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T EN  GELE I D E

CO LO FO N

Rond 4 en 5 mei liggen verdriet en blijdschap vaak dicht bij elkaar, maar soms ook mijlen ver uiteen.
Dat thematische dilemma houdt degenen die viering en herdenking vormgeven al jaren bezig. Wat geef je 
door aan de nieuwe generaties? Hoe bied je hen meer aan dan muziek en drank?   
In dit nummer besteden we veel aandacht aan het thema 75 jaar Bevrijding, dat kan in Wageningen natuur-
lijk niet anders. We zijn blij dat we alvast twee (ingekorte) hoofdstukken mogen publiceren uit ‘Vrijheid 
geef je door, 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen’, het boek dat op 16 april verschijnt. Daarnaast 
houden ook diverse andere verhalen en rubrieken in dit nummer verband met het thema.  
Toon Jansen heeft de redactie na acht jaar – twee termijnen en nog wat meer – verlaten. Bedankt voor 
meer dan 30 mooie Gesprekken en al je overige nauwkeurige redactiewerk, Toon! Fijn, dat je nog door 
wilt gaan met de rubriek ‘Gesprek met...‘. Jammer genoeg moet je je eerste keer als freelancer overslaan 
door ziekte. Beterschap gewenst.
Toon wordt opgevolgd door Jan Mars. Jan studeerde sociologie en filosofie in Utrecht en polemologie in 
Groningen. Hij woont sinds 1980 in Wageningen. Hij was betrokken bij diverse tijdschriften en boeken 
over allerlei onderwerpen, waaronder onderwijs. Van harte welkom!    
Blij zijn we ook met de komst van Eric Wijnacker, journalist bij De Gelderlander, als nieuwe columnist. 
Hij gaat voor de hele jaargang 2020 de column verzorgen. Als die opzet goed bevalt vragen we voor het 
jaar daarop weer een andere vaste kracht. 

Carleen van den Anker 
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Herdenken en vieren, vreugde en verdriet

de gemeentebesturen zich ermee te bemoeien, ze 
stelden keuringsdiensten in en deelden boetes uit. 

Voortvarend
Het wetenschappelijke artikel uit Wageningen 
maakte veel los in de bakkerswereld. In 1906 lan-
ceerden twee eigenaren van grote bakkerijen resp. 
in Den Haag en Amsterdam het idee van een eigen 
kwaliteitsinstituut van de Bakkersbond, dat ook een 
bakkersschool moest omvatten. Volgens hen lag 
het voor de hand dat instituut in Wageningen te 
vestigen, zo dicht mogelijk bij de hooggeleerde 
heer die zoveel wist van de kwaliteit van tarwe en 
bakken. Even wierpen Amsterdam en Arnhem zich 
op als vestigingsplaats, maar die werden prompt 
afgestopt door het kiene gemeentebestuur van 
Wageningen dat gratis bouwgrond beschikbaar 
stelde, pal naast het gebouw van Zaadcontrole. 
Daarna ging het rap. Al op 22 november 1909 kon 
minister Talma van Landbouw, Handel en Nijverheid 
het Station voor Maalderij en Bakkerij openen. Een 
paar maanden eerder waren de eerste studenten al 
begonnen, het waren er maar drie, maar toch, het 
begin was er. De praktische lessen werden in het 
Station verzorgd, de theoretische vakken als natuur-
kunde, chemie, plantkunde en boekhouden werden 
gevolgd aan de Rijkslandbouwschool. De cursus 
duurde twee jaar, het niveau was pittig, om toegela-
ten te worden moesten de leerlingen een diploma 
van mulo of hbs kunnen tonen. 

Zo voortvarend als de oprichters van de bakkers-
school waren de bakkers zelf nog niet. Het viel hun 
moeilijk en het was prijzig om hun beoogde opvol-
gers een paar jaar naar Wageningen te laten gaan. 
De eerste vijf jaar konden maar 21 diploma’s uitge-
reikt worden. Daarom werd de cursusduur tot één 
jaar teruggebracht. Wel werd in 1919 tevens een 
opleiding voor bakkerijleraren opgericht. De afge-
studeerden kregen de taak het land in te gaan om 

Het was een heel bescheiden gebouw dat de 
Nederlandsche Brood-, Koek- en Banketbakkers-
bond in 1909 opende, zeker vergeleken met het 
statige pand van het Rijksproefstation voor de 
Zaadcontrole dat ernaast lag. Hun nabuurschap 
was niet toevallig. De directeur van Zaadcontrole  
F. Bruijning had in 1905 een verhandeling gepubli-
ceerd over de bakwaarde van tarwe. Dat was de 
eerste keer dat de wetenschap zich bekommerde 
om de bakkerijpraktijk in ons land. En het was 
nodig ook. Nederland telde een dikke eeuw gele-
den zo’n 13.000 veelal eenmansbakkerijen. Het 
beroep was van vader op zoon overgegaan, elke 
bakker kocht zijn eigen granen, liet ze malen bij zijn 
eigen molenaar en ging te werk zoals dat al gene-
ratieslang gebeurde. Hij bepaalde zelf de samen-
stelling van zijn brood, hij kneedde het deeg met 
zijn handen en vaak nog met zijn blote voeten. Het 
was zwaar werk, dat vooral ‘s nachts gebeurde. De 
geleverde kwaliteit was wisselvallig, de klanttevre-
denheid navenant. In de grotere steden begonnen 

Beter brood begon bij Wageningen
‘Het gebouw is klein in verhouding tot de grotere gebouwen der rijksproefstations in de 

nabijheid, als illustrerend wat de regering vermag boven het particulier initiatief, maar groot in 

zijn bedoelingen en, naar het zich hopen laat, van gewichtigen invloed op het oud-vaderlandse 

gebruik van broodbakken’ - Wageningsche Courant, 23 november 1909, over de opening van het 

Proefstation voor Maalderij en Bakkerij annex bakkersvakschool. Deze nu 110 jaar oude 

‘bakkersschool’ heeft eind 2019 een forse nieuwbouw geopend - een gerede aanleiding om  

in de geschiedenis van de school te duiken. 

Door Piet Aben

I N  D I T  N U M M ER

Het Station voor Maalderij en Bakkerij aan de Binnenhaven rond 1920. Beeldbank 
Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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de landbouwstudenten woonden zij op kamers bij 
hospita’s verspreid over de stad. Ze namen vrolijk 
deel aan het Wageningse studentenleven; jaarboe-
ken en almanakken uit die tijd dissen daarover 
graag spannende verhalen op. Dat is allemaal over 
en voorbij. De vakschool haalt haar leerlingen 
tegenwoordig uitsluitend uit de eigen regio, ze 
komen ‘s morgens en gaan ‘s avonds naar huis. 

Toch dreigde de vakschool ook voor het Rijk te duur 
te worden. Begin jaren 70 was er een opleving 
geweest, maar de algehele teruggang in de bakke-
rijwereld had tot onafwendbaar gevolg dat het aan-
tal leerlingen dramatisch inzakte. Er moest een 
oplossing gevonden worden. Zoekend naar een gat 
in de markt kwam het schoolbestuur uit bij de 
mogelijkheid een middelbare hotelschool op te 
richten. Er bestonden al wel lagere horecacursussen 
en er waren twee hogere hotelscholen, maar daar-
tussen was er nog niets. En de Mammoetwet bood 
nu juist de kans die leemte in te vullen. Zo kwam 
Wageningen in 1972 aan de eerste middelbare hotel-
school/horecaopleiding in het land. Het succes 
daarvan was (en is) zo groot dat de krimp aan de 
bakkerskant meer dan goed is gemaakt.

Bouwgeschiedenis 
Inmiddels heeft de school een belangwekkende 
bouwgeschiedenis geschreven. Al in 1971 kon de 
school met nieuwbouw worden uitgebreid. In 1986 
werd ‘het gebouw met de muts’ geopend op de 
hoek Marijkeweg/Binnenhaven. Het oude 
Proefstation moest daarvoor wijken. Er volgden 
jaren van expansie: rond de eeuwwisseling werden 
nog eens twee studierichtingen opgezet, toerisme 
en facilitair beheer. Daarop volgde in 1999 weer 
nieuwbouw: aan de overkant werd Hotel De 
Nieuwe Wereld geopend met 19 kamers, vergader-
zalen, een keuken en een brasserie. 
En nu, weer twintig jaar later, is aan dit Hotel een 
fors complex toegevoegd met gloednieuwe keu-
kens en bakkerijen (geen gas!). Ruim 1300 studen-
ten volgen er onderwijs. De horeca-/hotelopleiding 
is met bijna 800 de grootste studierichting, de bak-
kerijopleiding waarmee alles 110 jaar geleden begon 
telt een kleine 200 studenten. En kijk, ‘Heel Holland 
bakt’ zorgt op dit moment voor een sprongetje in 
de aanmeldingen.

De nieuwe vakschool vertoont geen architectoni-
sche krullen zoals de buurman van Zaadcontrole, 
maar – o zoete wraak – zij is nu minstens even fors 
van massa en trouwens, Zaadcontrole bestaat 
allang niet meer, terwijl de vakschool Wageningen 
zich opmaakt voor een nieuwe eeuw ‘van gewichti-
gen invloed op het oud-vaderlandse gebruik van 
broodbakken’.

4

de achterblijvende scholing van de bakkers ter 
plekke bij te spijkeren. De regering was bereid dat 
werk te subsidiëren, terwijl de dagschool als parti-
culier initiatief door de Bakkersbond en de (ouders 
van de) studenten bekostigd bleef worden.  
Met dat al groeide de nationale betekenis van de 
bakkersschool langzaam maar gestaag. Het les-
programma veranderde vooralsnog nauwelijks, 
het sloot duidelijk aan bij de behoeften van de 
bakkerswereld die ook zelf weinig veranderde. 
Kort na de oorlog telde ons land nog evenveel bak-
kerijen als bij de oprichting van de school. Wel was 
het werk door de introductie van kneedmachines 
en rijsovens een stuk gemakkelijker geworden en 
de kwaliteit van het brood was door onderwijs, 
cursussen en controles vanuit het Proefstation 
sterk vooruitgegaan. Het Nederlandse volk toonde 
zich daarvoor erkentelijk en at steeds meer brood. 
Tussen 1920 en 1950 steeg de broodconsumptie 
van 80 naar 100 kilo per persoon per jaar. 

Bakkershoofdstad 
Nadat het Station voor Maalderij en Bakkerij zich in 1909 met zijn bak-
kersschool in Wageningen had gevestigd groeide Wageningen uit tot 
de hoofdstad van bakkersland. En dat is zo gebleven. Op een paar hon-
derd meter van het nieuwe schoolgebouw, op het Business & Science 
Park, treffen we vandaag de bewijzen daarvan aan in de vestigingen 
van:
• Nederlands Bakkerijcentrum
• Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij 
• Bakkerij Academie Wageningen
• Genootschap voor de Bakkerij
• Echte bakkers Gilde

Bakkershoofdstad Wageningen telde in de jaren vijftig van de voorbije 
eeuw meer dan veertig bakkerijen, op dit moment zijn er nog maar 
twee die zich ‘echte bakker’ mogen noemen. 

Leden van de Nederlandse Bakkersbond bij twee wagens van de campagne ‘Eet meer 
brood’ van het Rijksstation voor Maalderij en Bakkerij (1926). Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Groepsfoto van studenten aan de vakschool van Maalderij en Bakkerij, waarschijnlijk 
eind jaren 60. Foto W. Abrahamsz. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.

De nieuwbouw van de vakschool aan de Marijkeweg. Foto auteur.

Het ‘gebouw met de muts’ uit 1986 moest de groei opvangen die volgde op de uit-
breiding met de middelbare hotelschool. Het Station voor Maalderij en Bakkerij moest 
hiervoor wijken. Nu gaat ‘de muts’ tegen de grond om plaats te maken voor studenten-
huisvesting. Foto auteur.

Wageningen was in die tijd uitgegroeid tot hét 
kwaliteitsmerk in de bakkerijwereld, zoals het dat 
in de landbouwwereld al langer was. 

Nare gevolgen
Maar algauw begonnen twee ontwikkelingen de 
rustige voortgang te verstoren: de oprukkende 
supermarkten en de wijzigingen in het consump-
tiepatroon. Om een grote sprong naar nu te 
maken: op dit moment telt het land nog goed 
2000 bakkerijen en eten we nog maar 50 kilo 
brood p.p.p.j. Het is zonneklaar dat een bakkers-
vakschool daarvan de gevolgen ondervindt. Het 
aantal studenten liep zienderogen terug – eind 
jaren 50 waren er nog maar zo’n 25 – en dus werd 
de bekostiging voor de Bakkersbond een ondraag-
lijke last. Gelukkig was redding nabij. In 1956 bracht 
de overheid het veelvormige vakonderwijs bijeen 
onder het ministerie om zo tot meer onderlinge 
samenhang te komen. In dat landelijke gareel 
moest de bakkerscursus weer tweejarig worden, 
net als in het begin. Maar het meest gewilde 
gevolg betrof de financiering. Nu de overheid ein-
delijk over de brug kwam kon de opgelopen ach-
terstand van gebouw en inventaris worden ingelo-
pen. 
Vijftien jaar later, in 1971, kwam de overheid 
opnieuw met een grote reorganisatie, de 
Mammoetwet. Dat betekende een verdere uitbrei-
ding van de cursus naar vier jaar, inclusief een 
geheel nieuw stagejaar. Vanaf dat moment hoef-
den de studenten geen bakkerijervaring meer mee 
te brengen. Het aantal leerlingen groeide daardoor 
weer. De naam Wageningen deed nog steeds won-
deren, maar er was wel iets heel ingrijpends met 
de school en haar studenten gebeurd. 

Ingeleverd
Die beide onderwijshervormingen hielpen de bak-
kersvakschool dan wel financieel uit de brand, 
maar er moest ook veel worden ingeleverd. Door 
de herinrichting van het beroepsonderwijs in 1956 
kwam de school tot het ‘uitgebreid’ onderwijs te 
behoren, ze werd een uts, een uitgebreid techni-
sche school, vergelijkbaar met het ‘uitgebreid’ 
algemene onderwijs van de ulo. En dat terwijl oor-
spronkelijk een ulo-diploma als toelatingseis had 
gediend. Daar kwam nog bij dat vanaf dat moment 
ook elders in het land bakkersscholen werden 
opgericht. Bij de tweede hervorming, de 
Mammoetwet, ging de vakschool deel uitmaken 
van het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs, 
dat bestuurlijk werd ondergebracht in regionale 
onderwijscentra (roc’s). 
Al met al was de Bakkersbond zijn school kwijtge-
raakt aan de overheid en de school had haar unieke 
positie verloren. Vijftig jaar lang waren bakkers van 
heinde en ver naar Wageningen gekomen. Net als 



76 Oud Wageningen    1 - 2020

bewaard, dat vóor ettelijke jaren uit den tuin was 
opgegraven […] Dit doopvont nu is door den hr. v. 
Herwerden, die eigenaar was geworden, verkocht 
en onlangs is het naar Amsterdam verzonden. 
Heeft men dit niet geweten of was de liefhebberij 
om iets van historische waarde in bezit te houden 
niet zoo groot?’ 
Het Rijksmuseum nam het vont liefdevol op in de 
magazijnen om het in 1964 op zijn beurt in bruik-
leen te geven aan de Sint Stevenskerk in Nijmegen, 
waar het werd gebruikt voor het doel waarvoor het 
gemaakt was: als doopvont. Maar in 2015 kochten 
ze daar een nieuw vont en toen zag de Wageningse 
kerkeraad haar kans schoon om het oude doop-
vont terug te halen. In december 2015 werd het 
doopvont goed verpakt naar Wageningen overge-
bracht, waar het sindsdien bij de Stadswerf heeft 
staan wachten op (her)plaatsing in de Grote Kerk. 

Uit de grond
We gaan eerst terug naar het midden van de 
negentiende eeuw. Op de noordoosthoek van de 
kruising Kapelstraat-Nieuwstraat/Vijzelstraat, waar 
nu het Salverdaplein ligt, tegenover het huidige 
Café Daniels, woonde toen E.J. Haspels. Die liet in 
1852 zijn huis verbouwen: er kwam een aanbouw 
in de achtertuin. Bij de graafwerkzaamheden stuit-
ten de werklieden op een grote steen, die, een-
maal bovengronds gehaald, de kom van een oud 
doopvont bleek te zijn. ‘Leuk ding’, moet Haspels 

gedacht hebben, ‘dat kan ik mooi gebruiken’, en 
hij maakte er naar verluidt een bloembak van.
Engelbartus Johannes Haspels was directeur van 
het postkantoor en hield kantoor aan huis. Hij ver-
zorgde voor Wageningen de ontvangst, bezorging 
en verzending van poststukken in binnen- en bui-
tenland. Haspels was boekhandelaar in Nijmegen 
toen hij in 1838 trouwde met Cornelia Huiberta 
Martina van Schuijlenborgh, dochter van de 
Wageningse postdirecteur, van wie het huis oor-
spronkelijk was. Haspels nam de functie over van 
zijn schoonvader, die in 1842 overleed.
In 1879 erfde zijn nicht Engelberta Haspels het 
pand. Na haar overlijden in 1898 werd het voor 
6807 gulden verkocht aan Claudius Henricus van 
Herwerden, gehuwd met Theodora Magdalena 
Stuart. Zij woonden sinds mei 1889, toen Van 
Herwerden was benoemd tot stationschef, in 
Wageningen, aan de Hoogstraat. In mei 1890 nam 
hij de brandstoffenhandel naast het station over 
en eind dat jaar nam hij ontslag als stationschef. In 
1891 werd Van Herwerden agent voor het post- en 
transportbedrijf Van Gend & Loos, H. Colignon en 
Co. Heel lang bleef Van Herwerden niet in 
Wageningen: in mei 1902 deed hij zijn brandstof-
fenhandel over aan W.G. van Rijn en eind van dat 
jaar stopte hij ook bij Van Gend & Loos. Hij en zijn 
vrouw verhuisden vervolgens naar Renkum.

Het doopvont is toen niet in Wageningen achterge-
bleven, maar naar het Rijksmuseum in Amsterdam 
verhuisd. Kennelijk zag Van Herwerden in dat het 
te historisch waardevol was om het achter te laten. 
De Wageningsche Courant was het er niet mee 
eens. Die schreef: ‘ ’t Was aan velen bekend, dat in 
het huis, vroeger bewoond door de familie 
Haspels en waar nu het kantoor der firma v. Gend 
& Loos zich bevindt, een oud doopvont werd 

Mei vorig jaar is een begin gemaakt met de restauratie van de Grote Kerk op de Markt. Over enkele 
maanden zal de klus geklaard zijn. Tijdens de restauratie zal ook het vijftiende-eeuwse doopvont 
worden teruggeplaatst. In december 2015 is dat vanuit Nijmegen, waar het in de Sint Stevenskerk 
had gestaan, overgebracht naar Wageningen. Het vont wordt sinds 1903 beheerd door het 
Rijksmuseum, maar staat nu tijdelijk in opslag bij de gemeente. Hoe is dit Wageningse vont in 
Amsterdam en Nijmegen terechtgekomen? Een korte speurtocht.

De omzwervingen van het middeleeuwse 
doopvont van Wageningen 

Door  
Bob Kernkamp  

Bronnen

Archief Ned. Herv. Kerk-

voogdij inv.nr. 47c. 1715

Mijn Kadaster (online)

Steenbergen, Ton. Op zoek 

naar het doopvont (2). Oud 

Wageningen jaargang 9, 4 

(1981). 

Wageningsche Courant 

(online)

Zeven, Anton C. Wie woon-

den waar in Wagenin-

gen. Link op website Oud 

 Wageningen. 

antonzeven.nl/doopvont-

ned-hervormde-kerk- 

wageningen 

Van wie is het doopvont eigenlijk? 
Volgens de Wageningsche Courant had Van Herwerden het doopvont 
in 1903 aan het Rijksmuseum verkocht, en dan zou het Rijk dus eige-
naar zijn. Maar volgens de administratie van het museum is het in 1903 
in bruikleen gekregen van ene T. Stuart uit Amsterdam. Gaat het dan 
wel om hetzelfde doopvont? Daar lijkt geen twijfel aan: Van 
Herwerden was getrouwd met Theodora Magdalena Stuart (overleden 
Renkum 1905), en ik vermoed dat zij die T. Stuart was, of anders zal het 
haar jongste broer Theodorus Stuart zijn geweest, die advocaat was in 
Amsterdam (overleden aldaar 1928).
Is het vont dan eigendom van de familie Van Herwerden, of de familie 
Stuart, of het Rijksmuseum? Kun je wel iets in bruikleen hebben van 
iemand die is overleden? Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn de nabe-
staanden van een overleden eigenaar-bruikleengever de nieuwe eige-
naren. Maar wie zijn dat? We weten al niet eens wie die T. Stuart was 
en of hij/zij de eigenaar was of alleen de bruikleengever…

Het vont zoals het in de Nijmeegse Stevenskerk stond, 
voorzien van twintigste-eeuwse voet, bekken en deksel.   
Foto Wageningen Monumentaal.

Blik vanaf de Markt door de Vijzelstraat tussen 1898 en 1903. Geheel rechts Huize Cunera. Daarachter is het huis van Van Herwerden te zien, met de 
tekst ‘Van Gend en Loos H. Colignon’. In de tuin van dat pand, die achter de huizen aan de Kapelstraat (rechtsaf, buiten beeld) lag, is het doopvont 
be- en opgegraven. Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.
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In de grond
De vraag is natuurlijk hoe het vont in die tuin van 
Haspels terecht was gekomen en waar het oor-
spronkelijk stond in Wageningen. Er is geopperd 
dat het in de Grote Kerk heeft gestaan, in de 
Nicolaaskapel in de Kapelstraat, of in ‘het Klooster’ 
aan de Herenstraat. Die laatste twee lokaties zijn 
onwaarschijnlijk. Het dopen was doorgaans voor-
behouden aan parochiekerken en het is zeer de 
vraag of er in de Nicolaaskapel wel gedoopt werd. 
Er zijn in elk geval geen bewijzen van. ‘Het 
Klooster’ was geen kerkelijk gebouw, maar bood 
rond 1600 onderdak aan de nonnen die tijdens de 
Reformatie uit het convent van Renkum naar 
Wageningen waren gevlucht. Die bedienden 
zeker niet de doop.

Het meest logisch is dat het vont in de Grote Kerk 
heeft gestaan. En dat blijkt ook het geval te zijn. 
Anton Zeven vond in het kerkarchief in de jaarre-
kening over 1715 op 8 mei de post ‘is het steenen 
doopvadt uijt de kerck verkoft aan de heer bur-
gemr. Gerritsen van Eede’, voor 4 gulden. De heer 
Van E(e)de, met de merkwaardige voornaam 
Gerritse(n), was een van de Wageningse burge-
meesters en brouwer. De kerk zal een nieuw 
doopvont hebben gekocht of gekregen en het 
oude hebben weggedaan. Van Ede was sinds 1704 
eigenaar van de brouwerij De Bontenos (nummer 
368 op afb. 3) en het gebied eromheen. Het huis 
nummer 362 met tuin (363) hoorde daarbij; wan-
neer het precies is gebouwd, is onbekend.

Gerritse van Ede was de vader van Woutera van 
Ede, die rond 1707 trouwde met burgemeester 
Jacobus van Schuijlenborgh, de overgrootvader 
van mevrouw Haspels-van Schuijlenborgh. Een 
van de nazaten van Van Ede zal uitgekeken zijn 
geraakt op het doopvont en het in de grond 
gestopt hebben. Waar het in 1852 dus weer uit 
tevoorschijn kwam. Als het straks weer in de kerk 
staat, heeft het dus al heel wat levens achter de 
rug!
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De Berg maakt slank
Met het klimmen der jaren is het net of je dikke huid dunner wordt en emoties meer aan de 
oppervlakte komen. Althans, dat gevoel bekroop mij onlangs toen ik stond te kijken bij de 
Olympiahal die gesloopt wordt. Het raakte mij; dat was de eerste sporthal van Wageningen, 
waar ik als jochie gymlessen van de Aloysiussschool kreeg. De hal leek oneindig groot en in 
die tijd waren mijn sportieve ambities nog niet gedoofd door de realiteit. Ik vond die ruimte 
heerlijk, want eerder, als leerling van de Cuneraschool, kreeg ik les in een krap gymzaaltje in 
de Riemsdijkstraat. Ook allang verdwenen overigens. 

Het verdwijnen van sportaccommodaties is in Wageningen schering en inslag, maar daar 
had ik vroeger minder moeite mee dan nu. Met mijn vriendjes voetbalde ik bij SKV aan de 
Oude Bennekomseweg, bij WAVV aan de Sportparkweg (nu Van Uvenweg), sportpark de 
Nude, de Wageningse Afweg en de Ouwe Tol. Van dat laatste herinner ik mij nog een kran-
tenfoto van blije mensen die de hoge ballenvangers achter de doelen omver trokken.. 
Koning Voetbal dolf daar het onderspit tegen een nieuwe ecologische route. Mooi natuurlijk, 
maar toen voelde ik, voor het eerst, een beetje pijn. Want wat hebben we daar lekker 
gevoetbald en wat liepen Wageningers nog kriskras door elkaar heen. 

Een stad der tegenstellingen? Op het voetbalveld heb ik daar altijd maar bar weinig van mee-
gekregen. Op de Born-Zuid speelden teams van DLO-onderzoekinstituten als IBVL, IBS en 
BGD gewoon een lekker potje tegen bedrijfsteams van sigarenfabriek Schimmelpenninck en 
drukkerij Vada. Bij voetbalclubs hadden studenten soms eigen teams, maar we zaten gezel-
lig samen in de kantine. Sport verbroedert of verzustert, ik geloof daar heilig in. 
Op het veld ten minste. 

Ook bij andere sporten is veel verdwenen. Ik heb jaren getennist op de Born-Zuid, maar ook 
bij hotel de Wageningse Berg en langs het Nieuwe Kanaal lagen tennisbanen. Tafeltennis-
vereniging Shot verliet het ook al verdwenen oude rangeerterrein van treintje Bello. Op het 
korfbalveld van SSS zijn nu boogschutters actief en het oude thuis van Vada-korfbal wacht 
nog op een nieuwe bestemming. Ik wil maar zeggen: sportcomplexen is vaak een korter 
leven beschoren dan de beoefenaren van die sporten. En daarmee wordt bij al die sporters 
een basis gelegd voor weemoed. Als je de teloorgang niet meer met eigen ogen kan aan-
schouwen wordt de herinnering steeds mooier.

Al die weemoed begint zolangzamerhand, afgezien van de aloude wielerbaan, louter samen 
te ballen in het stadion op de Wageningse Berg. Ik mocht als 12-jarig jochie daar een voor-
wedstrijd spelen tegen pupillen van Vitesse, met duizenden mensen op de vroege zondag-
middag op de tribune. Ik verkeerde toen gelukkig nog in de zalige onwetendheid dat dat al 
mijn sportieve hoogtepunt zou blijken te zijn. 

Mijn geluk van toen gun ik eigenlijk elke jeugdige Wageninger van nu. Waarom is het niet 
mogelijk om elk Wagenings jeugdteam elk seizoen één thuiswedstrijd te laten spelen in het 
stadion? Het veld ligt er prachtig bij, de netten zijn nieuw en de lijnen zijn strak getrokken. 
Herstel de oude spelerstunnel en gun elk Wagenings jochie of meisje de herinnering dat ze 
ooit in een echt voetbalstadion hebben mogen voetballen. Ik kan daar al vijftig jaar op teren. 
Laat het geluid van juichende supporters van weleer uit de luidsprekers klinken en eeuwige 
herinneringen worden geboren. Sjotten met de bledder op de Waogeningse huch, kan het 
Wa(o)geningser? 

Als ik jongeren op gezond gewicht zou willen helpen dan denk ik dat zo’n ervaring in onze 
eigen voetbaltempel meer effect heeft dan het uitdelen van folders of verwijzen naar gezon-
de websities. Als je als 12-jarige scoort op De Berg dan wil je nog verder omhoog. En verkies 
je die wortel misschien wel boven een patatje oorlog.

CO LU M N

Door
Eric Wijnacker  

Eric Wijnacker is 

Wageninger, historicus 

en journalist bij dagblad 

De Gelderlander.
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Hoe ziet het vont eruit? 
Het Rijksmuseum omschrijft het doopvont in zijn catalogus als volgt: 
doopvont, 48 cm hoog, achtzijdig, van hardsteen met onder de uitste-
kende geprofileerde bovenrand vier borstbeelden, twee van vrouwen 
en twee van mannen waarvan er een verloren ging. De geprofileerde 
onderzijde van de kuip herinnert aan de bloemkelk. Het vont zou rond 
1400 in Nederland zijn gemaakt door een onbekende beeldhouwer.
Het doopvont staat op een bijpassend voetstuk dat er later bij is ge-
maakt. Naar verluidt is dat door het Rijksmuseum gedaan, maar op een 
foto van het museum staat het vont op een andere, veel eenvoudigere 
voet.

Kadasterkaart van 1832. Nummer 362 was het huis van 
respectievelijk G. van Ede, de Van Schuijlenborghs, E.J. 
Haspels en C.H. van Herwerden aan de Kapelstraat. 
Nummer 363 is de bijbehorende tuin, die uitkwam in de 
Herenstraat (toen Achterstraat).

Het doopvont op een 
foto van het Rijks-
museum.

Het huis na de verbouwing, getekend in april 1853. Het 
gebouw, de trottoirs en de tuin zijn aangegeven. 
Duidelijk is te zien dat er in de tuin een stukje aan het 
huis is gebouwd. Daar heeft het doopvont dus begraven 
gelegen. Kadastrale hulpkaart, 1853.
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SS-divisies. Vier dagen daarna had Montgomery 
besloten geen verdere aanvallen te doen in 
afwachting van onderhandelingen met de Duitse 
Generale Staf. De dagen voorafgaand aan 5 mei 
hadden onderhandelingen plaatsgevonden over 
voedseltransporten naar het hongerende westen 
van Nederland. Op 28 april werd in Achterveld bij 
Amersfoort met de Duitsers overlegd over de 
‘mogelijkheid tot verlichting van de situatie in 
Nederland’. Daarna ontmoetten generaal Foulkes 
en de Duitse chef-staf generaal Reichelt elkaar 
woensdag 2 mei in de Aula van de Landbouw-
hogeschool, waar de ‘Protocollen van Achterveld’ 
werden ondertekend. Dit vormde de opmaat voor 
de ‘Conferentie van Wageningen’ die de geschie-
denis in zou gaan als ‘capitulatiebesprekingen’. 

Generaal Foulkes had het zwaar beschadigde 
Hotel De Wereld op 2 mei naast de Aula gezien en 
uitgekozen voor de laatste afrekening met de 
Duitsers. In de ochtend van 5 mei werd de Duitse 
opperbevelhebber in Hilversum radiografisch 
gesommeerd naar Wageningen te komen. 
Foulkes arriveerde in een luxe Buick, begeleid 
door manschappen van de Canadese gemotori-
seerde Military Police. Prins Bernhard kwam voor-
rijden in de grote, open Mercedes-Benz met kente-
ken RK-1, die van Seyss-Inquart was geweest. Om 
11 uur verscheen Reichelt in een VW-Kübelwagen. 
Dit eerste treffen werd ook bijgewoond door chef-
staf brigadegeneraal Kitching en een tolk. Het 
onderhoud was kort. Reichelt kreeg van een ont-
stemde Foulkes opdracht diezelfde dag om 16.00 
uur met zijn superieur, generaal Blaskowitz, terug 
te komen. 
Die middag kwamen partijen opnieuw bijeen in de 
gelagkamer van het hotel, waar een lange tafel 
was geplaatst met aan weerskanten een rij stoe-
len. Er zaten geen ruiten in de ramen en het pla-
fond hing naar beneden, meldde Sjoerd de Vrij van 
Radio Herrijzend Nederland.
Onder luid kabaal van sirenes en voorafgegaan 
door Canadezen, verschenen de Duitsers precies 
op tijd. Doordat van de bespreking geluidsopna-
men bestaan, weten we precies wat er gezegd is. 
Nadat Foulkes zich had voorgesteld als comman-
dant van het Eerste Canadese leger, vroeg hij 
Blaskowitz of hij de opperbevelhebber van de tota-
le Duitse strijdmacht in Nederland was. Het ant-

4 mei
Op vrijdagavond 4 mei maakte de BBC de Duitse 
capitulatie op de Lüneburger Heide bekend. De 
formele capitulatie werd de volgende ochtend 
effectief. Vanaf dat moment zouden de Duitsers 
alle vijandelijkheden te land, ter zee en in de lucht 
beëindigen. Het grote nieuws verspreidde zich 
snel. Al in de ochtend van zaterdag 5 mei zond 
Radio Oranje een bevrijdingstoespraak van de 
Nederlandse regering in Londen uit. Overal in het 
land leidde dit tot golven van vreugde, al was de 
situatie nog verre van overzichtelijk. 
De opperbevelhebber van het ten westen van de 
Grebbelinie ingesloten 25e Duitse leger, generaal 
Blaskowitz, stelde zijn troepen anderhalf uur later 
op de hoogte. Voor het 1e Canadese leger, dat deel 
uitmaakte van de Britse strijdmacht in Nederland 
en het noordwesten van Duitsland, was de oorlog 
plotseling voorbij. Bevelhebber Charles Foulkes 
van het 1e Canadese Legerkorps werd zelfs enigs-
zins verrast door de capitulatie. Deze leek een 
afzonderlijke overgave van de troepen van 
Blaskowitz overbodig te maken. 

5 mei
Op 17 april was Wageningen bevrijd door het Duke 
of Wellington Regiment British 49th Infantry 
Division (Polar Bears). Het Regiment liftte mee met 
tanks van het Canadese Ontario Regiment en reed 
via Haagsteeg en Nieuwe Weg (nu Costerweg) de 
verlaten stad binnen. Daarmee stonden de bevrij-
ders vanaf 18 april voor de Grebbelinie, die nog in 
handen was van Duitse (en Nederlandse) 

woord luidde bevestigend. Daarop deelde Foulkes 
mee opdracht van Montgomery te hebben om 
Blaskowitz de capitulatievoorwaarden voor alle 
Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa voor te 
lezen. De voorwaarden die Montgomery in 
Lüneburg had opgelegd golden ook voor de 
Duitsers in Nederland. Toch vroeg Foulkes of 
Blaskowitz bereid was te capituleren, waarop de 
Duitse bevelhebber antwoordde met: ‘Jawohl’. 
Over de vraag of de bijeenkomst in Hotel De 
Wereld daarmee ook een capitulatiebespreking 
was is sindsdien veelvuldig gediscussieerd.

Feitelijk werden in Hotel De Wereld regelingen 
getroffen voor de overgave van het Duitse bezet-
tingsleger in West-Nederland. In het die dag gete-
kende document staat niet één keer het woord 
capitulatie. Wel wordt gesproken over overgave-
bevelen (Orders on the Surrender). Hierin werd een 
aantal praktische afspraken vastgelegd die op het 
volgende neerkwamen: 
Inlichtingen over alle militaire zaken moesten voor 
zondag 6 mei 16.00 uur aan de Canadese bevelheb-
ber worden verstrekt. De Duitse troepen moesten 
zich ordelijk gedragen, mochten zich niet verplaat-
sen en moesten uiteindelijk worden ontwapend. 
Veiligheid werd geëist voor alle geallieerde onder-
danen. Bewakers van concentratiekampen moes-
ten ogenblikkelijk worden gearresteerd en de 
opperbevelhebber en zijn staf moesten zich 
beschikbaar houden.  
De Duitsers moesten volledig meewerken bij de 
hoognodige voedselvoorziening aan het 
Nederlandse volk. Voorlopig bleven de Duitse troe-
pen in het bezit van kleine wapens, maar als zij het 
vuur openden op Nederlanders, zouden ze als oor-
logsmisdadiger worden berecht. De Britse troepen 
zouden pas vanaf maandag 7 mei West-Nederland 
binnentrekken. Blaskowitz werd persoonlijk ver-
antwoordelijk gesteld voor de stipte uitvoering van 
de bevelen. Nog diezelfde avond hield koningin 
Wilhelmina een radiotoespraak waarin zij duidelijk 
maakte dat de vijand was verslagen, van oost tot 
west, van zuid tot noord: ‘eindelijk zijn we weer 
baas op eigen erf en in eigen haard’. Ook prins 
Bernhard richtte zich tot het volk, waarbij hij opriep 
de Nederlandse nuchterheid zwaarder te laten 
wegen dan ‘de opwellingen van het ogenblik’. 
Dat gold in het bijzonder voor ‘zijn’ Binnenlandse 
Strijdkrachten.  

6 mei 
De ondertekening van het definitieve ‘capitulatie-
verdrag’– gedateerd ‘5 mei 1945’ – gebeurde, zoals 
tegenwoordig algemeen wordt aangenomen, op 
zondagmiddag 6 mei om 16.30 uur in de Aula van 
de Landbouwhogeschool. De ondertekening 
betrof documenten waarin Blaskowitz te kennen 

gaf dat hij had voldaan aan de opdracht om binnen 
24 uur informatie te verstrekken over de positie 
van de Duitse troepen in West-Nederland. Deze 
informatie was nodig voor de opmars van de geal-
lieerden. Het document is terug te vinden in het 
archief van de gemeente Wageningen. 
De toegang tot de aula werd bewaakt zodat er 

De veelbesproken mythe van Wageningen

Door Wim Huijser  

De Duitse afvaardiging 
arriveert bij de tent van 
Montgomery om de 
Duitse overgave te 
bespreken. Tekening van 
J. Douwenga in zijn 
boekje ‘Wageningen 
5-5-’45 Capitulatie’. Dit 
werd kort na 1945 
uitgegeven bij Ponsen & 
Looijen, Wageningen.

Generaal Blaskowitz en 
zijn chef-staf generaal 
Reichelt arriveren bij 
Hotel De Wereld. 
Generaal Foulkes staat 
hen daar op te wachten. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Wim Huijser is schrijver-

publicist op het snijvlak 

van geschiedenis, 

literatuur en landschap.

Hotel De Wereld is de afgelopen 75 jaar hét symbool geworden voor de 
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Over wat zich precies in 
en om Wageningen afspeelde op 5 en 6 mei 1945 bestaan nog altijd vragen. 

24 uur uitstel
De Canadezen hadden 
een tweetalig document 
met de capitulatievoor-
waarden (‘Articles of 
Surrender’ of 
‘Übergabebefehle’) bij 
zich. Kitching vond het 
veel te lang: ‘Het verbijs-
terde zowel onszelf als de 
Duitsers’. In zijn boek Na de bevrijding schrijft Ad van Liempt dat de 
Canadezen generaal Blaskowitz een ‘veel te dik pak papier vol voor-
waarden’ hadden voorgelegd. Volgens dr. L. de Jong in Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog werd die 
vijfde mei inderdaad uitvoerig met Blaskowitz onderhandeld, waar-
bij de Duitsers in principe bereid bleken te capituleren. Zij moesten 
echter nog op enkele punten instemming verkrijgen van hun opper-
bevel in Duitsland. Bovendien had Blaskowitz bedenktijd nodig om 
een aantal praktische zaken te regelen en de geallieerden de ver-
eiste informatie te kunnen verstrekken. Ook wilde hij de Duitse troe-
pen informeren om te voorkomen dat het bericht als ‘gerucht’ zou 
worden afgedaan. Omdat het voor Foulkes niet noodzakelijk was 
dat het akkoord ter plaatse zou worden ondertekend, werd 24 uur 
extra tijd gegeven. 
Toen aan het eind van de bespreking een nieuw document moest 
worden opgesteld, bleek er geen schrijfmachine voorhanden. Een 
onbevestigd verhaal wil dat de Duitse generaal Reichelt daarnaar op 
zoek is gegaan. Toen iemand uiteindelijk een typemachine kwam 
brengen, zou die zijn geruild voor een doos sigaren. Aan het eind 
van het overleg kreeg Blaskowitz een exemplaar van de voorwaar-
den mee, waarvoor hij een ontvangstbewijs moest tekenen. 
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of bevrijding’ en is ‘de Vrede van Wageningen 1945 
een mythe’. Bij herhaling wijst hij erop dat in De 
Wereld ‘uitsluitend de overgavebevelen ter imple-
mentatie van de capitulatie op de Lüneburger-
heide’ aan de orde waren. Het weerwoord van de 
gemeente luidt: ‘Aangezien op het document dat al 
meer dan een halve eeuw ‘capitulatieakte’ heet de 
datering 5 mei 1945 staat, en Nederland jaarlijks de 
bevrijding op 5 mei viert, houden wij die datum aan 
als datum van ondertekening van het document en 
houden wij ook die benaming aan, ook al is duide-
lijk dat er op dat moment niet meer gecapituleerd 
hoefde te worden.’ 
Wageningen speelt in de naoorlogse samenleving 
een belangrijke rol als ‘lieu de mémoire’ voor de 
afsluiting van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland. Het beantwoordt ‘duidelijk aan een 
breed gevoelde behoefte’ en brengt de gemeente 
ertoe om de benaming ‘Stad der Bevrijding’ te blij-
ven hanteren. In diverse bronnen, waaronder de 
website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, wordt 
gesteld dat ‘Ondanks dat het geen officiële, rechts-
geldige capitulatie is geweest, [..] de ondertekening 
toch van groot belang [is] voor Nederland. Op deze 
dag heeft de Duitse opperbevelhebber van het 
Duitse leger in Nederland nadrukkelijk gezegd dat 
ze capituleren en dat de oorlog is afgelopen. Een 
belangrijk moment voor Nederland.’    

en bemoeide zich uitvoerig met de tafelschikking. 
Ook drong hij aan op de aanwezigheid van opper-
bevelhebber Blaskowitz, terwijl hij de onderteke-
ning ook had kunnen overlaten aan Reichelt. 
Omdat Foulkes geen enkel belang had bij een 
nieuw mediaspektakel, zou hij hebben besloten de 
ondertekening van het standaardformulier op 6 
mei in stilte te laten plaatsvinden.

Wat deze theorie ondersteunt is de onthulling uit 
1975 van de toen 77-jarige Reichelt in een radio-
interview met historicus Henk Krosenbrink. 
Volgens de Duitser vond de feitelijke onderteke-
ning plaats op 6 mei in een kapotgeschoten boer-
derij in de Nude, een onthulling waaraan nooit veel 
ruchtbaarheid is gegeven. Generaal Kitching heeft 
altijd verklaard dat dit niet het geval was. In de 
Nude had wel een gesprek plaatsgevonden tussen 
Duitsers en Canadezen, maar dat betrof de voed-
seltransporten voor West-Nederland, de zoge-
noemde ‘Operatie Faust’.  

Waarom Wageningen en Hotel De Wereld?
Waar de handtekening ook gezet werd – in de offi-
ciële lezing wordt uitgegaan van de Aula van de 
Landbouwhogeschool – , Wageningen mag zich 
met recht ‘Stad der Bevrijding’ noemen. De 
Canadese generaal Foulkes had namelijk in de mei-
dagen van 1945 de stad aangewezen om er de capi-
tulatiebesprekingen met de in Nederland aanwe-
zige Duitsers te voeren. De keuze viel op 
Wageningen omdat de Duitse linies even daarbui-
ten begonnen. De Duitsers hoefden geen grote 
afstand te rijden door bevrijd gebied, met gevaar 
voor molestatie. Belangrijk was ook dat 
Wageningen een lege stad was; van de bevolking 
viel geen actie tegen de Duitse onderhandelaars te 
vrezen. Toen generaal Foulkes de naam hoorde 
van Hotel De Wereld, stond voor hem vast dat de 
Duitsers hier zouden ‘capituleren’. Hoewel geal-
lieerde granaten grote schade hadden toegebracht, 
kon De Wereld met kunst- en vliegwerk voor de 
ontmoeting in gereedheid worden gebracht.

Een belangrijk moment voor Nederland
In een recente column in dit tijdschrift stelt Maarten 
van Rossem dat Wageningen begrijpelijkerwijs veel 
werk maakt van de bewering dat de capitulatie in 
De Wereld is getekend, al ging het volgens de his-
toricus louter om ‘een administratieve overeen-
komst ten behoeve van de uitvoering van de capi-
tulatie die op 4 mei in Lüneburg was getekend’. 
Iemand die zich de afgelopen tien jaar veel kriti-
scher heeft uitgelaten over het predicaat ‘Stad der 
Bevrijding’ is historicus Jan Brouwer. In diverse 
publicaties heeft hij de gemeente zelfs beticht van 
‘hardnekkige geschiedvervalsing’. Volgens 
Brouwer is Wageningen ‘geen stad van capitulatie 
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geen pers bij kon zijn. Volgens Reichelt had 
Foulkes tegen Blaskowitz gezegd dat de bijeen-
komst in besloten kring kon plaatsvinden, zodat 
de Duitsers een openbare vernedering bespaard 
bleef. 

Er wordt van uitgegaan dat prins Bernhard niet 
aanwezig was, al zijn er bronnen die dit tegenspre-
ken. Doordat er geen fotografen waren, zijn over 
de locatie van de ondertekening twijfels blijven 
bestaan. Zo gaat er nog altijd een verhaal dat het 
document werd ondertekend in een verlaten boer-
derij (‘Noda’) in het buurtschap de Nude. Het Vrije 
Volk-verslaggever Ton van Beers zou zich twee jaar 
later echter herinneren dat de bijeenkomst had 
plaatsgehad in ‘de nieuwe aula’.
Hoe het ook zij, in emotioneel opzicht werden de 
gebeurtenissen van 5 en 6 mei 1945 door de 
Nederlandse bevolking ervaren als capitulatie, als 
genoegdoening voor de vernedering van 15 mei 
1940, toen het Nederlandse leger gedwongen was 
te capituleren voor de Duitse invaller.

Een verborgen agenda?
Veel is sindsdien gezegd over de betekenis van de 
bijeenkomst in Hotel De Wereld. Uit Canadese mili-
taire geschiedschrijving is komen vast te staan dat 
generaal Foulkes nogal gebrand was op een ‘eigen 
capitulatie’. Hij wilde graag in aanmerking komen 
voor de toppositie van Chef van de Canadese 
Generale Staf, die op korte termijn vacant zou 
komen. Zijn grote rivaal was generaal Guy 
Simonds, die zich op het slagveld had onderschei-
den en die op 5 mei de overgave van de Duitse 
troepen in Noordwest-Duitsland in ontvangst had 
genomen. Daar zou Foulkes iets tegenover heb-
ben willen stellen. 
Volgens Van Beers had Foulkes de pers naar 

Wageningen geroepen voor ‘a very interesting 
show’. Voor sommigen werpt dat nog steeds de 
vraag op of generaal Foulkes de bijeenkomst in 
Hotel De Wereld in scène heeft gezet en of de capi-
tulatie daarmee formeel onwettig was. De in 
Wageningen geboren godsdiensthistoricus Coen 
Pepplinkhuizen was in 2005 deze mening toege-
daan. Hij beriep zich op een verklaring van prins 
Bernhard uit 1948 dat generaal Foulkes gesteld 
was op een ‘eigen capitulatie’. In het openbaar zou 
prins Bernhard zich de door Foulkes ontworpen 
mythe altijd hebben laten aanleunen. Medewerker 
R. Kok van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie noemde de bevindingen 
van Pepplinkhuizen ‘een geloofwaardig verhaal 
met een fascinerende nieuwe interpretatie’. 
Aan Volkskrant-journalist Hans Wassink legde 
Pepplinkhuizen uit wat de drijfveren van Foulkes 
waren geweest. Hij was daarvoor in diverse archie-
ven gedoken. ‘Mijn zicht op het onderwerp werd 
verduisterd door tegenstrijdigheden en schijninfor-
matie,’ betoogde Pepplinkhuizen. ‘De onderschrif-
ten van de foto’s die op 5 en 6 mei 1945 in 
Wageningen zijn genomen, klopten niet; personen 
werden voortdurend verwisseld. Getuigen gaven 
soms wel vier versies van de gebeurtenissen. De 
grondmist trok pas op toen ik ontdekte dat gene-
raal Foulkes een bewuste poging heeft gedaan om 
van een militair-technische bijeenkomst over de 
uitwerking van de overgave een ‘echte’ capitulatie 
te maken.’
Volgens Pepplinkhuizen koos Foulkes Hotel De 
Wereld vanwege de tot de verbeelding sprekende 
naam. Hij organiseerde op 5 mei een mediacircus 
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Het organiseren van de voedseltransporten in de Nude tussen Wageningen en 
Rhenen, 3 mei 1945.  Foto Rein Heij, collectie Gemeentearchief.  

Wageningen profileert 
zich al 75 jaar als Stad der 
Bevrijding en zal dat 
blijven doen. Boven een 
herdenkingstegeltje uit 
1950, midden de bronzen 
stadspenning (voor- en 
achterzijde) uit 1970 en 
onder een herinnerings-
tegel uit 1985. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Casteelse Poort.   

links boven: 
Bespreking over de 
uitwerking van de 
capitulatievoorwaarden 
op 5 mei. De onder-
handelaars Reichelt  
(2e  van links), Kitching 
(3e van links) en Foulkes 
(4e van links) buigen zich 
over de stafkaarten. 
Rechts in de hoek staat 
prins Bernhard. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.

rechts boven: 
Een groep mannen, 
Wageningse leden van de 
BS (Binnenlandse 
Strijdkrachten) en 
Engelse militairen, heeft 
zich tijdens de 
besprekingen op 5 mei 
laten vereeuwigen 
tegenover Hotel De 
Wereld. Deze groep was 
al terug in Wageningen 
om de terugkeer van de 
geëvacueerde bevolking 
voor te bereiden. Foto 
Collectie Oud 
Wageningen.

rechts onder: 
Militairen wachten bij de 
auto’s op de oprit voor de 
Aula van de Landbouw-
hogeschool tijdens de 
uiteindelijke onder-
tekening van de capi- 
tulatie van de Duitse 
bezetters op 6 mei. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud Wageningen. 



1414

Van ‘ik moet het goed zeggen, oktober of novem-
ber 2003 tot september 2016’; bijna dertien jaar 
was Ed Dumrese coördinator 4 en 5 mei, aanvan-
kelijk als onderdeel van de gemeente. Er was een 
klein projectbureau in het voormalige kantonge-
recht, waar hij werkte met twee parttimers en 
twee stagiairs. Later, na diverse organisatorische 
veranderingen en groei van het aantal medewer-
kers, was hij directeur van het Nationaal Comité 
Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45). 
Hoe is hij – als Duitser – daar terechtgekomen? ‘Ik 
heb gewoon gesolliciteerd.’ En uit de 125 kandida-
ten wilden ze hém hebben. Hij had er geen speci-
ale opleiding voor, maar zijn interesses en ervaring 
kwamen er samen. In 1995 was hij tijdens projec-
ten namens VluchtelingenWerk Wageningen in de 
aanloop naar bevrijdingsdag in aanraking geko-
men met de Nederlandse herinneringscultuur. Hij 
had ook veel in de horeca gewerkt in ‘een uit de 
hand gelopen bijbaan’, maar ambieerde de functie 
vooral vanwege de inhoudelijke kant, de onderlig-
gende thema’s van 4 en 5 mei: vrede, vrijheid en 
veiligheid.     

Ed werd in 1968 geboren in Duitsland en groeide er 
op. Van kleins af aan was hij geïnteresseerd in de 
Tweede Wereldoorlog en in zijn tienerjaren ging hij 

I N  GE S PR EK  M E T  ED  D U M R E S E

‘dat gevoel dat je een 
speciale verantwoordelijkheid 
hebt, puur als Duitser’

‘met de bandjesrecorder familieleden en anderen 
langs om uit te vinden waar ze hadden gestaan in 
de oorlog. Wie heeft wat gedaan en hoe is het 
gegaan? In Duitsland kwam in de jaren 80 de 
Geschichtsbewältigung op gang, het verwerken 
van de geschiedenis. Na het lange zwijgen en 
soms ook verdringen werd er veel over gepraat. 
Welk gezin ik ook bezocht, vroeg of laat kwam het 
gesprek op het nationaalsocialisme, de Holocaust 
en de Tweede Wereldoorlog. Bij mijn ouders 
waren dat geen thema’s. Je richtte je op de weder-
opbouw. De geschiedenisboeken hielden ook 
gewoon op rondom 1930. In mijn tijd werden 
steeds meer schoolprojecten georganiseerd, aan 
een aantal heb ik actief meegedaan.’ 

Ed was onder de indruk van de beroemde toe-
spraak van Bondspresident Richard von 
Weiszäcker op 8 mei 1985, bij de 40-jarige herden-
king van de volledige Duitse overgave. Vooral het 
genuanceerde zicht op het verleden en de oproep 
tot eerlijke reflectie en het nemen van verantwoor-
delijkheid spraken hem aan. 

De achtste mei is voor ons bovenal een dag van 
herinnering aan wat mensen moesten lijden. Het is 
tegelijkertijd een dag om de gang van onze 

Door 
Carleen van den Anker 
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geschiedenis te overdenken. Hoe eerlijker wij deze 
dag tegemoet treden, des te vrijmoediger kunnen 
wij onze verantwoordelijkheid voor de gevolgen 
daarvan aanvaarden.  

Ed was enorm nieuwsgierig naar het grote verzwe-
gen verleden. ‘Daar wilde ik veel over weten inder-
daad.’ Hoe reageerde hij, toen hij daar achter 
kwam, was dat een schok? ‘Het is wel een zeer hef-
tige geschiedenis, al die slachtoffers... Ook in Duitse 
gezinnen waren veel slachtoffers van de Eerste én 
Tweede Wereldoorlog. De enorme decimering van 
al die families die heeft plaatsgevonden. Maar ook 
al dat leed dat ontstaan is, die enorme aantallen, 
dat gaat iedere voorstelling te boven. Zeker de 
Jodenvervolging en alles wat daarmee samenhing 
en alle slachtoffers die in Rusland zijn gemaakt. Het 
is gewoon een morele toetssteen voor mezelf 
geworden. Wat is de mens eigenlijk voor mens; je 
probeert daar een beetje zicht op te krijgen, hoe zit 
het morele karakter van de mens in elkaar? Tot 
welk geweld is die in staat? Dat was voor mij in mijn 
persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk.’   

Hij kon zich er moeilijk van losmaken, in de zin van 
sorry, ik ben wel een Duitser maar het gebeurde 
allemaal voor mijn tijd. ‘Nee, nee, helemaal niet; bij 
mij is een sterk collectief schuldgevoel ontstaan, 
dat gevoel dat je een speciale historische verant-
woordelijkheid hebt, puur als Duitser. Ik had dat 
heel sterk, maar het was in Duitsland ook wijder 
verbreid.’ En hij werd er ook op afgerekend, op zijn 
nationaliteit. ‘Ik ben met een bevriende lerares 
meegegaan op een reis naar Engeland en Ierland. 
Ik kwam daar veel jongeren tegen die mij confron-
teerden met mijn Duits zijn, ze kwamen met de 
Hitlergroet en met allerlei Duitse woorden die ze 
kenden, Blutwurst en dat soort termen. Dat vond ik 
schokkend. Voor hen was het misschien meer lol-
trappen en provoceren, maar het raakte mij enorm. 
Het kwam zwaar onder de huid. Het heeft er uitein-
delijk toe geleid dat ik dienst heb geweigerd en 
naar Israël ben gegaan om vervangende dienst te 
doen in het kader van de Wiedergutmachung. Der 
andere Dienst heette dat. De hele Duitse geschie-
denis speelde daarbij mee.’ 

Ed zou daarna in Duitsland gaan studeren, maar 
zijn tijd in Israël had zoveel indruk gemaakt, dat hij 
even afstand wilde nemen. ‘De wereld is groter 
dan alleen Israël, ik moest wat meer zien.’ Hij ging 
twee jaar op wereldreis, is ‘nog even naar Spanje 
geweest’ en besloot uiteindelijk in Wageningen 
Tropische ontwikkelingssstudies te gaan studeren. 
Ook bij deze besluitvorming speelde ‘de hele 
Duitse geschiedenis’ een rol. Ed wilde werken aan 
toekomstige conflicten, die zich naar verwachting 
zouden gaan afspelen rond voedsel, water en meer 

recent ook klimaat. Het sprak hem aan dat 
‘Wageningen als heel probleemoplossendgericht 
bekend stond’ bij het bestuderen van hedendaagse 
verdelingsvraagstukken. Hij is uiteindelijk naar de 
tropen geweest voor twee afstudeeropdrachten, 
maar toen hij klaar was zat een baan daar er niet in. 
‘Het was geen gunstig politiek klimaat, er was dat 
moment nauwelijks perspectief op werk, zeker niet 
voor nieuwkomers.’  
Naast zijn studie had hij zich bij de stichting 
Otherwise (voorheen het Imperialisme Kollektief) 
al met dergelijke thema’s beziggehouden. En hij 
was student-assistent geweest bij Educatief 
Centrum Hotel De Wereld, waar hij teksten van 
lezingen uitwerkte. Dus hij kende het netwerk in 
Wageningen, waardoor hij uiteindelijk ‘op die plek 
terechtkwam’.     

Ed werd coördinator 4 en 5 mei, ongeveer tegelijk 
met het aantreden van Alexander Pechtold als bur-
gemeester. ‘Die wilde al voor ik echt als coördina-
tor begon praten over hoe het op termijn verder 
moest, want prins Bernhard had niet het eeuwige 
leven en we moesten nadenken over hoe de her-
denking in Wageningen in de toekomst zou gaan.’ 
Daar vloeiden activiteiten uit voort als de ‘rondeta-
fel-bijeenkomsten met mensen uit de Wageningse 
samenleving voor een maatschappelijke discussie 
over de invulling van de herdenking. Een keer in 
Hotel De Wereld en een keer in de bakkersschool; 
daarmee probeerden we draagvlak te creëren’. 
Veel tijd hadden ze uiteindelijk niet, want al in 
december 2004 overleed Bernhard.    

Hoe was het eigenlijk om als Duitser in deze functie 
te werken, was hij misschien een excuustruus? ‘Dat 
zou ik niet zo zeggen. Het was zeker geen pre in 
die tijd. In het begin was het niet zo eenvoudig; ik 
stuitte op veel emoties en ik moest het vaak uitleg-
gen, het heeft lang geduurd voor dat veranderde. 
Vooral in de veteranenwereld werd er een beetje 
raar naar gekeken en zeker in de Joodse omgeving 
hield ik me altijd erg op de achtergrond, daar pro-
beerde ik altijd sensitief mee om te gaan. 
Uiteindelijk vonden veel mensen in Wageningen 
het ook wel erg leuk, als een soort publiek geheim. 
Op andere plekken speelde nog de discussie rond 
het wel of niet langs de Duitse graven lopen, maar 
wij hadden al een Duitse coördinator. Ik werd een 
beetje een knuffelduitser.’

15
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In 1945 vindt de eerste viering 
van de bevrijding plaats. 
Nationaal is de gedenkdag op 
koninginnedag, 31 augustus. 
Koningin Wilhelmina wil deze 
dag echter niet laten samenval-
len met haar verjaardag en dan 
komt 5 mei in beeld, de dag 
van de capitulatiebesprekin-
gen. In 1946 wordt door de 
regering besloten dat bevrij-
dingsdag op 5 mei moet plaats-
vinden, behalve als deze dag 
op zondag valt. In Wageningen 
worden koninginnedag en 
bevrijdingsdag in 1945 al apart 
gevierd, respectievelijk op 31 
augustus en 1 september.

Herdenking en viering  
bevrijding in 1945

Herdenking en viering 75 jaar 
vrijheid in 2020

Gelderland Herdenkt waarin het Nationale 
Bevrijdingsvuur en Hotel De Wereld centraal staan. 
Videomapping, kunst, dans en muziek verbinden 
het verhaal van de bevrijding van Nederland met 
onze vrijheid nu. 
Op 5 mei is er een vernieuwd programma voor de 
herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de 
Doperkerk met de educatieve voorstelling Vrij Land 
en een Manifest voor de Vrijheid door jongeren. 
Om 15.00 uur ontvangt Wageningen WOII-
veteranen en erepeletons van de geallieerde lan-
den tijdens de Nationale Herdenking Capitulaties 
1945 en het Bevrijdingsdefilé. Op 8 mei wordt het 
publiek in de openbare ruimte getrakteerd op een 
pop-up filmroute van Go Short waarin korte films 
op verschillende locaties in de stad te zien zijn.

Interviewmarathon
De bblthk organiseert op 3 en 4 mei een spectacu-
laire 24-uurs interviewmarathon. Op 3 mei om 23.15 
uur wordt gestart met een verrassend interview. 
Op 4 mei om 23.15 vindt het laatste interview 
plaats: Frenk van der Linden ondervraagt Bas 
Heijne tijdens de ceremonie op het 5 Mei Plein.  
De rest van het programma kan worden gevuld 
door Wageningers. Meer info op bblthk.nl.
 
Verschilmakers gezocht
‘Jij maakt het verschil’ is het thema dat door het 
Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 is 
gekozen voor herdenking en viering van de bevrij-
ding in 2020. De komende periode zal dit thema 
zichtbaar worden gemaakt in de stad. Daarvoor zijn 
persoonlijke boodschappen nodig van ‘verschilma-
kers’, mensen die willen uitdragen welk verschil zij 
maken als het gaat om de vrijheid van anderen. 
Iedereen die dat wil, kan hieraan deelnemen.  
Let op info in de media.    

Informatie
www.gelderlandherdenkt.nl
www.wageningen45.nl/agenda 
www.facebook.com/wageningen45
twitter.com/wageningen45
www.instagram.com/wageningen45 

Gelderland Herdenkt
Van september 2019 tot mei 2020 herdenkt 
Nederland negen maanden lang de beëindiging 
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.  
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven 
en samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te 
geven. In Gelderland gebeurt dat onder de noemer 
Gelderland Herdenkt. De jubileumactiviteiten in 
Wageningen maken hier deel van uit. 

75 dagen aandacht, 20 februari–5 mei
De symbolische periode van 75 dagen tot aan 5 mei 
is op 20 februari bij zonsopkomst geopend met de 
voorstelling ‘Vannacht naar dag’ en de jubileum-
vlag is gehesen. Geprobeerd wordt daarna elke 
dag ergens aandacht aan 75 jaar vrijheid te beste-
den. In april is in het Heerenstraattheater en Movie 
W het Freedom Film Festival met films over vrijheid 
in de breedste zin van het woord. Op 1 april is het 
WO2-café in de bblthk (zie bijgevoegde folder).  
Op 13 april wordt de wandelgids bij het ‘Pad van de 
Vrijheid’ gepresenteerd. Op 18 april en 2 mei kun je 
een etappe lopen met een gids, info op  
www.padvandevrijheid.nl. Op 16 april verschijnt 
het boek ‘Vrijheid geef je door’ over de ontwikke-
ling van herdenken en vieren in Wageningen sinds 
1945. Zaal 40-45 in De Casteelse Poort is vernieuwd 
en wordt geopend op 24 april. Op 27 april vindt een 
Vredesconcert plaats van het Duitse Musikkorps 
der Bundeswehr en de Nederlandse Marinierskapel 
der Koninklijke Marine. Op 3 mei start de tentoon-
stelling ‘Wageningen, 75 jaar Stad der Bevrijding’ in 
De Casteelse Poort. Op 9 mei kan men per bus de 
route van de voedseltransporten volgen (zie 
Erfgoedagenda op pag. 32). Dit jubileumjaar gaan 
burgemeester Van Rumund en wethouder De Brito 
voorafgaand aan 5 mei gastlessen over vrijheid 
geven op nagenoeg alle basisscholen.

Highlights Bevrijdingsevenement 
In april is in het Heerenstraattheater en Movie W 
het Freedom Film Festival met films over vrijheid in 
de breedste zin van het woord. In de nacht van  
4 op 5 mei start de bevrijdingsvuurceremonie met 
LIGHT UP; een programma in het kader van 

Na 75 jaar wordt nog steeds uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding. Een kleine 
bloemlezing.



1918 Oud Wageningen    1 - 202018 19

Eerste bewoners
Het begon een eeuw geleden zo idyllisch voor de 
Stroovogel. In de loop van 1919 betrok de  dertigja-
rige Frits Adolf Eschauzier met zijn kersverse echt-
genote Johanna Elisabeth Sypkens het door hem-
zelf in januari van datzelfde jaar ontworpen 
landhuis. De berg was nog vrij maagdelijk, slechts 
mondjesmaat bebouwd. Bovenop het rieten dak 
van het pand prijkte aan de oostzijde, zoals op 
oude foto’s te zien is, een pronte vereenvoudigde 
vogel. Of deze ook van riet vervaardigd werd, is 
niet gevonden, maar de benaming Stroovogel was 
in die begintijd wel wijd en zijd bekend. In de 
Wageningsche Courant van 3 november 1919 is een 
oproep geplaatst voor het tegen beloning terugbe-
zorgen van een gouden slangenarmband bij 
mevrouw Eschauzier. Als afleveradres was ‘de 

Stroovogel op de Berg’ blijkbaar concreet genoeg 
voor de lezers.

De in 1889 in Den Haag geboren architect 
Eschauzier genoot zijn opleiding deels aan de 
Technische Hogeschool te Delft. Slechts kort; hij 
startte in 1912 maar zou al een jaar later richting 
Engeland vertrekken om daar aan de Architectural 
Association School of London verder te studeren. 
De TH Delft was hem te technisch gericht. 
Vanwege de Eerste Wereldoorlog keerde hij echter 
in 1915 voortijdig naar Den Haag terug. Zijn liefde 
voor de toenmalige moderne Engelse landhuisar-
chitectuur was inmiddels geboren en zou als een 
rode draad door zijn carrière lopen. Vooral het 
werk van architect Charles Voysey (1857-1941) ver-
toonde veel overeenkomsten met de ontwerpen 
van Eschauzier. Bijvoorbeeld de vaak licht naar bin-
nen hellende muren, de zeer fors uitgevoerde 
schoorstenen met siermetselwerk en het veelvul-
dig gebruik van erkers en torentjes. Verder was het 
nauwlettend betrekken van de omringende tuin 
voor beide architecten erg belangrijk. Een woon-
huis moest fraai opgaan in zijn omgeving.

De Stroovogel van Eschauzier
Het ontwerp van de Stroovogel ademde deze 
Engelse landhuisstijl met zijn stevig uit de kluiten 
gewassen schoorsteen, knusse samengesteld rie-
ten dak, verschillende vloerniveaus per verdieping 
en het romantische torentje. Alleen al de toegang 
naar het huis via een gietijzeren boog en het dertien 
meter lange pad was indrukwekkend. Eschauzier 
ontwierp van binnen naar buiten, met andere woor-
den: het exterieur was ondergeschikt aan het interi-
eur, de functie. Het geheel werd als het ware orga-

nisch rondom de functies opgebouwd. 
Omdat het echtpaar al vlot verblijd werd met de 
komst van twee zoontjes, Frits jr. (1920) en Tammo 
(1923) moest ook de Stroovogel rondom deze nieu-
we functie, namelijk gezinsuitbreiding, aangepast 
worden. Maar deze snelle uitbreiding, met slaapka-
mers en bergruimte, was ook essentieel voor een 
nieuw atelier. Eschauzier werkte graag vanuit huis, 
geregeld in samenwerking met zijn vrouw die de 
bijbehorende tuinplannen bij woningen ontwierp. 
Een forse uitbreiding aan de noordzijde van het 
pand met op de begane grond een ruim atelier met 
aansluitende verdiepte veranda boden de juiste 
inspiratie tijdens het ontwerpproces. De werkruimte 
was gericht op het oosten, op de weelderig begroei-
de tuin en het erachter gelegen bos. Uit de borders 
kroop de aangeplante klimop via de muren omhoog 
om het geheel zoetjesaan een nog landelijker uit-
straling te geven. 

In deze beginperiode van zijn carrière zou hij, naast 
landhuizen – onder meer villa Opheem aan de 
Bloemenlaan in Heelsum – samen met architect 
P.J.W.J. van der Burgh gaan ontwerpen voor volks-
woningbouw in Wageningen (Irene) en Ede 
(Tuindorp Enka, Oud Ede-Zuid). Erg lang bleef 
Eschauzier echter niet in de vestingstad. In 1923 ver-
huisde het gezin naar ’s Graveland om zich blijvend 
op buitenplaats Swaenenburgh te vestigen. Ook al 
was Eschauzier niet de architect van dit landhuis, 
dat was Pierre Cuypers, hij zette wel het interieur, 
en samen met zijn vrouw de omliggende tuinen, 
geheel naar zijn hand. Vanuit Swaenenburgh kon hij 
gemakkelijker (mogelijke) opdrachtgevers in de 
villaparken van Wassenaar, Den Haag en het Gooi 

Bevrijding bracht het einde voor  
landhuis de Stroovogel

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

Oorlogsgeweld aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd ook het bijzondere Wageningse 
landhuis de Stroovogel fataal. Artillerievuur zorgde ervoor dat dit – zoals de naam al doet ver-
moeden – rijkelijk met riet gedekte pand vrijwel onmiddellijk vlam vatte. Wat volgde was de 
totale verwoesting van het woonhuis aan de huidige Generaal Foulkesweg, toentertijd Rijks-
straatweg geheten. Het bombardement van 17 september 1944 had kort daarvoor al een groot 
deel van de erachter liggende woonwijk Hamelakkers – in de volksmond Sahara genoemd – 
weggevaagd. Een smeulende ravage in een verder treurig ogende zandvlakte restte. Woonwijk 
Hamelakkers zou in de loop van het erop volgende decennium weer uit de as herrijzen.  
De Stroovogel bleek helaas permanent uitgevlogen.

WAGEN I N GEN  EEN  EEU W  GELED EN

Voor deze serie maakt Petra Leenknegt vooral gebruik van de Beeldbank 

Wageningen, een samenwerkingsproject van Gemeente archief, museum 

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

en de vrijwel complete Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. 

Zie beeldbankwageningen.nl

Afbeelding uit circa 1920 waarop landhuis de Stroovogel te zien is. Beeldbank 
Wageningen, collectie Gemeentearchief. 

Goedgekeurde bouwtekening voor de uitbouw van 
landhuis de Stroovogel anno 1920. Gemeentearchief 
Wageningen.

Oorlogsgeweldschade 
1944-1945. Staat van de 
totaal verwoeste 
percelen in de gemeente 
Wageningen. Het 
betreffende pand is 
Rijksstraatweg 111. 
Gemeentearchief 
Wageningen.

Portret van Frits 
Eschauzier door Paul 
Citroen. 

van fraaie landhuizen voorzien. Hoewel hij later in 
zijn carrière ook bekend werd om uitbreidingen aan 
musea als het Rijksmuseum en Gemeente-museum 
Arnhem en zelfs meewerkte aan het wederop-
bouwplan van Rotterdam. Hij zou in 1957 op het 
landgoed Swaenenburgh overlijden.

Carpe Diem voor de Stroovogel
De Stroovogel kreeg bijzonder snel weer nieuwe 
bewoners. Eschauzier verkocht zijn zelf ontworpen 
woonhuis in 1923 aan de toenmalige directeur van 
de Rijks-HBS, D.J. Kruijtbosch. In 1929 moest die om 
gezondheidsredenen zijn werk als directeur neer-
leggen. Hij verhuisde twee jaar later naar Den Haag 
en verkocht zijn huis aan steenfabrikant Everhardus 
Jacobus Ariëns. Het pand zou tot aan de desastreu-
ze brand in 1944 eigendom van de familie Ariëns 
blijven. De steenfabrikant nam met zijn kroostrijke 
gezin zijn intrek in het belendende huis aan 
Rijksstraatweg 109 - de latere ambtswoning van de 
burgemeesters Maarten de Niet en Jacob van Huis. 
Ergens onderweg van oprichting naar neergang, 
onderging de landelijke villa een naamsverande-
ring: van Stroovogel naar Carpe Diem, pluk de dag, 
geniet van het hier en nu. Een broze, maar o zo 
ware lijfspreuk, want het romantische landhuis met 
rieten kap kon niet ontsnappen aan de vlammenzee 
veroorzaakt door granaatvuur.
Het grote perceel op de Wageningse Berg waar ooit 
de Stroovogel fier in de wind stond, zou meer dan 
tien jaar onaangeroerd blijven. Pas in 1955, nadat 
het perceel in tweeën was gesplitst, kreeg het weer 
bebouwing. Er verrezen twee nieuwe woningen, 
geheel in de geest van de wederopbouw: strak en 
modern.
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veel suiker en melk. Dan krijg ik van een ander een 
etensbak vol rijst met pruimen. Nog nooit van mijn 
leven heb ik zo lekker gegeten. Ik versta niets van 
wat ze zeggen maar hun gebaren begrijp ik wel. (...) 
Als we naar huis gaan krijgen we ieder nog een reep 
chocola mee. Thuis vertel ik in geuren en kleuren 
wat ik heb meegemaakt. Iedereen mag een stukje 
van mijn chocola proeven. (...)

We denken allemaal dat voor ons de oorlog nu is 
afgelopen maar dat is een vergissing. De Engelsen 
trekken niet verder op naar het westen, richting 
Veenendaal. Daar zitten nog veel Nederlandse 
SS’ers die van plan zijn stand te houden. Ze heb-
ben ook kanonnen en schieten daarmee op Ede. 
(...) Het duurt nog meer dan twee weken voordat 
er echt vrede is. Eindelijk horen we op 5 mei dat de 
oorlog voorbij is. ’s Avonds schieten de Engelsen 
overal vuurpijlen de lucht in. Een buurman die in 
het verzet zit, haalt zijn Duitse Mausergeweer van 
zolder en schiet er ook mee in de lucht. (...)

De Wageningse evacués mogen nog niet naar hun 
huizen terug. Maar opa Boe weet toestemming te 
krijgen om op 7 mei met zijn enig overgebleven koe 
naar zijn boerderij te gaan. Die toestemming geldt 
alleen voor hem. Hij vraagt aan papa en mama of ik 
met hem mee mag. Ze moeten er even over naden-
ken. Nadat opa heeft beloofd goed op mij te letten, 
mag het. Ik vind het prachtig. Wat een avontuur! De 
handkar wordt volgeladen met dekens en kleren 
omdat opa verwacht dat we minstens een week op 
onszelf zijn aangewezen. Voedsel hebben we bijna 
niet meegekregen, want dat is er gewoon niet. Met 
de melkkoe aan de kar vertrekken we. De tocht gaat 
zeer behoedzaam en alleen over sporen waaraan je 
kan zien dat er pas nog over is gereden. Zo proberen 
we te voorkomen op een landmijn te stappen. (...) Na 
een paar uur zijn we bij de boerderij. De schade valt 
mee, alleen wat losse pannen die opa snel op hun 
plaats legt. (...) Opa spit de groentetuin om. Hij heeft 
nog wat zaad om groente te zaaien. Hij zegt dat het 
eigenlijk te laat is maar doet het toch maar. Aan het 
begin van de woonwijk Lombok (Tuindorp) is een 
post van de BS. Zij zitten daar om te voorkomen dat 
mensen zonder pasje de wijk en de stad in gaan. 

Op 15 mei mogen ook alle andere bewoners van 
Wageningen naar hun huizen. Papa komt mij opha-

len en we gaan samen op weg naar ons huis. Hij 
heeft ook wat harde biscuits meegenomen. Ze 
smaken wel goed maar zijn zo hard dat ik bang ben 
mijn tanden er op te breken. Als we de Postjesweg 
oplopen zien we al van een afstand dat ons huis 
zwaar beschadigd is. Aan de voorkant liggen de 
pannen kriskras op het dak met een groot rond gat 
boven het raam van de kleine kamer. Daar is een 
blindganger doorheen gegaan. Onder een struik zit 
het gat waar hij de grond is ingeschoten. Dit is 
allenmaal nog niets vergeleken met de achterzijde 
van het huis. Waar de forsythia en de jasmijn ston-
den is nu een diepe krater waarin de hele tuin is 
verdwenen en waar ik wel twee keer in pas zonder 
er met mijn hoofd bovenuit te komen. De helft van 
de achtergevel is ontzet en zit vol scherfgaten. 
De openslaande deuren met kozijnen liggen in de 
kamer. Op de vloer ligt een laag van wel tien centi-
meter zand. Mijn step staat met lege banden en 
onder de roest nog in de schuur. Daar kan ik voor-
lopig niet meer mee steppen. In de tuin aan de zij-
kant van het huis vinden we twee grote granaten. 
Papa pakt ze voorzichtig op en legt ze onder in de 
krater. Daar kunnen ze minder kwaad. Al het zand 
uit de woonkamer gooit hij er bovenop. Dan volgt 
al het puin en ander onbruikbaar spul. (...)

De hele zomer hoeven we nog niet naar school en 
hebben alle tijd om overal rond te struinen en inte-
ressante spullen te verzamelen. Op een van onze 
zoektochten ontdekken we aan de rand van het 
bos bij de schietbanen een dump van oorlogsmate-
riaal. Er ligt van alles: Duitse en Engelse helmen, 
patroontassen, koppels, geweermunitie, handgra-
naten, mortiergranaten enzovoort. We vinden zelfs 
een Duits geweer. (...)

Van de spullen in huis is veel gestolen of kapot 
gegaan door de granaatinslagen. Dat was natuurlijk 
bij veel mensen het geval en en daarom kon elk 
hoofd van het gezin een schadekaart aanvragen. 

Hierop zijn elders in het land ingezamelde spullen 
gratis te krijgen zoals kleding, dekens en huishou-
delijke  artikelen. Voor zover beschikbaar natuurlijk. 

In september is mijn vrije leventje voorbij. Ik moet 
weer naar school. De vierde klas heb ik door de 
evacuatie moeten missen. De wat betere leerlingen 
hoeven de vierde klas niet meer te doen en gaan 
direct naar de vijfde. Voor het eerst krijg ik nu een 
meester, Donker heet hij. Een goede meester die 
veel van de natuur houdt.’    

DICK DE WIT ‘Wij woonden aan de Brinkerweg 4; ik 
ben in mei 1938 in Wageningen geboren en ik was 
zes toen we, vlak na 17 september 1944, gingen 
evacueren. Via een kort verblijf bij boer Breunissen 
aan de Rijnsteeg en in de Kraats kwamen we in 
Veenendaal terecht bij een neef van mijn moeder, 
in een gezin met vier kinderen. Je kon daar nog 
buitenspelen, het was nog rustig. Ik had een 
vriendje dat tegenover me woonde en we trokken 
er toch nog wel op uit. Links en rechts eens kijken, 
maar: bij huis blijven, laten weten waar je bent. 
Dat ging prima, maar het was wel spannend. 

Op een gegeven moment hoorden we: we zijn 
bevrijd!, we zijn bevrijd!, want de vlag wapperde 
op de VSW, de Veenendaalse Spinnerij en Weverij 
aan de Zandlaan. Mijn moeder had een vlag mee-
genomen uit Wageningen, die zei: ik ben de eerste 
die hem uitsteekt als we bevrijd zijn. Ze was ook de 
eerste die hem uit had hangen. Maar ze haalde 
hem weer binnen, omdat mensen op straat waar-
schuwden dat de Duitsers op de vlaggen schoten. 
De bevrijding was wel waar, maar niet in 
Veenendaal; Veenendaal werd pas bevrijd op 9 
mei. Eerst waren er eind april nog beschietingen 
met artillerie vanuit de Betuwe en moesten we de 
kelder in. Daar zaten we op een gegeven moment 
met drie gezinnen in, zes volwassenen en zes kin-
deren. Er was een granaatinslag vlak naast ons kel-
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HERMAN VAN BRUSSEL ‘Iedereen in huis verwacht 
dat de bevrijders elk ogenblik binnen kunnen trek-
ken. Ze zouden al in Arnhem zijn. Het zijn allemaal 
geruchten die niet op waarheid berusten. Op de 
morgen van 17 april (...) komt vanuit de richting van 
de Kerkweg een hoop geroep en geschreeuw: Ze 
komen er aan, ze komen er aan! Ik laat me door 
niets en niemand – ook niet door mijn ouders – 
tegenhouden en hol naar de kruising van de 
Blokkenweg en de Kerkweg. Mijn ouders rennen 
achter mij aan. Er staan al veel mensen. Een grote 
colonne vrachtauto’s, tanks (type Sherman) en 
wagens met rupsbanden (Bren carriers) vol met 
Engelse soldaten, rijdt richting de overweg. 
Iedereen wuift en roept naar de soldaten. Soms 
stoppen ze even en delen chocolade en sigaretten 
uit. Ik heb nog nooit zoveel blije mensen bij elkaar 
gezien. Sommige mensen huilen van blijdschap. Ik 
krijg van een soldaat met de afbeelding van een 
ijsbeer op zijn mouw (Polar Bear divisie) een pakje 
met tien sigaretten. For papa, zegt hij. (...) 
Net over de overweg houdt een deel van de colon-
ne halt. De soldaten springen van hun voertuigen 
en gaan langs de kant van de weg en op grasvelden 
van huizen hun branders aansteken, om thee te zet-
ten en eten warm te maken. Als ik met een buurjon-
gen naar ze sta te kijken, mogen we er bij komen 
zitten. Een van hen geeft me een beker thee met 

MIJN BEVRIJDING

Aquarel ‘De blijde intocht 
van onze bevrijders’ door 
A. v. d. Linde. In 
Wageningen vonden 
dergelijke taferelen niet 
plaats, waarschijnlijk is 
hier Utrecht afgebeeld. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud Wageningen.

Model van het toegangsbewijs, waarmee men een 
bepaald gebied in mocht. Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud Wageningen.

Voorbeeld van een 
schadekaart, waarmee 
vervangende huis-
houdelijke artikelen 
konden worden aan-
gevraagd. Beeldbank 
Wageningen, collectie Oud 
Wageningen.

Herman van Brussel en Dick de Wit maakten beiden als kind de bevrijding 
mee. Wageningen was een lege stad; hier geen blije mensenmassa’s om de 
bevrijders welkom te heten. De bevrijding vond voor deze jongens plaats op 
hun evacuatieadres, voor Herman in Ede en voor Dick in Veenendaal. 



derraam. En er kwam een avondklok. Soms mocht 
je maar een uur de straat op voor een snelle bood-
schap. Het was een barre tijd. Op een gegeven 
moment werd het wat rustiger, we waren nog net 
niet echt vrij, maar je had als jochie wel weer wat 
meer bewegingsvrijheid in de buurtstraten en de 
tuin. Ik ben nog een keer met mijn vader op de 
fiets, hij had zo’n zadeltje op de stang, naar De 
Klomp gefietst en daar stonden al Engelse pantser-
voertuigen, daar mocht je als jongetje op klimmen 
en die kerels die streken je over je bol. Dat waren 
onze bevrijders, dat waren die Polar Bears. 
Vervolgens ging het verhaal: we zijn echt vrij.

Mieneke, een van de meisjes van het gastgezin, 
kwam thuis: pappa, pappa, ze zijn in de Hoofdstraat 
moffenmeiden aan het kaalscheren, ik ga kijken. 
‘Jij gaat daar niet heen, wij doen daar niet aan mee, 
dat is misdadig! We blijven allemaal thuis.’ Maar het 
was wel groot feest in Veenendaal. Want wat er 
nog aan Moffen in Veenendaal rondliep werd door 
militairen, de BS en de plaatselijke politie gearres-
teerd en afgevoerd. Daaronder veel Nederlandse 
Waffen SS’ers. En na de bevrijding heb ik, als jon-
gen van bijna zeven, staan kijken hoe Duitse solda-
ten werden afgemarcheerd. Ze waren nog even 
fanatiek als eerst. 

Mijn vader was timmerman aan de Landbouw-
hogeschool, dus wij konden vrij snel terug naar 
Wageningen, want ze hadden hem hard nodig om 
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met de nodige reparaties te beginnen. Hij was ook 
al in ons eigen huis wezen kijken. Dat was nog 
heel, maar het was helemaal leeggehaald. In 
Wageningen gebeurde dat door burgers, met 
medeweten en op last van de Duitsers. Er werkten 
hier opgepakte Rotterdammers, die o.a. de 
Pantherstelling (de voormalige Grebbelinie) moes-
ten versterken en uitbreiden, samen met krijgsge-
vangen Russen. Ze werden gelegerd in de gebou-
wen van de Landbouwhogeschool. Meubilair en 
matrassen e.d. haalden ze uit de lege huizen van 
de geëvacueerde bevolking. Het meubilair dat 
mijn vader zelf had gemaakt voordat mijn ouders 
gingen trouwen, was allemaal weg. In ons huis 
hebben ook nog Duitse militairen gezeten, die 
hebben op een verschrikkelijke manier huisgehou-
den. Er was veel schade, dus er was genoeg te 
doen. We hebben een tijd noodglas gehad, dat 
was een stuk karton met ronde gaatjes, daarachter 
zaten stukjes glas geplakt, zodat je er toch door-
heen kon kijken en wat licht had.

Onze bevrijders zijn de Polar Bears, een Engelse 
eenheid onder bevel van de Canadese generaal 
Foulkes. Ik kende die militairen omdat vlak bij de 
Brinkerweg wat leegstaande huizen in gebruik 
genomen waren door Polar Bears. Ik liep bij die 
jongens, interessante kerels; ik ging naar ze toe en 
probeerde wat chocola te strietsen of wat sigaret-
ten voor mijn vader. Vaak lukte dat ook.  
En zo kwam ik na de bevrijding weer thuis op de 
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Brinkerweg, dat zal eind mei zijn geweest. Ik ben 
op 18 september ’44 van de Piekschool afgegaan, 
we zijn gaan evacueren, en ik kwam begin septem-
ber op school terug en hup, naar de tweede klas. 
Ik was bijna een jaar niet naar school geweest, ook 
niet in Veenendaal. Ik kon nog niet lezen, een paar 
woordjes maar. Maar ik wist wel hoe granaten flo-
ten. Toen ik weer op school terugkwam, zaten er 
ook nog Engelse militairen in de school. Links van 
de hoofdingang aan de Ritzema Bosweg had je een 
klein plantsoentje, daar lagen een aantal honden 
die gebruikt werden om mijnen te zoeken. Eentje 
had een wond die helemaal open lag, het was alle-
maal bloed en roze wat je zag. Toen de Engelsen 
eind september naar huis gingen hebben ze die 
hond een genadeschot gegeven en begraven op 
een hoekje bij het speelterrein van de Piekschool. 
Met een hekje erom en een kruisje erop. Voor een 
gesneuvelde kameraad. 

Wat tref je dan aan in Wageningen als je terug-
komt: rotzooi, er was geen vuilophaaldienst, men-
sen moesten allemaal hun huizen schoonmaken en 
gooiden alles wat ze kwijt moesten op straat. 
Er werd puin geruimd door krijgsgevangen Duitse 
militairen onder toezicht van Britse militairen. 
Daar sta je dan bij te kijken, en je bietst een stukje 
chocola van zo’n vent. Dan ging zo’n hand in zo’n 
grote broekzak en dan kreeg je een stukje. 
Ik kan me van de oorlogstijd eigenlijk meer herin-
neren dan van de bevrijding. Het was wel een 

groot feest, maar het was ook triest dat je helemaal 
niets meer had. Ik heb wel iets van festiviteiten 
meegemaakt. Ik ben bij de onthulling van het 
monumentje van Foulkes op De Wereld geweest, 
daar heb ik bij staan kijken. En als ik met moeder 
mee ging boodschappen doen, dan was er soms 
een vent met een accordeon en dan werd er spon-
taan gedanst op straat. Een keer werd moeder ook 
beetgepakt om te dansen, maar ze weigerde 
omdat ze opeens moest denken aan al die jongens 
die gesneuveld waren.

Ik kan me wel 1955 herinneren, toen zijn er veel fes-
tiviteiten geweest, de hele binnenstad was ver-
sierd, er zijn panelen gemaakt op de ambachts-
school, gezaagd en beschilderd, de jongens 
mochten zelf de kleuren kiezen. En er werd natuur-
lijk gedanst. En vuurwerk kan ik me nog herinne-
ren, altijd mooi vuurwerk in de uiterwaarden en 
druk bezocht. Er was niet zoveel vuurwerk op 
straat, daar hadden de mensen geen geld voor. 
En ik heb nog weleens naar vuurwerk gekeken 
vanaf het dak van het hoofdgebouw, maar dat kan 
toch ook wel in 1950 geweest zijn.‘

Herman van Brussel beschreef zijn ervaringen in de 
hoofdstukken ‘Ontreddering, 1944-1945’ en ‘Weer 
thuis’ van zijn boek ‘En dan komt de angst’ (2013). 
Dick de Wit is geinterviewd in februari 2020.

Bewoners van 
Wageningen keren na de 
bevrijding terug naar hun 
stad. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Oud Wageningen. 

In augustus 1945 wordt de 
bevrijding gevierd. Hier 
wordt gedanst op de 
Markt bij de muziek van 
een accordeon. Beeldbank 
Wageningen, collectie Oud 
Wageningen.
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Tijdelijk Holocaustmonument  

Van 26 januari tot 9 februari 2020 was het tij-

delijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in 

Wageningen te zien. Het werd door burge-

meester Van Rumund en voorzitter Elzas van 

de Stichting Joods Erfgoed onthuld tegen-

over het bestaande Joodse monument aan 

de Walstraat. Daar ligt ook een herinnerings-

steen, die verwijst naar de plek waar van 1903 

tot mei 1940 de synagoge stond. Na de ont-

hulling, met indrukwekkende toespraken en 

joods-liturgische zang, werd het monument 

verplaatst naar een winkelpand aan het Raad-

huisplein. 

Met de plaatsing van Levenslicht wordt stilge-

staan bij de Wageningse Holocaustslachtof-

fers. Het monument maakt deel uit van een 

landelijk project van het Nationaal Comité 4 

en 5 mei waaraan meer dan 170 Nederlandse 

gemeenten deelnemen. Kunstenaar Daan 

Roosegaarde tekende voor het ontwerp. Hij 

gebruikte de herdenkingstradities van Joden, 

Roma en Sinti, waarin stenen een belangrijke 

rol spelen. De in totaal 104.000 lichtgevende 

stenen – het aantal slachtoffers uit Nederland 

– staan symbool voor de impact van de Holo-

caust. 

Uit de toespraak van Van Rumund: De stenen 

van het Levenslicht ademen in licht en sym-

boliseren daarmee dat de herinnering aan de 

slachtoffers in leven moet blijven. Laat dit 

Levenslicht ook het teken zijn dat we eeuwig 

waakzaam moeten zijn en zorgen dat het 

nooit weer gebeurt. Voor de toekomst van 

Wageningse kinderen, Joodse kinderen, 

Romakinderen, Sintikinderen, alle kinderen. 

CvdA  

Aula wordt cultuurhuis/bioscoop
De universiteit heeft besloten haar aula met 

aanliggende grond te verkopen aan de com-

binatie BOEi/Van Swaay, die daar in samen-

werking met het Heerenstraattheater een bio-

scoop en cultuurhuis zal realiseren. Aanvan-

kelijk had de universiteit voorkeur voor het 

concurrerende plan van de Noordereng-

groep, dat van de aula een debatcentrum 

wilde maken. Omdat de gemeente voorstan-

der was van het plan-Boei/Van Swaay ont-

stond een impasse. Om daar uit te komen 

kregen beide partijen de kans hun plannen 

aan te passen. In tweede instantie kwam ook 

de universiteit uit bij BOEi/Van Swaay. Het 

bioscoopplan lijkt volgens de universiteit (in 

Cereales van 20-12-’19) meer draagvlak te heb-

ben onder de Wageningse bevolking dan het 

debatcentrum. Er ligt naar inschatting van de 

universiteit bovendien voor de langere ter-

mijn een meer solide exploitatie onder het 

plan. Uitgangspunt is altijd geweest dat de 

aula behouden blijft als belangrijk cultuurhis-

torisch object voor zowel de universiteit als 

de stad. PA

Molen De Vlijt niet gehinderd 
door nieuwbouw 

Studentenhuisvester Idealis kan verder met 

zijn plan om op het terrein van voorheen 

Garage Kirpestein een gebouw neer te zetten 

met 127 wooneenheden. Een poging van de 

vereniging Wageningen Monumentaal om de 

bouw te laten tegenhouden door de Raad 

van State mislukte. De vereniging betoogde 

dat de 20 meter hoge nieuwbouw onverant-

woord veel wind zou wegvangen van de 

monumentale korenmolen, met als gevolg 

dat die verloren zou gaan. Idealis wist de Raad 

ervan te overtuigen dat een aanpassing aan 

de molenwieken de verminderde windvang 

zal goedmaken. De molenaar liet aan de Raad 

weten dat hij het daarmee eens was. Daar-

mee was de zaak gauw beklonken. PA

Barmhartige Samaritaan terug bij 
ziekenhuis  

De barmhartige Samaritaan, het kunstwerk 

van Charles Eyck dat vanaf 1958 het Wage-

ningse Pieter Pauwziekenhuis (van 1974-2007 

universiteitsgebouw De Hucht) aan de Gene-

raal Foulkesweg sierde, is gelukkig opnieuw 

te bewonderen in de openbare ruimte. Het 

werk verdween in december 2013 bij de sloop 

van De Hucht naar Ede. In 2017 wilde de 

gemeenteraad (op verzoek van Alois Canters) 

het terug naar Wageningen halen, maar dit 

lukte niet. Ziekenhuis De Gelderse Vallei heeft 

het forse cementen reliëf met de afbeelding 

van de bijbelse gelijkenis uit Lucas 10:25-37 

recent geplaatst bij een parkeerterreintje aan 

het begin van het ziekenhuisterrein. Het iconi-

sche verhaal over onbaatzuchtige hulp is 

goed op zijn plaats bij een ziekenhuis. CvdA

Campusroute ja/nee - beslissing 
weer verdaagd 
Het landschappelijk schoon ten noorden en 

westen van de universiteitscampus blijft voor-

lopig intact, over de zogenaamde campus-

route valt pas medio 2021 een beslissing. In 

2017 nam de provincie het initiatief uit handen 

van de gemeente om zo snel mogelijk een 

oplossing te vinden voor een betere afhande-

ling van het verkeer van en naar de campus. 

De gemeente was te traag, aldus de provin-

cie, maar de provincie blijkt niet sneller te 

wezen. Begin 2018 presenteerde de provincie 

haar eerste planning, waaruit bleek dat een 

definitief besluit medio 2019 zou vallen. In 

september liet de provincie weten dat er fou-

ten waren gemaakt bij de invoering van gege-

vens in het verkeersmodel. Opnieuw moest 

de planning bijgesteld worden, het definitieve 

besluit staat nu voor halverwege 2021 op de 

agenda. Intussen haalt het dassenbosje opge-

lucht adem en de weidevogels kunnen veilig 

voort, zolang de campusroute er niet is. PA    

Binnenveldse Hooilanden mogen 
weer bloeien
De grote werkzaamheden om in het Binnen-

veld de hooilanden te laten terugkeren zijn 

(bijna) gereed. Het graven van de Kromme 

Eem en de nieuwe sloten, het afplaggen van 

de percelen en het inbrengen van stuwen en 

duikers is allemaal klaar. Datzelfde geldt voor 

een aantal recreatieve voorzieningen, zoals 

nieuwe wandelpaden. Maar er is ook nog een 

hoop te doen. Zo moeten de stuwen nog 

goed worden ingesteld, want het gebied is 

nog te nat. Voor de toekomstige wandelaars 

zijn routepaaltjes en informatiepanelen in pro-

ductie. De uitkijktoren staat er. De officiële 

opening is gepland op 18 juni 2020. We gaan er 

van uit dat dan alles gereed is. De Binnenveld-

se Hooilanden mogen weer gaan bloeien. PA

ER FGO ED  I N  H E T  N I EU W S
  

Esther (1884-1943) en Betje (1887-1943) 
Cohen
Op 4 mei 2011 krijgen Esther en Betje Cohen eindelijk 
een grafsteen, nadat de werkgroep ‘Herdenking 
Esther en Betje Cohen’ zich daarvoor heeft inge-
spannen. Tijdens een indrukwekkende plechtigheid 
worden de twee stenen, verbonden door een sym-
bolisch ‘lint der wanhoop’, onthuld. De zussen heb-
ben sinds april 1943 in anonieme graven gelegen op 
de Nieuwe Israëlitische Begraafplaats, onderdeel 
van de Algemene Begraafplaats Leeuwerenk. Daar 
zijn ze destijds in allerijl naartoe gebracht nadat hun 
lichamen gevonden waren in de Rijn ter hoogte van 
het Opheusdense veer. Ook op het graf van hun 
moeder komt bijna 70 jaar na haar teraardebestel-
ling een steen.  

Esther en Betje zijn respectievelijk de tweede en 
derde dochter van Salomon Cohen en Sara de Vries. 
Dit echtpaar woont oorspronkelijk in Voorst waar 
Salomon veehandelaar en slager is. Later vestigen 
ze zich in Renkum, Salomons geboorteplaats, waar 
ze aan de Dorpsstraat een winkeltje beginnen in 
boter, kaas en eieren. Ze krijgen vijf kinderen, eerst 
drie dochters en dan twee zonen, van wie er één al 
rond zijn twintigste sterft.  

Omdat Esther en Betje beiden ongehuwd blijven, 
wonen zij bij hun ouders. Ze helpen mee in de win-
kel en in het huishouden. Esther doet naaiwerk voor 
rijke Renkumse families en verder voorzien ze in hun 
onderhoud door het verzorgen van koosjere maaltij-
den in het Anna Maria Lentinkhuis aan de Hartense-
weg, het bekende Vacantie-Kinderhuis. In een bijge-
bouw bevindt zich een compleet ingerichte ‘Joodse 
keuken’ waar Betje en Esther koken voor groepen 
kinderen van Joodse scholen. Sinds 1926 komt elke 
Amsterdamse school met zijn hoogste klas voor een 
driedaags verblijf naar het Vacantiehuis.       

Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit en marcheren 
Duitse troepen het rustige Renkum binnen. De vol-
gende dag wordt het dorp deels geëvacueerd. 
Moeder Sara vertrekt met beide dochters te voet 

naar Arnhem, waar haar zoon met zijn vrouw en 
dochter woont. Omdat Sara al in de 80 is en erg 
moeilijk loopt vanwege een ooit gebroken heup, 
wordt ze vervoerd in de handkar waarmee Salomon 
zijn zuivelwaren uitventte in het dorp. Hijzelf is in 
1933 op 85-jarige leeftijd overleden. Sara overlijdt 
eind 1941 net als Salomon aan een longontsteking 
en wordt naast haar man begraven op de Nieuwe 
Israëlitische begraafplaats in Wageningen. Vanwege 
de oorlogssituatie krijgt haar graf geen steen. Als 
het huis aan de Utrechtseweg waar de familie zich 
heeft gevestigd, in april 1942 wordt gevorderd door 
de Wehrmacht, trekt Betje als inwonend huishoud-
ster bij haar werkgever in en verhuist Esther met het 
gezin van haar broer naar een leegstaand pand in 
dezelfde straat. Korte tijd later echter moet hij eerst 
naar een werkkamp en daarna naar Kamp Wester-
bork. Ook zijn echtgenote komt daar na een razzia 
terecht. Beiden worden op transport gesteld naar 
Auschwitz, waar ze vrijwel direct worden vermoord. 
Het is inmiddels februari 1943. Hun dochter is er 
gelukkig in geslaagd om onder te duiken. Zij over-
leeft de oorlog.

Ook Esther en Betje, die weer samen zijn, verblijven 
op diverse onderduikadressen en komen uiteindelijk 
in de watertoren van Doorwerth terecht. Na alle 
doorstane ellende en verlies zijn ze inmiddels aan 
het eind van hun Latijn. Op 16 en 17 april 1943 vinden 
opnieuw razzia’s plaats en de zussen vluchten de 
bossen in. Als de kust weer enigszins veilig is probe-
ren ze op diverse adressen in Renkum een nieuwe 
schuilplaats te vinden, maar niemand durft dat aan. 
Op het onderduikadres van hun oudste zus in 
Wageningen wordt niet opengedaan. 

Ten einde raad moeten de zussen naar de Rijn zijn 
gegaan, waar ze zich met een lint aan elkaar vastma-
ken en volledig gekleed met hun koffers het koude 
water inlopen. In de zakken van hun regenjassen 
worden later hun persoonsbewijzen aangetroffen.
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Opgedolven

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

Door  
Carleen van den Anker
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ten over de bestemming van de grond waarop het 
gebouw stond. Het plan om er een nieuw hoofdge-
bouw neer te zetten was niet meer zo urgent 
omdat het eisenprogramma daarvoor zodanig uit-
gebreid was, dat de ruimte sowieso te klein zou 
zijn.
 
Het capitulatiemuseum in de voormalige ontbijt-
zaal bleek niet levensvatbaar. Het trok zo weinig 
bezoekers dat de gemeente in 1962 besloot het op 
te heffen en de historische voorwerpen op de zol-
der van het stadhuis op te slaan, waar ze in 1972 bij 
een brand verloren gingen. Ook de tafels en stoe-
len die bij de capitulatiebesprekingen gebruikt 
waren, gingen in vlammen op. Gelukkig konden 
van de Prins Hendrik Stichting nog enkele stoelen 
en tafels van hetzelfde type worden overgenomen. 

‘Slopen, hooggeleerde heren, slopen.’
Na de sluiting van het capitulatiemuseum bleef 
vooral bij burgemeester De Niet de wens bestaan 
De Wereld een bestemming te geven die paste bij 
haar status als plaats waar de bevrijding van 
Nederland tot stand was gekomen. De gedachte 
ging uit naar een ruim opgezet museum met de 
capitulatiezaal als zwaartepunt. Daarvoor werd 

concentratiekamp Wöbbelin, een tijdelijk subkamp 
van Neuengamme, in Noord-Duitsland overleden. 
Op de zolder bivakkeerde enige tijd een eenheid 
van de joodse brigade, die op de Normandische 
stranden had meegevochten. In de gelagkamer, 
die als capitulatiezaal had gediend, richtten enkele 
verzetsstrijders een kleine tentoonstelling over de 
overgave in. In de serre exploiteerde W.A. van Eijk, 
een restauratie waar veel chauffeurs van het nabij-
gelegen busstation kwamen, doch die niettemin 
na enige tijd failliet ging. 

Verkoop aan de Landbouwhogeschool
Verder bleef Hotel de Wereld een desolaat, leeg-
staand pand, waarvan de serre er gehavend bij 
stond. Deze is in de tweede helft van de jaren 40 
afgebroken. Intussen deed Snackers pogingen om 
het hotel aan de gang te krijgen. Dit kon niet zon-
der medewerking van de gemeente, die weinig 
belangstelling toonde, vooral omdat een bijdrage 
werd gevraagd in de restauratiekosten. 
Na enkele jaren haakte Snackers teleurgesteld af en 
verkocht het pand in 1951 voor ƒ 130.000,-- aan de 
Landbouwhogeschool (LH), de helft van het bedrag 
waarvoor hij het hen eerder had aangeboden. 

De LH kocht het gebouw om het te zijner tijd te 
laten afbreken. Het is typerend voor de tijdgeest 
dat de bekendmaking van dit afbraakplan weinig 
ophef veroorzaakte. Het was de tijd van wederop-
bouw, waarin men liever vooruit keek dan naar het 
verleden. Het museumpje in de capitulatiezaal trok 
aanvankelijk nog wel wat bezoekers, die voor 20 
cent een kijkje mochten nemen. Na enkele jaren 
nam het bezoekersaantal echter zienderogen af. 
Op termijn wilde de LH op deze lokatie een nieuw 
hoofdgebouw neerzetten. Om ruimte voor bijko-
mende wegen te scheppen kocht men vier aan-
grenzende woningen in de Bevrijdingsstraat, toen 
nog Grindweg. Zolang de plannen niet verwezen-
lijkt waren, zou de gemeente het beheer over De 
Wereld voeren. Daartoe sloot zij een huurovereen-
komst met de nieuwe eigenaar. De gemeente ver-
pachtte vanaf 1951 de begane grond voor tien jaar 
als café-restaurant. De eerste pachter was A.Th. 
Beijer, eigenaar-exploitant van het bekende Nol in 
’t Bosch. Hij kreeg gedaan dat het capitulatiemu-
seum verplaatst werd naar de aangrenzende, klei-
nere ontbijtzaal. De laatste pachter, H.J. Brugman, 
verliet in 1969 vroegtijdig het pand. De keuken vol-
deed niet meer aan de eisen van de tijd en moest 
worden afgekeurd. Renovatie zou te veel gaan 
kosten en in 1970 zegde de gemeente de pacht op. 
Toen het Internationaal Agrarisch Centrum, dat ook 
in het pand was gevestigd, begin jaren 70 naar de 
Lawickse Allee was verhuisd, lag De Wereld er 
opnieuw verlaten bij. De LH zou nu tot sloop kun-
nen overgaan, maar had intussen andere gedach-
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ameublement, waaronder een aantal tafels en zo’n 
veertig zogenaamde Wener stoelen, bleef achter. 
Een deel van deze meubels heeft nog een gedenk-
waardige rol gespeeld. Ze werden namelijk 
gebruikt bij de capitulatiebesprekingen van 5 mei 
1945. Na de bevrijding werden de meubels terug-
gebracht naar de Prins Hendrik Stichting, behalve 
de tafels en stoelen waar de onderhandelaars op 
hadden gezeten. 

Hotel De Wereld stond er na 1 oktober 1944 dus 
verlaten bij. Net als in 1940 lag het ongunstig. 
Toen kwamen de projectielen uit het westen, vier 
jaar later uit het zuiden. Ook nu was sprake van 
friendly fire, namelijk de artillerie van de in de 
Betuwe genestelde geallieerden. In 1940 stond het 
hotel áchter de toren van de kerk in de Bergstraat, 
in 1944 stond het ten opzichte van de schietrichting 
náást de toren. Die raakte onherstelbaar bescha-
digd en werd na de oorlog grotendeels afgebro-
ken. Ook De Wereld kreeg voltreffers, zij het geen 
fatale. In deze gehavende toestand kreeg De 
Wereld een belangrijke taak te vervullen. Op 5 mei 
1945 vonden er besprekingen plaats tussen gene-
raal Charles Foulkes, commandant van het Eerste 
Canadese Legerkorps en generaal Johannes 
Blaskowitz, opperbevelhebber van de Duitse troe-
pen in Nederland. Die leidden uiteindelijk tot de 
bevrijding van Nederland. Ter herinnering aan 
deze historische gebeurtenis liet generaal Foulkes 
een bronzen herdenkingsplaquette op het hotel 
aanbrengen, die op 9 juli 1945 door prins Bernhard 
werd onthuld.

En nu?
Na de capitulatiebesprekingen was niet meteen 
duidelijk wat er met het gebouw moest gebeuren. 
Aan grondig herstel kon voorlopig niet gedacht 
worden. De ergste rommel werd opgeruimd en de 
gaten in de zuidmuur werden provisorisch gedicht. 
Het pand was nog steeds eigendom van Snackers, 
die inmiddels 62 jaar was en niet meer voor een 
opvolger kon zorgen. De zoon die in zijn voetspo-
ren had zullen treden was op 17 maart 1945 in het 

Tweemaal onder vuur
Het begin van de Tweede Wereldoorlog luidde niet 
meteen het verval in. Er was wel schade, want het 
hotel stond pal achter de toren van de rooms-
katholieke kerk in de Bergstraat. Vanaf de 
Grebbeberg had de Nederlandse artillerie in de 
meidagen van 1940 die toren beschoten, maar 
gemist. Daarbij waren enkele projectielen op De 
Wereld terechtgekomen, maar die hadden geen 
onherstelbare schade aangericht en het hotel bleef 
nog enkele jaren open. Pas in januari 1944 veran-
derde de situatie ingrijpend. De Staat der 
Nederlanden legde beslag op De Wereld voor de 
huisvesting van de bewoners van de Prins Hendrik 
Stichting in Egmond aan Zee, een tehuis voor oud-
zeelieden. Die waren na hun evacuatie in verband 
met de aanleg van de Atlantikwall terechtgeko-
men in Hotel De Wageningse Berg en het (nu ver-
dwenen) Hotel Belvedère. De Wageningse Berg 
moesten zij weer verlaten toen de Duitse bezetters 
het vorderden. Het meubilair van de Stichting ging 
mee naar Hotel De Wereld. 
Eind september ‘44 kwam het voorlopige einde 
van het hotel. Alle inwoners van Wageningen 
moesten op bevel van de bezetters de stad verla-
ten, ook de tijdelijke bewoners van De Wereld. 
Zij werden overgebracht naar Zeist. Het complete 

Eeuwenlang was Hotel De Wereld, voorheen logement De Waerelt, een bloeiend bedrijf. De 

eerste helft van de twintigste eeuw was het zelfs een uitgesproken chic hotel, waar regelmatig 

hoge gasten dineerden en logeerden. Onder hen zou zelfs de Duitse keizer Wilhelm II, die sinds 

1919 als banneling in Huize Doorn verbleef, worden gerekend. Sinds 1935 verzorgde hotelier H.J.F. 

Snackers ook de catering van de vele academische plechtigheden in de belendende aula van de 

Landbouwhogeschool. Zo vlak voor de dreigende oorlog floreerde De Wereld als nooit tevoren. 

Door Kees Gast 

Kees Gast was van 1986 

tot 2005 gemeente- 

archivaris in Wageningen.

De Wereld in Overloon
Berichten in de pers dat er geen museum in Hotel De Wereld zou 
komen en dat het gebouw wellicht afgebroken zou worden, brach-
ten het bestuur van het oorlogsmuseum Overloon op het idee zelf 
een zaal in te richten waarin de capitulatie zou worden verbeeld. Het 
gemeentebestuur van Wageningen stond daar in principe niet  afwij-
zend tegenover. Bij nader inzien bleek dat het museum van 
Overloon niet alleen het meubilair en de voorwerpen en documen-
ten wou verwerven, maar zelfs de gehele betimmering mee wou 
nemen, om een exacte kopie, met wassen beelden en al, in 
Overloon in te richten. Toen haakten de Wageningse bestuurders 
toch af.

Hotel Steuk (later Hotel 
de Wereld) circa 1870. 
Foto R. Huig. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.

Gezicht op Hotel de 
Wereld met daarachter 
de beschadigde 
Johannes de Doperkerk. 
De foto is kort na de 
oorlog in westelijke 
richting genomen, 
vermoedelijk vanaf Huize 
de Driesprong. 
Waarschijnlijk gebeurde 
dit tijdens de in 1946 door 
studenten nagespeelde 
capitulatie. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.

Verval en herstel van De Wereld
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steviger dan ooit. Het voorgaande leert dat dat niet 
altijd zo is geweest en dat het kantje boord was 
of De Wereld had helemaal niet meer bestaan. 
De vraag is of Wageningen dan nog de Stad der 
Bevrijding zou zijn.
     

men, in een stroomversnelling. Door een fusiepro-
ces van de universiteit en de verschillende weten-
schappelijke instituten ontstond Wageningen 
Universiteit & Research (WUR). Tegelijk ontstond 
een campus op de Born, tegen de grens met Ede 
aan. Allerlei instituties, ook die in De Wereld, trok-
ken naar De Born met als gevolg dat het pand weer 
leeg kwam te staan. Nu had de in 1994 opgerichte 
Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld zich 
wel in De Wereld gevestigd, maar die vulde het 
gebouw bij lange na niet. Wellicht kwam de univer-
siteit zo op het idee om het gebouw weer als hotel 
te verpachten. 
Voordat het zover was onderging het gebouw nog 
een opvallende verandering. In 1996 verrees naar 
tekeningen van restauratie- en renovatiearchitect 
Egbert Hoogenberk een nauwgezette reconstructie 
van de vroegere serre op zijn oude plaats aan de 
oostgevel. Het was een initiatief van onder andere 
voormalig rector-magnificus dr.ir. F. Hellinga en ir. J.J. 
Endtz, president van de raad van bestuur van de 
Hollandsche Beton Groep. De middelen kwamen van 
diverse particulieren en van de eigenaresse: de WUR.  

Het overlijden van prins Bernhard op 1 december 
2004 was voor de gemeente aanleiding om hem 
met een bronzen plaquette aan de zuidgevel van 
De Wereld te eren. Daarmee werd de verbonden-
heid van Wageningen met de prins tot uitdrukking 
gebracht. De prins was immers ereburger van 
Wageningen, woonde als bevelhebber van de 
Binnenlandse Strijdkrachten de capitulatie van 5 mei 
1945 bij en nam vele jaren het defilé op 5 mei af. 
Eveneens in 2004 vond een heel ander soort 
ingreep plaats, toen de WUR van De Wereld inder-
daad weer een hotel maakte. De eerste uitbater was 
Addie Roelofsen, die ruime ervaring op dit gebied 
had. Restaurant O Mundo (Portugees voor ‘de 
wereld’) werd een groot succes. In 2009 kreeg het 
zelfs een Michelinster. In 2013 werd de exploitatie 
van het Hotel-Restaurant overgenomen door de 
Venendaalgroep, die ook het pannenkoekenhuis 
aan de overkant en het Hof van Wageningen, het 
restaurant in het Wageningen International 
Congress Centre (WICC), voorheen het Internationaal 
Agrarisch Centrum, bezat. Venendaal ging echter in 
november 2017 failliet. De kok die de Michelinster 
had verdiend was in de zomer al naar elders vertrok-
ken. Zes weken later werd De Wereld overgenomen 
door Lammert en Sjoukje de Vries, die hun zoon 
Wiebe als directeur aanstelden. Zij richtten de serre 
in tot Brasserie Le Monde en het kwijnende restau-
rant O Mundo werd in november 2019 gesloten. In 
de nabije toekomst willen ze het aantal kamers ver-
dubbelen.

De laatste jaren is de positie van Hotel De Wereld 
als gedenkplaats van de capitulatie van 5 mei 1945 

gens hem een dure restauratie niet waard. 
Berichten in de pers, vragen in de Tweede Kamer 
en lobbyacties van de gemeente dwongen partijen 
opnieuw om de tafel. Dit leidde uiteindelijk tot de 
redding van Hotel De Wereld. 
De restauratie is in augustus 1975 voltooid. De capi-
tulatiezaal was echter al eerder in gereedheid 
gebracht, zodat prins Bernhard deze op 5 mei 1975 
officieel kon openen. 

Intussen heeft Studium Generale, de afdeling van 
de Landbouwhogeschool die studenten enige vor-
ming wilde aanbieden op het gebied van maat-
schappij, politiek en cultuur, het voor elkaar gekre-
gen dat ze voorlopig gebruik konden maken van 
de capitulatiezaal en enkele vertrekken elders in 
het gebouw. Dat betekende lezingen, cursussen 
en andere activiteiten waarvoor de capitulatiezaal 
heel geschikt was. Daar kwam nog bij dat een 
tweetal organisaties, theater ’t Hemeltje en film-
huis Movie W, voor extra (cultureel) leven in de 
brouwerij zorgde.
 
Weer een hotel met een serre
In de jaren 90 van de twintigste eeuw raakte de 
ontwikkeling van de Landbouwhogeschool, die 
zich inmiddels Landbouwuniversiteit mocht noe-

overleg gepleegd met onder andere dr. L. de Jong, 
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie, die goede mogelijkheden zag. 
De landelijk bekende architect voor tentoonstellin-
gen en musea Dick Elffers verklaarde zich bereid 
een ontwerp voor zo’n museum te maken. Na veel 
overleg bleek echter dat de kosten voor de 
gemeente niet te dragen vielen. Ook voor restau-
ratie waren onvoldoende financiële middelen 
beschikbaar, zodat de eigenaar, de Landbouw-
hogeschool, meende niets anders te kunnen doen 
dan een sloopvergunning aan te vragen bij de 
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk (C.R.M.), H.J.L. Vonhoff. Zijn reac-
tie was: ‘Slopen, hooggeleerde heren, slopen’. 
De gemeente wilde het pand echter koste wat kost 
behouden en deed een dringend beroep op de 
bewindsman om geen sloopvergunning af te 
geven voordat zeker was dat er niet genoeg geld 
was om het gebouw te restaureren. Toch viel de 
gevraagde vergunning in maart 1972 bij de Land-
bouwhogeschool op de mat. Gelukkig aarzelde de 
hogeschool met het slopen van De Wereld. Zoals 
gezegd leefden bij de Landbouwhogeschool 
inmiddels andere gedachten over het nut van een 
nieuw hoofdgebouw op die plaats. 

Hete aardappel
Vervolgens ontstond er strijd over het behoud van 
De Wereld, waarbij de kwestie als een hete aardap-
pel van instantie naar instantie werd geschoven. 
De gemeente wilde graag restaureren en meende 
dat het om een landelijk belang ging dat 
Wageningen niet alleen hoefde te dragen. Zij kon 
echter de kosten niet opbrengen, zelfs niet met de 
toegezegde steun van Rijk en provincie. Het 
bestuur van de Landbouwhogeschool wilde ook 
wel restaureren maar zei ook de kosten niet te 
kunnen dragen. Tenslotte wilde de staatssecretaris 
wel bijdragen, maar alleen voor zover het de capi-
tulatiezaal betrof. De rest van het gebouw was vol-

Gered door De Leeuw
Een parkeergarage op de plaats van Hotel De Wereld? Waar hij zelf in 
de capitulatiezaal al eens een expositie over de Tweede Wereld-
oorlog had georganiseerd? Toen de destijds 19-jarige Wageninger 
Huib de Leeuw hoorde over de sloopplannen, klom hij meteen in de 
pen en alarmeerde de Tweede Kamer. Kamerlid – en oud-verzets-
man – Joop Wolff van de CPN (Communistische Partij Nederland) 
nam de brandbrief serieus en diende, na een bezoek aan het in 
belabberde staat verkerende pand, een motie in voor behoud en 
restauratie van het hotel. Lang verhaal kort: op Bevrijdingsdag 1975 
opende prins Bernhard de vernieuwde capitulatiezaal, waar Huib 
opnieuw een expositie had ingericht. De inmiddels ex-Wageninger is 
er nog steeds van overtuigd dat zonder zijn brandbrief Hotel De 
Wereld niet meer zou hebben bestaan. 

Opening van de 
gerestaureerde 
capitulatiezaal op 5 mei 
1975. Rechts van het 
midden prins Bernhard in 
gesprek met de Canadese 
generaal b.d. Kitching en 
de oud-verzetsman 
Teengs Gerritsen. Rechts 
van de prins staat 
burgemeester Van Huis. 
Foto Bert Verhoeff. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.

Op 9 juli 1945 werd een bronzen plaquette ter 
herdenking van de capitulatie door prins Bernhard 
onthuld. Later kwam er nog een hekwerkje omheen, 
dat werd ontworpen door J. Douwenga en uitgevoerd 
door leerlingen van de ambachtsschool. Van links naar 
rechts: Generaal Foulkes, prins Bernhard en loco-
burgemeester Van der Weide. Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.Op 2 mei 1996 werd er 

nog hard gewerkt aan en 
rond de terugkeer van 
de serre. Enkele dagen 
later was hij in volle 
glorie te bewonderen 
tijdens de festiviteiten 
op 5 mei. Foto’s ANP.    

In Madurodam is het altijd 5 mei
De 5 mei herdenking mag gerekend worden tot de canon van de 
Nederlandse geschiedenis. Het is daarom goed dat die ook een plek 
heeft gekregen in Madurodam – tenslotte Nederland in het klein. 
Het feit dat Hotel De Wereld daar te vinden is, is te danken aan 
Jasper Tonneijck. Hogelijk beledigd was hij toen hij op zevenjarige 
leeftijd Madurodam bezocht en daar geen model van het 
Wageningse hotel aantrof. Bij thuiskomst schreef hij meteen een 
brief aan zowel Madurodam als de gemeente Wageningen, waarin 
hij vertelde dat hij in Den Haag een McDonald’s had zien staan en 
nog meer ‘onbelangrijke dingen’, maar geen Hotel De Wereld waar 
nota bene de Duitsers officieel hadden gecapituleerd. Kon daar niet 
iets aan gedaan worden? Jaspers geduld werd danig op de proef 
gesteld, maar na acht jaar werd zijn verzoek gehonoreerd. De 
gemeente Wageningen droeg 30.000 gulden bij aan de sponsorac-
tie om een model van Hotel De Wereld in Madurodam te realiseren. 
Het  werd, met het Nationaal Bevrijdingsmonument en het defilé, 
nagebouwd op schaal 1:25. In april 1995 verrichtte Pieter van 
Vollenhoven de overdrachtshandeling van het miniatuurhotel in het 
bijzijn van Jasper, de Wageningse burgemeester Jager en burge-
meester Westpalm van Hoorn van Madurodam. (Wim Huijser) 
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een heel ander beeld en gevoel 
kregen bij het erfgoed en de 
stad. Dat doet goed en het 
onderzoek zal de komende jaren 
worden herhaald, zodat trends 
zichtbaar kunnen worden. Wie 
weet wordt een van de trends 
dat de tweedeling tussen ‘uni-
versiteit en stad’ minder wordt 
en dat ‘Stad der tegenstellingen’ 
erfgoed wordt. 

Dit jaar vieren we dat we 75 jaar 
in vrijheid leven. Iets dat niet 
vanzelf spreekt. Naast herden-
kingen en festiviteiten op 4 en 5 
mei zijn er door het jaar heen tal 
van andere activiteiten. Een 
daarvan wil ik onder de aan-
dacht brengen: het WO2-café, 
georganiseerd door WO2GLD. 
Een ‘tournee’ langs 17 verschil-
lende bibliotheken verspreid 
over de provincie. Op 1 april 2020 
doen ze de bibliotheek in 
Wageningen aan. In een ‘tussen 
kunst en kitsch’-setting kunt u 
langskomen met bijzondere ver-
halen of objecten uit de Tweede 
Wereldoorlog. Lokale historici 
en/of WO2-kenners zullen het 
object beoordelen en met u in 
gesprek gaan. Een mooie manier 
om de verhalen levend te hou-
den en inhoud te geven aan het 
‘niet zo vanzelfsprekende’. 
Vanuit Oud Wageningen zijn wij 
daarbij betrokken. Mocht u bij-
zondere foto’s, objecten en/of 
verhalen hebben, kom dan langs 
op 1 april. Omroep Gelderland 
doet verslag van de middag en 
zal enkele bijzondere verhalen 
en objecten uitlichten. U kunt uw 
verhaal ook inzenden naar mijn-
gelderland.nl. Zie ook de bij dit 
tijdschrift meegestuurde flyer.

Werkgroep Archeologie 
Wageningen 
De WAW heeft recent haar 
jaarverslag over 2019 uitge-
bracht. Het informatieve en fraai 
vormgegeven verslag is in zijn 
geheel te lezen op de website 
www.oudwageningen.nl.  

Nieuwe Leden
Mevr. W. Bron
Mevr. M. de Suijck - De Vries
Familie C.A. van Diepen
Mevr. F. Stad
Mevr. C. Merkelijn
Dhr. D. Snel
Dhr. W.G. Dragt
Mevr. A.R. Ackerman
Mevr. A. Kengen

Opzeggingen
Mevr. E. Kamphuis
Dhr. C.M. Karssen
Dhr. J. Stel
Mw. C. de Jong-Tiemessen
Dhr. H. van Veen
Dhr. J. van Raalten
Mw. W.G. Beumer-Willems
Dhr. J. Oudenes

Ledenaantal
Per 31-01-2020: 699 (672 beta-
lende leden en 27 niet-betalen-
de/relatie leden). Hierin zijn de 
opzeggingen per 31-12-2019 ver-
werkt.

Lezingen
‘Het Wagenings Lyceum en haar 
voorgangers’
Op dinsdag 10 maart a.s. houdt 
Leo Klep, auteur van het recent 
verschenen boek ‘Van Hoogere 
Burgerschool tot Pantarijn’, een 
lezing over het Wagenings 
Lyceum en haar voorgangers. 
Wat 150 jaar geleden begon als 
een kleine HBS aan de 
Hoogstraat is nu onderdeel van 
een grote scholengemeenschap 
aan de Hollandseweg. Leo Klep 
zal aan de hand van veel beelden 
inzoomen op een aantal interes-
sante facetten van de schoolge-
schiedenis. De link met de WUR, 
de rol in de ‘Stad der tegenstel-

lingen’ en de open houding ten 
aanzien van projectonderwijs en 
cultuur in de school. Na de lezing 
is er o.l.v. oud-docent Joost 
Witte ruimte voor vragen, het 
delen van verhalen en discussie. 
De lezing begint om 20.00 uur in 
de aula van het MHV-gebouw 
van Pantarijn, Hollandseweg 11, 
Wageningen. Inloop vanaf 19.00 
uur. Tussen 19.00-19.45 uur: 
mogelijkheid voor rondleiding 
door het schoolgebouw onder 
leiding van leerlingen. Aanvang 
lezing: 20.00 uur. De toegang is 
gratis (niet-leden 2 euro).

‘Voedseltransporten en de Stad 
der Bevrijding’
Op dinsdag 21 april a.s. spreekt 
Theo Guiking over de voedsel-
transporten in de meidagen van 
1945. Vlak voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werd van-
uit Wageningen begonnen met 
voedseltransporten naar het hon-
gerende westen van Nederland. 
Het was een grootschalige huma-
nitaire missie onder gezamenlijke 
controle van Canadese en Duitse 
militairen. Humanitaire missies 
vormen tegenwoordig een 
belangrijk onderdeel van de 
taken van het leger. Aansluitend 
aan de lezing zal daarom 
Afghanistan-veteraan Anton 
Eelzak vertellen wat het voor een 
militair betekent om te worden 
ingezet bij humanitaire missies in 
oorlogsgebied. De lezing vindt 
plaats in de Vredehorst, Tarthorst 
1, Wageningen en sluit aan op de 
Algemene ledenvergadering van 
Oud Wageningen. Het begin van 
de lezing zal rond 20.30 uur zijn. 
De toegang is gratis (niet-leden 2 
euro).   
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Van de voorzitter
Onze vereniging heeft in samen-
werking met Wageningen 
Monumentaal een 
Handhavingsverzoek inzake de 
Theekoepel en een Aanvraag 
monumentenstatus Julianastraat 
Wageningen ingediend. 
Het waarom van het handha-
vingsverzoek is evident. De 
Theekoepel staat er verwaar-
loosd en in zeer slechte staat bij. 
Onderhoud is nu dringend nood-
zakelijk. Een eigenaar die zo met 
zijn rijksmonument omgaat 
moet door het bevoegde gezag 
worden aangesproken op zijn 
instandhoudingsplicht. Bijzonder 
is dat de eigenaar en het 
bevoegde gezag dezelfde is: de 
gemeente Wageningen. 
Zoals ik al in het vorige nummer 
(december 2019) memoreerde: In 
juni 2015 was het eerste gesprek 
tussen de gemeente, Oud 
Wageningen en Wageningen 
Monumentaal over de noodzake-
lijke restauratie en het verzoek 
om de Theekoepel te mogen 
aankopen als eerste object van 
de nieuw op te richten Stichting 
Monumentenfonds Wageningen. 
Vijf jaar verder is vijf jaar extra 
verval, en dat is te zien. 
Hooggespannen verwachtingen 
van het handhavingsverzoek? 
Eigenlijk wel. De eerste reactie 
stemt positief en de gemeente 
lijkt haar verantwoordelijkheid 
te nemen door op korte termijn 
buitenonderhoud te gaan plegen 
dat verder verval voorkomt.  

Waar het gaat om de 
Julianastraat vragen we de 

gemeente om met een monu-
mentenstatus het belang van de 
straat als Wagenings erfgoed te 
onderschrijven. Indirect vragen 
we dit ook aan de 
Woningstichting als eigenaar. Als 
sociale huisvester hebben zij een 
verantwoordelijkheid voor het 
instandhouden van hun erfgoed. 
Voor het Rode Dorp is het de 
beeldbepalende straat en in 
Wageningen was dit het eerste 
volkswoningbouwproject dat 
werd gerealiseerd. En niet te ver-
geten de ramp in het Rode Dorp 
op vrijdag 26 maart 1943. Een 
zware bom legde een groot deel 
van het Rode Dorp in puin. 
Hierbij verloren 27 mensen het 
leven en er waren vele gewon-
den. Een gebeurtenis die aan 
waarde zal verliezen als de laat-
ste restanten van het Rode Dorp, 
dat de Tweede Wereldoorlog 
heeft overleefd, ten prooi vallen 
aan de slopershamer. Gemeente 
en Woningstichting, neem uw 
verantwoordelijkheid voor dit 
Wagenings erfgoed! De gewens-
te woningverbetering/renovatie 
– die wij zeker niet bestrijden – 
betekent niet automatisch sloop.

Na acht jaar stopt Toon Jansen 
als redactielid van ons tijdschrift. 
Toon heeft menig artikel 
geschreven en is met ettelijke 
bekende en minder bekende 
Wageningers ‘in gesprek’ 
gegaan. Dit laatste blijft Toon als 
‘freelancer’ doen. Als bestuur 
zijn wij Toon erkentelijk voor zijn 
inzet voor de vereniging en in het 
bijzonder voor het tijdschrift. In 
de Algemene ledenvergadering 

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

op 21 april staan we hier zeker 
nog bij stil. Toon bedankt! De 
vrijgekomen plek van Toon 
wordt ingenomen door Jan Mars.

WUR studenten onderzoeken 
sociaal-economische waardering 
van erfgoed in Wageningen. In 
januari hebben ca. 80 tweede-
jaars acht Wageningse erfgoede-
ren onderzocht op sociaal-eco-
nomische waardering. Dit 
middels 50 interviews per erf-
goed met vragen als de bekend-
heid met het betreffende erf-
goed, de persoonlijke of 
maatschappelijke waarde, wat 
heeft men over voor behoud en 
welke waarde geeft men aan 
een (al dan niet geplande) veran-
dering. Onderzocht zijn de Aula, 
Theekoepel, Over-Engh, 
Wilhelminaweg 1 (oude HBS/’t 
Venster), Julianastraat, 
Marijkeweg 31 (International 
Club), Wageningse Eng en 
Stadion de Wageningse Berg. 
Zowel de economische waarde 
als de niet-economische waarde 
bleken lastig in beeld te bren-
gen. Twee uitkomsten bevestig-
den mijn gevoel: de onbekend-
heid met de acht erfgoederen bij 
vooral jongeren en de tweede-
ling tussen ‘universiteit en stad’. 
Bij vragen over mogelijke veran-
dering van het onderzochte erf-
goed was een veel gehoord ant-
woord: als het maar niet voor 
studenten is. Hieruit blijkt dat de 
‘Stad der tegenstellingen’ nog 
steeds actueel is. 
Leuk om te zien hoe de studen-
ten gaande hun onderzoek het 
erfgoed gingen waarderen en 

Begin 2021 bestaat tennisclub NVLTB honderd jaar. Ter gelegen-

heid van dit lustrum doen we onderzoek naar 125 jaar tennisge-

schiedenis in Wageningen. Omdat ons clubarchief spoorloos is, 

zijn we op zoek naar oude artikelen, ooggetuigenverslagen en 

clubbladen. 

Ook hebben we nagenoeg geen foto’s van voor 2000. Wie heeft 

er informatie, documentatie of oude foto’s? Graag een mailtje 

naar Rik Nijland, riknijl@planet.nl

Hersteld in 1990. 
Foto Frits Huijbers.
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Voor actuele Wagenings erfgoedinformatie
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.omdw.nl 
www.wageningen.nl/gemeentearchief
www.beeldbankwageningen.nl
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75 JAAR HERDENKEN EN VIEREN IN WAGENINGEN 

2020 is een jaar waarin Nederland herdenkt dat ons land 

75 jaar geleden werd bevrijd van vijf jaar Duitse bezetting 

en overheersing. In Wageningen vonden op 5 mei 1945 de 

besprekingen plaats over de capitulatie van de Duitse 

bezettingsmacht in Nederland. Daardoor mag 

Wageningen zich met recht Stad der Bevrijding noemen.

In Vrijheid geef je door wordt op caleidoscopische wijze de 

geschiedenis weergegeven van 75 jaar herdenken en 

vieren in Wageningen. Het boek begint met de vraag wat 

er precies gebeurde op 4, 5 en 6 mei in en nabij Hotel De 

Wereld en wat de betekenis is van het document dat daar 

werd ondertekend. De daarop volgende hoofd stukken 

gaan over het verval en herstel van Hotel De Wereld, de 

organisatie van de bevrijdingsherdenkingen door de jaren 

heen, de oorlog-gerelateerde monumenten binnen 

Wageningen, het ontstaan en de ontwikkeling van het 

Bevrijdingsfestival, de 5 mei-symposia en de jaarlijkse 

ontsteking van het bevrijdingsvuur. Ook de betrokkenheid 

van veteranen, kinderen en re-enacters komt aan de orde, 

evenals de controverses die daarbij in de afgelopen 75 jaar 

hebben gespeeld. Bijzonder is dat ook vanuit de Duitse 

partnergemeente Mörfelden-Walldorf een bijdrage aan dit 

boek is geleverd. Een delegatie uit deze plaats bezocht de 

5 mei-herdenkingen in Wageningen voor het eerst in […..]

Vrijheid geef je door - 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen 

is samengesteld door een redactie bestaande uit Carleen 

van den Anker, Jelle de Gruyter, Wim Huijser en Rob 

Rijntalder. Het boek is rijk geïllustreerd met uniek en 

exclusief beeldmateriaal.

Vrijheid
    geef je door

1945 - 2020

V
rijheid

    geef je door

t/m 12 april 2020
De Casteelse Poort, Bowlespark 1A
Expositie ‘150 jaar voortgezet onderwijs’. 
Tentoonstelling over de gevarieerde 
geschiedenis van het voortgezet onderwijs 
in Wageningen, dat dit jaar 150 jaar bestaat. 
Zie ook ons vorige nummer (47-4).

10 maart 2020
MHV-gebouw Pantarijn, Hollandseweg 11, 
20.00 uur
Lezing HV Oud Wageningen. Leo Klep 
spreekt over ‘150 jaar voortgezet onderwijs 
in Wageningen’. Hij schreef daar een boek 
over en belichtte het thema in ons vorige 
nummer (47-4, pag. 6 e.v.). Zie ook pag. 31. 

23 maart 2020
Bblthk, Stationsstraat 2
Jaarlijkse lezing Vrienden van het museum 
De Casteelse Poort. Theo Guiking spreekt 
over het thema ‘Wat heb je nodig om bevrij-
dingsdag te vieren?’ 

1 april 2020
Bblthk, Stationsstraat 2, 12.00-14.00 uur 
WO2-café. De Stichting WO2GLD organiseert 
in Gelderland een reeks WO2-cafés, onder 
andere in Wageningen. Zie ook pag....

16 april 2020
Hotel De Wereld, 5 Mei Plein 1
Presentatie boek ‘Vrijheid geef je door, 75 
jaar herdenken en vieren in Wageningen’ 
(op uitnodiging). De eerste exemplaren wor-
den uitgereikt aan voormalig Commissaris 
van de Koning Cornielje en burgemeester 
Van Rumund. 

21 april 2020
Vredehorst, Tarthorst 1, 20.30 uur 
Lezing HV Oud Wageningen (Aansluitend 
op de Algemene ledenvergadering). Theo 
Guiking spreekt over ‘De voedseltransporten 
in de meidagen van 1945’. Zie ook pag. 31.

24 april 2020
De Casteelse Poort, Bowlespark 1A, 
13.00-14.00 uur 
Heropening Zaal 40-45. De permanente 
museumexpositie over Wageningen tijdens 
WO2 is in de afgelopen maanden gereno-
veerd. Bestuursvoorzitter Jelle Vervloet 
opent de vernieuwde zaal; aansluitend kunt 
u de nieuwe expositie bezichtigen.

24 april 2020
Raadzaal stadhuis, Markt 22, 15.30-17.00 uur
Symposium ‘75 jaar vieren van de bevrij-
ding’ (op uitnodiging). Museum De 
Casteelse Poort en de gemeente 
Wageningen organiseren dit symposium 
met vier sprekers: burgemeester G. van 
Rumund, burgemeester T. Winkler van part-
nergemeente Mörfelden-Walldorf, historicus 
en journalist Ad van Liempt en Saskia 
Hoogervorst.
 
3 mei t/m 25 oktober 2020 
De Casteelse Poort, Bowlespark 1A
Expositie Vrijheid geef je door; 75 jaar her-
denken en vieren in Wageningen. Deze ten-
toonstelling is verdeeld over drie tijdvakken: 
1945-1955, 1955-2000 en 2000-heden. De the-
ma’s die aan bod komen zijn gebaseerd op 
die van het gelijknamige boek: bevrijdings-
festival, monumenten, wandeltochten, defi-
lés, schaaktoernooien, symposia en nog 
veel meer.

9 mei
Casteelse Poort of Stadsmuseum, Rhenen
Busexcursie historische route voedseltrans-
porten Wageningen-Rhenen. Langs dezelf-
de weg waarlangs het Duitse leger in 1940 
de aanval opende op de Grebbeberg, von-
den 5 jaar later voedseltransporten plaats 
naar het hongerende westen van Nederland. 
Op zaterdag 9 mei rijdt een historische bus 
van Wageningen naar Rhenen en vice versa. 
Na een bezoek aan zaal 40-45 in Museum De 
Casteelse Poort rijdt u met een gids via de 
historische route naar het Stadsmuseum in 
Rhenen. Onderweg wordt gestopt bij het 
Militair Ereveld op de Grebbeberg. In Rhenen 
wacht de tentoonstelling Ooggetuigen van 
WOII – Over de bevrijding’. Houd de lokale 
pers in de gaten voor meer informatie over 
kaartverkoop en vertrektijden.


