van Aller
Mevr. R. Buringh
Dhr. J.W.E. Verwoert
Dhr. C. Tak
Dhr. J.S. Kühn
Dhr. J. van den Berg
Dhr. V. van den Berg 
Dhr. L. Smeets
Dhr. Ch. van Aggelen
Fam. Nigten en Laval
Mevr. S.A. van den Boogaart
Dhr. J.W. van Oosten
Dhr. R.S.A.R. van Rompaey
Dhr. H. Laméris

Opzegging
Dhr. I.C. Rauws
Dhr. B. Evenboer
Mw. M.G. Schilstra-Looyen
Mw. S. Fintelman-Ackerman
Dhr. H.E.Th. Gerritsen
Mevr. A.H. Janssen-Verdijk  
Mw. T.J. de Vos-IJtsma

Ledenaantal
Per 31-12-2017: 620 leden (588 beta-
lende en 32 niet-betalende leden).

Lezingen in maart en april
In het kader van het eeuwfeest van 
Wageningen Universiteit & 
Research besteden we in 2018 in 
onze lezingen aandacht aan de 
geschiedenis van de Universiteit. 
De eerste WU-gerelateerde lezing 
vindt plaats op donderdag 8 maart 
en heeft als titel ‘Wageningen: Stad 
der tegenstellingen’ revisited. Leo 
Klep zal het taai voortlevende 
thema van het beruchte proef-
schrift ‘De stad der tegenstellingen; 
een sociografie van Wageningen’ 
uit 1933 opnieuw bij de hoorns vat-
ten. De combinatie van deel-
gemeenschappen in Wageningen is 
een Groot Niet Te Vermijden 
Onderwerp dat niet mag ontbreken 
binnen honderd jaar universitair 
landbouwonderwijs. Leo Klep is 
landbouweconoom, publicist en 
journalist en heeft zich al langere 
tijd verdiept in het onderwerp van 
deze lezing. Hij schreef diverse boe-
ken over Wageningen, waaronder 

Hotel De Wereld en Mouterijnoord, 
en was redactielid van het stan-
daardwerk Geschiedenis van 
Wageningen, dat verscheen bij het 
750-jarig bestaan van de stad. 
De lezing vindt plaats in de 
Vredehorst, aanvang 20.00 uur. 
Op dinsdag 17 april zal gemeente-
archivaris Bob Kernkamp een lezing 
geven over de universiteit en haar 
studenten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, met de titel De uni-
versiteit in oorlogstijd. Wat waren 
de gevolgen van de Duitse bezet-
ting voor het personeel en de stu-
denten? Gingen de colleges 
gewoon door? Wat gebeurde er bij 
de studentenverenigingen? 
Studenten moesten een verklaring 
tekenen dat zij ‘loyaal’ zouden zijn 
aan de Duitse bezetter. Wat hield 
dat in en wat waren de gevolgen 
van wel of niet tekenen? Welke rol 
speelden personeel en studenten 
in het verzet? Bekende namen als 
professor Olivier, dokter Boes en 
Henk Sijnja passeren de revue. De 
lezing vindt plaats in de Vredehorst, 
aanvang 20.30 uur (na afloop van 
de Ledenvergadering).

O U D W A G E N I N G E N
Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 april
met aansluitend de lezing van Bob Kernkamp over ‘Studeren tijdens WOII’.

O U D W A G E N I N G E N
Gezocht bestuurslid Communicatie & PR
die samen met de overige bestuursleden en de vrijwilligers van de redactie, 
het schrijversteam en het FaceBook-team van het Documentatiecentrum 
diverse communicatieactiviteiten ontwikkelt die bijdragen aan het binden 
en informeren van bestaande leden, het werven van nieuwe leden en het 
verder positioneren van de vereniging.
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@oudwageningen.nl
Voor meer info kijk op: www.oudwageningen.nl/vrijwilligers-vacatures

http://www.oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:documentatiecentrum@oudwageningen.nl
mailto:documentatiecentrum@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
http://www.oudwageningen.nl/vrijwilligers-vacatures
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Tijdelijke tentoonstelling Kunst uit eigen bezit
De tentoonstelling biedt een bloemlezing uit de vele kunstwer-
ken in het depot van het museum. Van bijzondere stukken date-
rend van rond 1900 tot recente aankopen en schenkingen.

Lezing HV Oud Wageningen 
‘Wageningen: Stad der tegenstellingen’ revisited - lezing door 
Leo Klep. Informatie: zie pagina 27.

Film bij Omroep Gelderland
Een film over Renkum uit 1960, in de serie Ons Dorp, terug naar 
de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

Lezing Mijn Kerkewijk
Jaap Pilon vertelt over de geschiedenis van deze wijk in 
Veenendaal. Hij schreef een boek met dezelfde titel, gepresen-
teerd tijdens het 30-jarig jubileum van de Historische Vereniging 
Oud Veenendaal (www.oudrhenen.nl).

Presentatie
Over de geschiedenis van de brandweer in Elst.
(www.oudrhenen.nl).

Lezing HV Oud Wageningen
De universiteit in oorlogstijd - lezing door Bob Kernkamp. 
Informatie: zie pagina 27.

Expositie Drawn by Wageningen
Zie het artikel op pagina 6.

Nationale Romeinenweek
Thema mobiliteit. Hou de website www.romeinenweek.nl in de 
gaten voor de diverse activiteiten.

Lezing HV Oud Rhenen
Evacuatie van mens en dier van Rhenen tijdens WO II
(www.oudrhenen.nl).

Tijdelijke tentoonstelling Gemaakt voor stad en wereld
Over opmerkelijke ontwikkelingen in 100 jaar WUR, die 
Wageningen en de wereld hebben verrijkt. Meer informatie in 
ons volgende nummer.

AGENDA • WAGENINGS ERFGOED

Voor actuele informatie over Wagenings erfgoed
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.omdw.nl 
www.wageningen.nl/gemeentearchief
www.beeldbankwageningen.nl

t/m 22 april 2018
De Casteelse Poort

 Bowlespark 1A

8 maart 2018
Vredehorst, Tarthorst 1

20.00 uur

13 maart 2018,
vanaf 17:20 elk uur

20 maart 2018
20.30-22.15 uur

Gedachteniskerk
Herenstraat 82, Rhenen

4 april 2018 
19.30-22.00 uur
Het Bestegoed, 

Tabaksweg 22, Elst (U)

17 april 2018
20.30 uur 

Vredehorst 

20-4 t/m 25-10 2018
Bibliotheek WUR, Forum
Droevendaalsesesteeg 2

28-4 t/m 6 mei 2018
Diverse locaties in heel 

Nederland.

7 mei 2018, 10-12.00 u, 
Raadszaal

Nwe Veenendaalsewg 75
Rhenen

27 mei t/m 28 oktober 
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

28

http://www.oudrhenen.nl
http://www.oudrhenen.nl
http://www.romeinenweek.nl
http://www.oudrhenen.nl
http://www.oudwageningen.nl
http://www.casteelsepoort.nl
http://www.wageningenmonumentaal.nl
http://www.rondleidingenwageningen.nl
http://www.omdw.nl
http://www.wageningen.nl/gemeentearchief
http://www.beeldbankwageningen.nl

	_GoBack
	_GoBack

