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T EN  GELE I D E

CO LO FO N

‘Oost-West’ is dit jaar het thema van de Maand van de Geschiedenis, in oktober. Oud Wageningen 
besteedt er ruim aandacht aan, zowel in deze uitgave als in de volgende. ‘Thuis best’? Tsja, zal ik het nou  
wel of niet hebben over het onderwerp dat zovelen van ons bezighoudt? ‘De’ corona, het virus, het nut 
van mondkapjes, afstand houden, ventileren... En zoveel mogelijk thuisblijven. Dat is nu even het beste. 
Sommige mensen noemen de huidige tijd ‘historisch’; het lijkt me dat een dergelijke kwalificatie later  
pas vastgesteld zal kunnen worden. Maar dat de situatie abnormaal lastig en beperkend is, hebben  
we de afgelopen periode allemaal gemerkt. Veel leuke-dingen-des-levens konden niet doorgaan in  
de oorspronkelijk bedachte vorm. Wat verwend waren we eigenlijk....
Gelukkig kan het tijdschrift nog wel vrij gemakkelijk geproduceerd worden. Schrijven deden we toch al  
‘op ons zolderkamertje’, overleggen doen we al vaak digitaal (afstand gegarandeerd) en zelfs ook alweer 
een keer in een anderhalve-meter-huiskamer en – hoera! – ook het gemeentearchief kon weer bezocht 
worden voor onderzoek van historische bronnen.
Nog even volhouden met zijn allen. En u heeft nu natuurlijk heel veel tijd om ons blad van kaft tot kaft te 
lezen. 

Carleen van den Anker
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samengaan met de monumentale aspiratie.  
De gemeente wil het hele besluitvormingsproces  
in samenspraak laten verlopen met de Woning-
stichting en de bewonerscommissie. 

Dringend en ingrijpend
De huizen in het stuk Julianastraat tussen de 
Bernhardstraat en de Van Eckstraat hebben dringend 
en ingrijpend onderhoud nodig. Daarover zijn de 
bewoners het hartgrondig eens met eigenaar de 
Woningstichting. Die heeft te kennen gegeven de 
woningen te willen slopen, waarna er evenveel 
nieuwe woningen voor terug moeten komen. 
Woordvoerder Lenny van der Aa van de stichting 
zegt dat daarbij niet alleen naar de kosten is gekeken, 
maar ook naar de mogelijkheid om te voldoen aan 
hedendaagse eisen van wooncomfort, gezondheid, 
duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dat 
alles valt niet te realiseren binnen de bestaande 
plattegronden, zegt zij, daarvoor is nieuwbouw 
nodig. De meeste bewoners willen echter sloop 
voorkomen, zij gaan voor behoud van de buurt 
door renovatie van de woningen. Dat bleek uit  
een raadpleging van de bewonerscommissie, die 
39 stemmen voor renovatie telde en 14 voor sloop. 
Maar volgens de Woningstichting liggen de ver-
houdingen niet zo duidelijk. Zij heeft met bijna alle 
bewoners contact gehad, maar wil (nog) niet zeggen 
hoe volgens haar de stemming ligt. Volgens Van 

‘De Julianastraat gaat mij aan het hart. Wageningen 
is er trots op, het is de eerste echte arbeidersbuurt, 
een mooie buurt, maar er moet een hoop aan 
gebeuren. Er is veel achterstallig onderhoud.’ Aldus 
wethouder Anne Janssen (PvdA, wonen en wijken) 
in de raadsvergadering van 13 juli. Zij reageerde op 
het verzoek van Wageningen Monumentaal, Oud 
Wageningen en de Gelderse afdeling van Bond 
Heemschut om sloop van de Julianastraat te voor-
komen door er een gemeentelijk monument van  
te maken. De wethouder verklaarde dat ze zich  
liet leiden door haar belangrijkste adviseur, de 
commissie ruimtelijke kwaliteit (crk). Die was het 
unaniem en volmondig eens met de drie erfgoed-
organisaties: voordat de eigenaar van het complex, 
de Woningstichting Wageningen haar plan om te 
slopen mag uitvoeren zou de gemeente moeten 
uitzoeken of het ook anders kan. Behoud van de 
Julianastraat zou voorop moeten staan. Dat onder-
zoek gaat er nu komen, zegde de wethouder toe. 
Zij verwacht de uitkomsten in het eerste kwartaal 
van 2021, waarna zij in het tweede kwartaal tot een 
besluit wil komen. In dat besluit moet de toekomst-
bestendigheid van het complex zoveel mogelijk 

Om de monumentaliteit van een 
bijzondere arbeidersbuurt
Vijf jaar geleden vierde de Julianastraat met veel feestelijke activiteiten haar honderdjarig bestaan. 

Het feest was nog maar nauwelijks voorbij of de Woningstichting, eigenaar van de huizen, begon 

te opperen dat de 75 woningen maar beter gesloopt konden worden om plaats te maken voor 

nieuwbouw. Dat zou de enige betaalbare optie zijn om aan de wensen van de bewoners voor 

meer woonkwaliteit tegemoet te komen.

Door Piet Aben

Erfgoedclubs willen beschermde status voor de Julianastraat

De Julianastraat ter 
hoogte van de hofjes  
in 1921, gezien naar het 
oosten. Rechts: zelfde 
plek, maar nu in 
westelijke richting. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief. 
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der Aa beseft de stichting zeer wel dat het hier om 
een heel bijzondere buurt gaat met een heel eigen 
sociale structuur. Daarvan wil zij ook bij nieuw-
bouw de karakteristieke kwaliteit zoveel mogelijk 
behouden. De bewoners wordt gevraagd aan te 
geven wat zij in elk geval terug willen zien keren. 

Enthousiast
Wageningen Monumentaal is enthousiast over de 
uitwerking die het verzoek van de erfgoedclubs op 
de gemeente blijkt te hebben. Secretaris Han den 
Ouden vindt het ‘absoluut positief’ dat de crk voor 
de volle honderd procent achter de monument-
aanvraag is gaan staan. ‘Hier kan de gemeente niet 
meer omheen’, meent hij. Ook voorzitter Frits 
Huijbers van Oud Wageningen is blij met de gang 
van zaken tot nu toe. Door ervaring met de gemeen-
te wijs geworden noemt hij zich ‘gematigd positief’.  
In elk geval is ruim tijd gewonnen voor overleg tus-
sen alle partijen, vindt Den Ouden. ‘We moeten het 
maximaal mogelijke doen om het behoud van deze 
karakteristieke wijk te combineren met het streven 
naar een goed woonklimaat. Daarom kijken wij uit 
naar de resultaten van de onderzoeken die nu gaan 
plaatsvinden’. Zijn collega-bestuurslid Bart van 
Aller weet een aantal voorbeelden in het land waar 
het goed is gegaan, onder meer in Ede. Daar is 
twintig jaar geleden een tuinwijk, het zogenoemde 
Enkadorp (officieel Oud-Ede-Zuid), gerenoveerd  
na heftig verzet van de bewoners tegen sloop.  
Er volgde een ingrijpende vernieuwbouw, waarbij 
alleen de buitenmuren bleven staan. En de wijk 
kwam op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Abominabele huisvesting
In het voorjaar van 1912 werd in Wageningen door 
bemiddelde burgers de vereniging Volkswoning-
bouw opgericht, een particuliere vereniging met 
aandeelhouders. Op hun beurt kwamen de 

Wageningse arbeidersverenigingen in het najaar 
van 1913 met een gezamenlijk verzoek aan de 
gemeenteraad om, in het belang van de volks-
gezondheid, de zedelijkheid en de groeiende  
werkgelegenheid een ruim aantal arbeiders-
woningen te laten bouwen. De huurprijs zou niet 
meer dan 2 gulden per week mogen zijn. Beide 
initiatieven waren vrij late reacties op de invoering 
van de Woningwet in 1902, die een eind moest 
maken aan de vaak abominabele huisvesting van 
arbeiders. Hierna ging het ook in Wageningen  
vrij vlot door samenwerking van alle betrokkenen. 
Twee jaar na de oprichting kon de vereniging 
Volkswoningbouw al grond aankopen, gelegen 
tussen de Lawickse Allee, de Haagsteeg en de 
Dijkgraaf. Nog datzelfde jaar 1914 keurde de 
gemeenteraad haar plan goed om 83 woningen  
te bouwen, waarbij de gemeente zich tevens  
borg stelde tot een bedrag van fl. 174.500.
De opdracht om het stratenplan en de woningen te 
ontwerpen ging naar het Rotterdamse architecten-
bureau Roos en Overeijnder, dat o.a. in Arnhem al 
ervaring met volkswoningen had opgedaan. De 
bouw van de woningen werd gegund aan aannemer 
Albert Haar uit Wageningen, die had ingeschreven 
voor de som van fl 135.531,–. Op zaterdag 8 januari 
1916 kon het complex al worden geopend, de 
meeste huizen waren inmiddels bewoond. De 
nieuwe buurt had nog geen straatnamen, ze heette 
in de volksmond al gauw het Rode Dorp. ‘Er is iets 
waars [in die naam] gelegen’, aldus de Wageningsche 
Courant, ‘rood is de [dak]bedekking, rood reeds 
voor het gros hare bezetting, rood zal daardoor 
worden hare bestemming’. De krant had veel lof 
voor dat rode dorp. ‘Er zit karakter in, de daklijnen 
zijn hier en daar met goeden smaak onderbroken, 
de gevels vlug en architectonisch opgetrokken, de 
omlijsting afwisselend en toch in volgehouden toon 
bewerkt, het metselwerk gaaf, de betimmering 
massief, en binnen waterleiding en gas. Allen gaan 
van dezelfde grondgedachte uit, den arbeider een 
aangenaam, niet al te beknopt, verblijf voor zijn 
gezin te verstrekken, hecht gebouwd, soliede  
afgewerkt.’

Minder enthousiast
Nu, honderdenvijf jaar later denken de bewoners 
heel wat minder enthousiast over de soliditeit van 
hun huizen. Vanaf het begin kampen zij met een 
overmaat aan vocht en schimmel. Daar was in de 
gemeenteraad al voor gewaarschuwd bij het afge-
ven van de bouwvergunning. De bouwplaats zou te 
laag gelegen zijn, te drassig en moerassig vanwege 
de hoge grondwaterstand en de nabijheid van de 
Dijkgraaf. Het zou de gemeente op hoge kosten 
jagen als daar een behoorlijke afwatering moest 
worden aangelegd, om van een riool maar niet te 
spreken. Deze raadsleden hebben gelijk gekregen. 

De achtergevels met 
schuurtjes van de in 1972 
gerenoveerde woningen 
aan de Julianastraat. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Gemeentearchief.
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Pas in de jaren vijftig werd het Rode Dorp als laatste 
aangesloten op het Wageningse riool. Tot dan 
waren de huizen voorzien van latrines. Steeds twee 
huizen deelden een latrineput en wanneer  
de put vol was, moesten de bewoners hem leeg-
scheppen en de gier met emmers naar buiten dragen. 
In 1972 werden de aangebouwde keuken- en toilet-
huisjes vervangen door een grotere aanbouw met 
een keuken, douche, toilet en stenen berging.
Sinds die opknapbeurt vijftig jaar geleden hebben 
veel bewoners zelf weer flink geïnvesteerd in het 
verbeteren van hun woning. Sommigen plaatsten 
op eigen kosten dubbel glas of voorzetramen,  
timmerden houten schotten van binnen tegen hun 
voor- en achtergevel, legden glaswol op de vliering 
van hun zolder, installeerden zonnepanelen of 
bouwden een serre tegen de achterkant van hun 
woning. Vooral dit laatste blijkt zeer populair. Deze 
mensen hopen nog lang in hun ‘zelfgebouwde’ 
huis te kunnen blijven. In hun ogen is slopen  
‘bezopen’.

Durf nodig
De erfgoedverenigingen pleiten in hun eigen 
bewoordingen eveneens voor behoud. Volgens 
hen behoort het Julianastraatcomplex beschermd 
te worden als het eerste sociale woningbouwproject 
in Wageningen. Feitelijk is het zelfs het allereerste 
uitbreidingsplan van de gemeente. De bebouwing 
langs de Julianastraat uit 1915 is nog compleet  
aanwezig. Het uiterlijk van de woonblokken en de 
architectuur is niet veranderd. De Julianastraat is 
bovendien het enige deel van het Uitbreidingsplan 
Rode Dorp (1915-1928) dat – na de rampzalige 
bominslag in 1943 – in de oorspronkelijke staat 
bewaard is gebleven. In breder verband verdient 
deze wijk bescherming omdat hier sprake is van 
een goed behouden typische vertegenwoordiger 
van de karakteristieke tuindorpstijl uit de jaren  
tussen de twee wereldoorlogen, al heeft het ver-
dwijnen van het groen langs de oneven zijde van 
de Julianastraat wel afbreuk gedaan aan het beeld 
dat bij de tuindorpen hoort.
‘Ons huidige college heeft niet veel op met monu-
menten’, meent Den Ouden van Wageningen 
Monumentaal, een mening die door Huijbers van 
Oud Wageningen wordt gedeeld. ‘In het college-
akkoord komen termen als erfgoed, monumenten 
en cultuurhistorische waarden niet voor. Mensen 
ontlenen echter een belangrijk gevoel van identiteit 
en van thuis-zijn aan dingen en plekken uit hun ver-
leden. Een volkswijk tot monument bestempelen 
en daardoor redden van de slopershamer, daar is 
enige durf voor nodig, meer dan voor het bescher-
men van een rijk huis in de binnenstad. Nu kunnen 
B&W bewijzen wat ze waard zijn.’ 

Het Rode Dorp
Het Rode Dorp was het eerste onderdeel van de gordel tuindorp-
achtige ontwikkelingen binnen de toen geplande, maar niet com-
pleet gerealiseerde Ceintuurbaan (Beatrixlaan-Van Uvenweg). 
Latere projecten waren Indische Buurt, Benedenbuurt, Veluvia/
Eekmolenweg.
De eerste fase van het Rode Dorp bestond uit 83 geschakelde arbei-
derswoningen, 74 aan de Julianastraat en 9 aan de Van Eckstraat. 
De tweede fase van het Rode Dorp was gereed in 1928. Ze bestond 
eveneens uit geschakelde arbeiderswoningen aan de Vanenburg-
straat, Matenstraat en Beekstraat. 
In de loop der jaren moesten de bewoners grote stukken van hun 
tuin inleveren. In 1937 werd de Indische wijk gebouwd en werden de 
tuinen aan de even kant van de Julianastraat ingekort. Later waren 
ook tuinen aan de oneven zijde aan de beurt toen de woningen aan 
de Irenestraat verrezen.
In maart 1943 viel in de Beekstraat een zware bom, een groot deel 
van het Rode Dorp lag in puin. Woningen aan de Van Eckstraat en 
verder noordelijk aan de Julianastraat, Matenstraat en Vanenburg-
straat waren zwaar beschadigd. De woningen aan de Beekstraat 
waren volledig verwoest. 28 mensen verloren het leven, er waren 
zeven zwaargewonden en vele lichtgewonden. Van de oorspronke-
lijke vooroorlogse aanleg van het Rode Dorp bleven alleen 
74 woningen aan de Julianastraat en 1 hoekwoning Julianastraat/
Van Eckstraat over. De Woningstichting wil deze 75 woningen nu slo-
pen en vervangen door nieuwbouw. De verenigingen Wageningen 
Monumentaal en Oud Wageningen proberen dat te voor komen door 
ze tot gemeentelijk monument te laten verklaren. 

Bewoners hebben 
spandoeken opgehangen 
tegen de sloopplannen. 
Zij willen renovatie van 
de woningen en een 
monumentenstatus voor 
de wijk. Foto’s Piet Aben 
en Carleen van den Anker.
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‘Tropisch Wageningen’ in het kort
In 1876 werd de Rijkslandbouwschool te Wageningen 
opgericht. Het landbouwonderwijs zoals dat toen in 
onze stad werd verzorgd had een sterke oriëntatie 
op de Nederlandse situatie. Maar al vanaf 1880 ver-
zorgde de school een cursus op het gebied van de 
‘tropische cultures’. Dat was logisch gezien het 
enorme economische belang van onze koloniale 
landbouw: Nederland had zowel in de Oost (de 
Indische Archipel), als in de West (Suriname en de 
Caraïbische eilanden) kolonies. Die brachten veel 
grondstoffen in het Nederlandse laadje, en daarmee 
geld. Tabak, rubber, palmolie, koffie, thee en spe-
cerijen waren de belangrijkste landbouwproducten 
in de Oost. Ook was de bosbouw er van groot 
belang. Daarom verzorgde de Rijkslandbouw-
school in 1891 een voorbereidende cursus voor 
technische beambten van ‘het Boschwezen’ in 
Nederlands-Indië. Het is onduidelijk waarom deze 
cursus niet lang werd aangeboden, en de betref-
fende beambten hun verdere opleiding moesten 
volgen aan Duitse opleidingsinstellingen. Ook de 
cursus ‘tropische cultures’ werd in 1892 opgeheven.

Met de totstandkoming van de Rijks Hoogere 
Land-, Tuin- en Boschbouwschool in 1896 werden 
naast vier op de westerse land- en bosbouw 
gerichte opleidingen alsnog twee specifiek tro-
pisch ge oriënteerde studierichtingen ontwikkeld: 
Koloniale Landbouw en Koloniale Bosbouw. 

Beide waren behoorlijk succesrijk. Zo waren er al 
na tien jaar (in 1905) van de inmiddels 485 
Wageningse afgestudeerden liefst 205 werkzaam 
in de Indische cultures, 43 in de Indische bosbouw 
en 10 bij het binnenlands bestuur in Indië. 
De RHLTBS timmerde flink aan de tropische weg. In 
1914 verscheen een speciale brochure over hetgeen 
de school te bieden had, ter gelegenheid van de 
Algemeene Koloniale Tentoonstelling die dat jaar in 
Semarang op Java plaatsvond. Met zijn 72 pagina’s 
was het een voorloper op de latere Studiegidsen 
van de Landbouwhogeschool. De illustraties van 
gebouwen, laboratoria, kassen en proefvelden  
zijn om van te smullen, zowel voor leden van  
Oud Wageningen als voor LH alumni en oud- 
medewerkers.

In 1918 deed de Landbouwhogeschool zijn intrede. 
Die kende aanvankelijk vijf studierichtingen waar-
onder opnieuw de Koloniale Landbouw en de 
Koloniale Bosbouw. Opmerkelijk is het aan de 
koloniale bosbouwers aangeboden vakkenpakket, 
dat naast ‘Indische land- en volkenkunde’, ook 
onderwijs in de Maleise en Javaanse taal omvatte. 
Kennelijk vond men toen al dat de theoretische 
kennis in Wageningen opgedaan, in een warm 
Indisch bed diende te landen.

Al in het eerste jaar van zijn bestaan verwierf de 
Landbouwhogeschool Villa Hinkeloord, gelegen 
aan de Rijksstraatweg – nu Generaal Foulkesweg 
– om in dat pand de bosbouwopleiding te vestigen. 
Het gebouw was in 1855 door de uit Java terug-
gekeerde oud-tabaksplanter Dirk Vreede als ‘Villa 
Ngladjoe’ gesticht. Een van de kamers werd inge-
richt als Curatorenkamer voor het Bestuur van de 
LH. 
De eerste academische promotie aan de LH, in 
1920, had meteen een koloniale connectie. Het 
betrof de promotie van Ir. H.A.J.M. Beekman, de 
oprichter en oud-directeur van het Proefstation 

In het kader van de Nationale Week van de Geschiedenis, die dit jaar als thema ‘Oost-West’ heeft, 
ben ik gedoken in enkele aspecten van de historie van de Wageningse landbouwscholen in relatie 
tot onze voormalige kolonie Nederlands-Indië. Daarin ligt immers een groot deel van de bron van 
kennisontwikkeling in de tropische land- en bosbouw, waarmee Wageningen uiteindelijk een 
wereldnaam heeft verworven. 

De Indische oriëntatie in het
Wageningse landbouwonderwijs

6

Door Wim Andriesse 

Wim Andriesse (1947) 

studeerde Tropische 

Bodemkunde aan de 

Landbouw hogeschool. 

Zijn eerste baan bracht 

hem naar Surakarta  

op Java. Na andere bui-

tenlandse standplaatsen 

keerde hij in 1982 terug 

in Wagenin gen waar hij 

tot zijn pensioen in 2012 

werkte als relatiebeheer-

der Afrika bij Wageningen 

International van de WUR.

Voorgevel van Huize 
Hinkeloord aan de 
Rijksstraatweg (later 
Generaal Foulkesweg), 
circa 1904. De uitstraling 
van het gebouw leende 
zich uitstekend voor de 
ontvangst van hoog 
bezoek, zoals dat van 
Pangeran Ario Soerjo 
Diningrat, een broer van 
de toenmalige Sultan 
van Yogyakarta, die er 
in 1926 met veel egards 
werd ontvangen. 
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voor het Nederlandsch-Indische Boschwezen in 
Buitenzorg (Bogor) op Java. Beekman werd vervol-
gens in 1921 tot hoogleraar in ‘de houtmeetkunde, 
de bosrenterekening en de bosbedrijfsregeling’,  
in Wageningen benoemd.

Beide koloniale opleidingen waren zeer gewild. 
Vrijwel vanaf het begin was het aantal studenten dat 
koos voor een van deze richtingen groter dan van de 
andere vier. Doorgaans vormde de ‘koloniale’ groep 
studenten zelfs de meerderheid. Het betrof dan 
vooral Nederlandse studenten die in Nederlands-
Indië geboren waren. Planterskinderen dus, en 
zonen en een enkele dochter van beambten van 
het binnenlands bestuur. Echter, naarmate een 
tweede wereldoorlog dichterbij kwam zien we hun 
aantallen begrijpelijkerwijs afnemen. In het laatste 
jaar voor de oorlog vormde de groep nog slechts 
een kleine 20 procent. 
Tot 1940 telde de Landbouwhogeschool in totaal 
zo’n 2400 ingeschrevenen, de ‘toehoorders’ mee-
gerekend. Het aandeel ‘echte’ Indische studenten 
daarin was klein. Op basis van (Indische of Chinese) 
achternaam, geboorteplaats en gekozen studie-
richting kom ik tot slechts enkele tientallen  
(of 2 à 3 procent) voor de periode 1918-40.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er verschil-
lende op de tropen georiënteerde studierichtingen 
bij: Tropische Cultuurtechniek, Tropische Sociologie 
en Tropische Veeteelt. Ook kwamen er zogenaamde 
tropische specialisaties binnen bepaalde westers 
georiënteerde studierichtingen zoals Tropische 
Bodemkunde en Ontwikkelingseconomie. Daarnaast 
werd van diverse richtingen de naam gemoderni-
seerd; Koloniale Landbouw, bijvoorbeeld, heette 
voortaan Tropische Plantenteelt. Sommige studie-
richtingen hebben ook een veel ruimere invulling 
gekregen, met name in de afgelopen jaren: Forest 
and Nature Conservation (Wageningen UR is inmid-
dels Engels gaan spreken!), International Land and 
Water Management, International Development 
Studies, etc.

Wat nog wel genoemd mag worden is de oprichting 
van het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) in 
1951, dat ten doel had Nederlandse expertise op  
het gebied van landbouwontwikkeling in de derde 
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wereld te faciliteren. Het IAC is instrumenteel 
geweest in de uitvoering van honderden korte cur-
sussen voor stafleden van onderzoeksinstellingen 
in ontwikkelingslanden. Een aanzienlijk deel van de 
medewerkers – veelal Wageningse afgestudeerden 
– had zijn theoretische en praktische kennis in de 
tropen verder verdiept, met name in Nederlands-
Indië/Indonesië. Toen Indonesië in 1945 haar onaf-
hankelijkheid uitriep en deze in de jaren daarna 
zwaar moest bevechten, keerde het merendeel van 
die experts terug naar Nederland om via het IAC 
beschikbaar te blijven voor adviesverlening in 
andere ontwikkelingslanden. Voor een deel werd 
deze opvang mogelijk gemaakt onder het zoge-
naamde Plan Tendeloo. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van de gelden uit de na-oorlogse 
Amerikaanse Marshallhulp. Professor H.J.C. 
Tendeloo (1896-1984) die zelf op Sumatra opgroei-
de, was hoogleraar aan de LH en in die tijd tevens 
lid van het College van Rector en Assessoren. Dat 
Marshallgeld werd gebruikt voor het laten uitvoe-
ren van onderzoeksopdrachten door de ex-Indi-
egangers, die al dan niet een nieuwe werkkring 
vonden in Nederlandse onderzoeksinstituten, of 
aan de Landbouwhogeschool. Daarnaast werd de 
Marshallhulp ook gebruikt om een honderdtal 
Nederlandse, Indische en Indo-Chinese studenten 
uit Indonesië te repatriëren en hen in staat te stel-
len hun studies in Nederland te voltooien.  

Indische studenten
Terug naar de eerste dagen van het Hogere Land-
bouw Onderwijs. Zoals gezegd kende de RHLTBS 
van 1896 tot 1918 zes studierichtingen waaronder – 
zeer prominent – die van de Koloniale Landbouw 
en de Koloniale Boschbouw. Beide studies hadden 
nagenoeg alleen Nederlandse studenten. De eerste 
Indische student meldde zich in 1903: Baginda 
Djamaloedin bin Moh. Rasad, afkomstig uit 
Minangkabau, West Sumatra. Djamaloedin was een 
bijzondere man: aan het eind van zijn verblijf in 
Nederland, in 1910, bundelde hij een aantal van zijn 
elders verschenen artikelen in het boek ‘Boeah-
Pikiran’ (Gedachten). Die stukken handelden voor 
een groot deel over landbouwzaken, waarbij hij 
vooral pleitte voor meer voorlichting aan inheemse 
landbouwers. Ook hield hij een pleidooi voor het 
opleiden van landbouwleraren ten behoeve van 
‘den inlandschen landbouw in Nederlands-Indië’. 
Pas in 1908 werd de tweede Indische student inge-
schreven: Raden Mas Oetarjo uit Pekalongan,  
Java. Dat hij zijn opleiding daadwerkelijk in de  
praktijk bracht blijkt uit de Regeringsalmanak  
voor Nederlandsch-Indië waarin hij, in 1922, wordt 
genoemd als Ambtenaar van de Landbouw voor-
lichtingsdienst in Soerakarta. Bij toeval vond ik 
Oetarjo’s adres in Wageningen, waar hij woonde 
aan de ‘Lawicksche Allée’ nummer 85. Dat pand 

 In de Wageningsche 
Courant van 23 juni 1926 
verscheen een verslag 
van het bezoek.

Het IAC was bijna twintig 
jaar gehuisvest in een 
barak aan de Marijkeweg. 
Rond 1970 kwam er 
nieuwbouw van architect 
Wiedijk aan de Lawickse 
Allee (later WICC, Hof 
van Wageningen, nu 
weer WICC). Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief. 
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bestaat niet meer, de woning die er nu staat – in 
het stukje Oude Nude – werd in 1960 gebouwd.  
Er zijn bij de bewoners geen herinneringen bekend 
aan een vroeger logement of iets dergelijks op 
deze plaats. 
Een andere Indische student was Raden Basoeki, de 
veelbelovende oudste zoon van M.A. Atmodirono, 
architect bij de Indische Waterstaat in Semarang op 
Java. Basoeki was niet opgewassen tegen ons kli-
maat en overleed al na enige jaren studie in 1915 op 
21-jarige leeftijd hier in Wageningen aan tubercu-
lose. Hij werd herdacht in een mooi In Memoriam 
in Ceramiek, het blad van de Wageningse 
Studentenvereniging Ceres. 

Overigens – en niet echt verwonderlijk – wijzen de 
titels van deze drie studenten op hun hoge 
afkomst: ‘Raden’ verwijst naar een adellijke, 
‘Baginda’ zelfs naar een majesteitelijke afkomst. 
Het moge duidelijk zijn dat zowel de benodigde 
vooropleiding (minimaal HBS), als de met de studie 
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gepaard gaande kosten bepalende factoren waren 
bij de keuze voor een academische studie in 
Nederland.

In 1904 werd de studentenvereniging Nji-Sri opge-
richt voor studenten die een studie in de koloniale 
landbouw volgden. Nji-Sri had slechts bij uitzonde-
ring Indische leden. De vereniging verhuisde in 1912 
naar Deventer, waar inmiddels de Middelbare 
Koloniale Landbouwschool was gevestigd. Vrij 
recent, in 2006, keerde Nji-Sri terug naar 
Wageningen omdat de Deventer opleiding onder-
deel was geworden van Hogeschool Van Hall-
Larenstein die op zijn beurt onderdeel van 
Wageningen UR werd. 
Binnen de Wageningse Studentenvereniging Ceres 
werd in 1910 de ondervereniging Koempoelan Tani 
Djawa opgericht, het Genootschap van Javaanse 
Boeren, dat corpsleden bijeenbracht die een kolo-
niale opleiding volgden. De Koempoelan ging in 
1920 ter ziele, maar werd in 1940 heropgericht.  

Hoe groot inmiddels de Wageningse oriëntatie op 
Indië was blijkt uit het feit dat in 1918 het Indonesisch 
Verbond van Studeerenden zijn allereerste congres 
in onze stad hield. Het verbond telde landelijk ruim 
700 leden waarvan er maar liefst 136 lid waren van 
de Wageningse afdeling. Het congres trok 125 deel-
nemers, waaronder ‘eenige vrouwen’. Er bestaat, 
bij mijn weten, geen deelnemerslijst, maar aan de 
hand van het uitgebreide congresverslag schat ik 
het aantal Indische en Indo-Chinese deelnemers  
op 20 à 30. Het motto van het congres, dat van 
29-31 augustus in het toenmalige Junushoff werd 
gehouden was ‘Indië in de Nederlandse Studenten-
wereld’. Er werd vaak stevig gediscussieerd over 
de koloniale scheidslijn heen, onder meer aan de 
hand van Rudyard Kiplings stelling ‘East is East and 
West is West, and never the twain shall meet’. 
Volgens een van de verslagleggers getuigde de 
diversiteit van argumenten van de validiteit van  
die stelling. Voor het galadiner van het congres 
vervoegden de deelnemers zich op het terras van 
Hotel-Restaurant De Wageningse Berg, waar ‘. . . 
noch de duisternis waarin de zuinige hoteldirectie 
de bezoekers van het terras hulde, noch het naar 
een Tziganenstrijkje zweemende trio, de ineen-
vloeiing van gepigmenteerden en blanken kon 
bewerkstelligen’.
Een andere discussie ging over de wenselijkheid 
om in Indië gekwalificeerde opleidingen, vergelijk-
baar met die in Nederland, beschikbaar te maken. 
Land- en bosbouw, rechten, medicijnen en volken-
kunde werden daarbij met name genoemd. 
Diverse sprekers, vooral die uit Indië, benadrukten 
dat het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk was om 
voor het opdoen van kennis over deze vakgebieden, 
naar het koloniale moederland te moeten reizen. 

In Memoriam en 
overlijdensbericht van 
Raden Basoeki. Hij was 
een pupil van de 
Tjandistichting, een 
Nederlands particulier 
fonds dat begaafde 
jongens uit Nederlands-
Indië in staat stelde in 
Nederland een 
universitaire studie te 
volgen. 

Foto’s van het 
kroegleven binnen Ceres 
tonen dat Indische 
studenten, ook al waren 
ze numeriek ver in de 
minderheid, hun 
mannetje stonden bij de 
kroegjool. 
Gemeentearchief, Archief 
WSV Ceres I, inv.nr. 607. 
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Dat de betrokkenheid met het koloniale beleid 
groot bleef, werd onderstreept toen, ter gelegen-
heid van het vierde lustrum van de Landbouw-
hogeschool de gezamenlijke Wageningse studenten 
een driedaagse leergang organiseerden over ‘De 
sociaal-economische invloed van Nederlands-Indië 
op Nederland’ (9-11 maart 1938). Een keur aan pro-
minente sprekers, allen Nederlander, hield daar 
inleidingen die zich vooral toespitsten op het  
geldelijk gewin dat onze koloniën opleverden, de 
politieke macht die we daaraan ontleenden en de 
culturele en antropologische kennis die we aldaar 
hebben vergaard. De lezingen zijn gebundeld, en 
alleszins de moeite van het lezen waard, maar een 
verslag van de discussies die er ongetwijfeld op 
volgden heb ik niet kunnen achterhalen.

De ethische politiek, en nóg een beetje 
geschiedenis
De beladenheid van de discussies tijdens het IVS 
congres in 1918 kan niet los worden gezien van de 
groeiende onvrede onder de Indische bevolking 
over hun afhankelijke, koloniale status. Vanaf het 
midden van de negentiende eeuw werd met name 
de intellectuele elite meer uitgesproken in haar ver-
langen naar (grotere) onafhankelijkheid en een 
meer rechtvaardige verdeling van het koloniaal 
gegenereerde geld uit de land-, tuin-, bos- en mijn-
bouw. Met de term ‘ethische politiek’ wordt aan-
gegeven dat rond 1900 onder het kabinet Kuyper 
getracht werd ons koloniale beleid in Indië een 
andere fundering te geven, namelijk in ‘de morele 
– of ‘ethische’ – roeping die Nederland behoorde 
te gevoelen tegenover de bevolking in de koloniën’. 
Waar tot dan toe de economische exploitatie van 
grondstoffen en mensen relatief onomstreden was, 

werd deze langzamerhand overwegend negatief 
beoordeeld. Doelstelling van de ethische politiek 
was dan ook om de koloniale bevolking zodanig  

te vormen dat zij uiteindelijk zou kunnen komen tot 

politieke en economische zelfstandigheid van 

Indië.

De term ethische politiek kwam van Pieter Broos-

hooft, hoofdredacteur van de Samarangsche 

Courant, waarin hij pleidooien begon tegen de 

exploitatie van Indië. In 1901 schreef hij in het libe-

rale blad De Locomotief het artikel ‘De ethische 

koers in de koloniale politiek’. En toen koningin 

Wilhelmina in de troonrede van dat jaar zei dat ‘. . . 

Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten 

een zedelijke roeping heeft te vervullen’ was de 

ethische periode officieel begonnen. Degene die 

hier als bestuurder voor het eerst beleidsmatig 

vorm aan gaf was Minister van Koloniën Alexander 

Willem Frederik Idenburg, die van 1909-1916 de 

functie bekleedde van Gouverneur-Generaal van 

Nederlands-Indië. 

Onder het beheer van de VOC (van 1602 tot 1798) 

was er in het geheel geen aandacht voor de belangen 

van de inheemse bevolking, het koopmansbelang 

stond voorop. Veel later was er wel kritiek op de 

misstanden, zeker toen berichten over een grote 

hongersnood en massale sterfte op Java (1845-

1850) in Nederland doordrongen. Maar zelfs toen in 

1863 de slavernij uiteindelijk ook in Indië werd afge-

schaft, bleef de zogenaamde ‘batig slot-politiek’ 

van kracht. Onze investeringen dienden in de eer-

ste plaats geldelijk gewin op te leveren. Ook het 

verschijnen van de Max Havelaar van Eduard 

Douwes Dekker in 1860, had – tot grote frustratie 

van de schrijver – geen invloed op die politiek. 
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Door het bosrijke gebied van Ede loop je langs 
vakantiehuis De Eikenwal (zie kader) verder rich-
ting Lunteren en de Muur van Mussert, sinds kort 
een rijksmonument. 
De daaropvolgende etappe loopt vanaf Lunteren 
door de Gelderse Vallei langs delen van de 
Grebbelinie, waarvan het Fort aan de Buursteeg 
een belangrijk verdedigingswerk was in de mobili-
satieperiode 1939-1940. In 1945 maakte de 
Grebbelinie het de geallieerden flink lastig als 
Duitse Pantherstellung. Dientengevolge werd 
Veenendaal pas op 9 mei geheel bevrijd. 
Door ‘conflict’erfgoed als de vroegmiddeleeuwse 
ringwalburcht op de Grebbeberg, het eind acht-
tiende-eeuwse hoornwerk langs de Grift bij 
Rhenen of De Spees bij Opheusden worden we 
eraan herinnerd dat oorlog en vrijheidsstrijd van 
alle tijden zijn. Tijdens de Betuwse etappes wordt 
onder andere stilgestaan bij de slag om 

De wandelgids bij het Pad van de Vrijheid 
beschrijft zo’n tachtig kijkpunten ‘onderweg’ die 
meestal gerelateerd zijn aan de Tweede 
Wereldoorlog. Dat kunnen monumenten zijn of 
erevelden, maar ook plaatsen waar slag is gele-
verd: de Grebbeberg in de meidagen van 1940, de 
Betuwe of het bos- en heidegebied ten westen van 
Arnhem waar in september 1944 operatie Market 
Garden zich voltrok. 
Er staan persoonlijke verhalen in, zoals de geschie-
denis van ‘Engel van Arnhem’ Kate ter Horst die 
zwaargewonde en stervende Britse soldaten bij-
stond of het verhaal van Anne Frank die in septem-
ber 1941 met haar vader Otto logeerde in toenma-
lig hotel Groot Warnsborn (zie kaders). 
Tussen Oosterbeek en Wolfheze passeer je als 
wandelaar de velden waar de geallieerde luchtlan-
dingen plaatsvonden. Op de Ginkelse Hei kun je 
stilstaan bij twee nieuwe Airborne-monumenten. 

Al wandelend oorlog en vrijheid overdenken

Door 
Carleen van den Anker  

Overzichtskaart van het 

Pad van de Vrijheid; de 

route is 155 km lang en 

bestaat uit 13 etappes, de 

meeste variërend van 9 

tot 13 kilometer. Alleen 

etappe 8 (Oosterbeek-

Ede) is langer: 19 km.   
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Ò
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pad van de vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is een nieuw wandelpad ontwikkeld: het 
Pad van de Vrijheid. Daarbij is een uitvoerige wandelgids verschenen. De nieuwe 
wandelroute begint en eindigt bewust bij Hotel De Wereld, het centrum van de 
bevrijding in mei 1945. Onderweg vertelt het pad verhalen over oorlog, vrede en 
vrijheid. Helaas ontkomt de route niet aan stukken over verharde en soms drukke 
wegen, maar daar tegenover staan vele mooie, vaak tastbare monumenten in het 
landschap. Soms lijkt er niet veel bijzonders te zien, daar staat het verhaal centraal. 
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Opheusden, de conferentie van Valburg en de 
warme band van Driel met ‘zijn’ Polen, de Poolse 
bevrijders onder leiding van generaal Sosabowski. 
Ook de opnames voor de film Oorlogswinter – 
naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw – die 
plaatsvonden op landgoed Loenen in Slijk-Ewijk, 
worden gememoreerd.     

Stille getuigen 
De laatste jaren groeit de aandacht voor cultureel 
erfgoed dat naar de Tweede Wereldoorlog ver-
wijst. ‘Het feit dat de menselijke getuigen zijn ver-
dwenen is een deel van de verklaring waarom we 
het oorlogserfgoed steeds waardevoller zijn gaan 
vinden’, schrijft conflict-archeoloog Jobbe Wijnen 
in de wandelgids. ‘Via getuigen en veteranen 
maakten de naoorlogse generaties 75 jaar lang ver-
binding met de oorlog. Door de lijfelijke aanwezig-
heid van de mensen die wisten hoe het was, kon-
den wij ons hun herinnering eigen maken. Toen de 
getuigen zeldzamer werden, werden zij net als erf-
goed ook waardevoller. Nu de getuigen bijna allen 
verdwenen zijn, blijven alleen de stille getuigen 
over: de plaatsen, de bomen die het allemaal 
zagen, de bomkraters in de heide, de granaat-
scherven in het Binnenveld. Die stille getuigen hel-

pen ons contact te maken met het verleden.’ De 
wandelroute Pad van de Vrijheid draagt eraan bij 
dat de herinneringen ook voor nieuwe generaties 
levend worden gehouden. Wie niet kan of wil wan-
delen kan natuurlijk ook alleen de gids lezen.  

Het Pad van de Vrijheid heeft een lengte van 155 
kilometer en is opgedeeld in 13 etappes. De route 
doet zeventien dorpen en steden aan in de 
gemeenten Wageningen, Rhenen, Neder-Betuwe, 
Overbetuwe, Renkum, Arnhem, Ede en 
Veenendaal. De route heeft een permanent karak-
ter en volgt een veel ruimer tracé dan event-wan-
delingen als de Pegasus-wandeltocht, de Airborne 
Wandeltocht of de Capitulatie Vrijheidstocht.
Het pad is opgezet door een driemanschap met elk 

Wandelaars op het 
achttiende-eeuwse fort 
De Spees ten westen van 
Opheusden. Dit fort 
markeerde het meest 
zuidelijke punt van de 
Grebbelinie – in 1939 
omgebouwd tot 
Betuwestelling – en 
herinnert aan de 
Speeslinie, ooit bedoeld 
als verdediging tegen de 
Fransen. Het beeld is De 
Wachter, onderdeel van 
een monumentaal 
drieluik van Gerry van der 
Velden ter herinnering 
aan de Betuwestelling. 
Foto Carleen van den 
Anker.  

Goed en fout 
De Eikenwal, een houten vakantiehuis in de bossen bij Lunteren, 
speelt een ‘schuldige’ rol in de roman De donkere kamer van 
Damokles van W.F. Hermans uit 1958. Niet alleen vormt het vakantie-
huis daarin het decor voor een dramatisch gegeven, goed en fout 
lopen er in verwarring door elkaar. In het boek komt hoofdpersoon 
Henri Osewoudt naar Lunteren om de foute Lagendaal te liquideren. 
Vanaf het station is het spoor van Osewoudt en Annelies van 
Doormaal, die een rol speelt in het complot, goed te volgen. Samen 
lopen ze de Boslaan in, ‘een brede laan, met links en rechts oudbak-
ken renteniersvilla’s en pensions’. Het zal een kwartiertje lopen zijn 
naar de ‘mooie bungalow’ van Lagendaal. ‘Aan weerskanten lagen 
grote percelen bos, soms afgewisseld met een tuin, waarin een oud 
landhuis stond.’ Ze passeren ‘een rode, frisse brievenbus’ en slaan 
de Molenweg in, ‘een rulle zandweg, eigenlijk niet meer dan een 
greppel met een karrespoor erlangs’. Vlak voor ze de bungalow 
bereiken knipt Osewoudt de draden van een telefoonpaal door. Kort 
daarna ziet hij ‘het huis dat het huis van Lagendaal moest zijn. Het 
huis lag geheel vrij, hier en daar stond een jonge doeglasspar op het 
terrein’. Dan volgen de acties elkaar snel op. Van Doormaal lokt het 
zoontje van Lagendaal het huis uit en Osewoudt brengt eerst de 
vrouw van Lagendaal en vervolgens hemzelf om het leven. Buiten 
blijft het stil. 
Zestig jaar later is hier niet veel veranderd. Het bos staat er nog, 
alleen het karrenspoor is een asfaltweg geworden. Het huis staat er 
precies hetzelfde bij, al heet het niet De Hazenwal zoals bij Hermans. 
Een donkerbruin houten huis met luiken, maar zonder de NSB-
kleuren.

Groot Warnsborn 
In 1932 eindigt de particuliere bewoning 
van de Warnsborn en komt het landgoed 
in handen van Het Geldersch Landschap. 
Het achttiende-eeuwse huis wordt sinds-
dien als hotel geëxploiteerd. In de 
Tweede Wereldoorlog raakt het in 
gebruik als recreatieoord voor Duitse 
militairen, tot het in 1944 tot de grond toe 
afbrandt tijdens een uit de hand gelopen 
feest. Na de oorlog wordt het hotel met 
Marshallhulp herbouwd, zij het in een 
totaal andere vorm. 
Vrijwel onbekend is dat in september 
1941 Anne Frank in het hotel verblijft, 
samen met haar vader Otto, die toe was 
aan enige dagen rust. De familie Frank 
woont dan nog in Amsterdam op het 
Merwedeplein 37-2. Anne schrijft een 
ansichtkaart aan grootmoeder Frank in 
Basel: ‘Hier wonen wij! Is het niet prach-
tig! Midden in de bossen. Groeten van 
Anne.’ Behalve de tekst op de voorzijde 
van de kaart is ook de adressering van 
haar hand. Otto Frank schrijft op de ach-
terzijde een kort berichtje aan zijn moe-
der. De kaart is een stille getuige die de 
herinneringen oproept aan het uiteinde-
lijke lot van de familie Frank.



een eigen specialisme, maar een gezamenlijke lief-
de voor wandelen, landschap en cultuurhistorie. 
Publicist en wandelaar Wim Huijser schetste de 
contouren van het pad op de kaart. Routemaker 

Rob Wolfs werkte die uit met behulp van een uitge-
breide verzameling digitale kaarten, waarna 
Lysbeth Beels – evenals Ilonne Bongers behorend 
tot de initiatiefnemers – alle etappes ging lopen en 
beschrijven. Tot slot hebben proeflopers de route 
gecontroleerd en de puntjes op de i gezet. 
Stichting Pad van de Vrijheid wil op termijn het pad 
markeren in het landschap. Vooralsnog wordt de 
route alleen weergegeven in de wandelgids. Hierin 
worden wandelaars ook gestimuleerd om (meer) 
vrijheid in hun leven – politiek, religie, levensover-
tuiging en seksuele geaardheid – vorm te geven. 
Tal van inspirerende teksten, beschouwingen, 
gedichten en vragen helpen daarbij. Het begrip 
vrijheid wordt nadrukkelijk in relatie gebracht met 
actuele thema’s als pluriforme samenleving, vluch-
telingen, identiteit, polarisatie en verbinding. De 
gids is daarmee geschikt voor wandelaars die hou-
den van een ‘wandeling met inhoud’. 
Natuurliefhebbers kunnen genieten van fraaie 
gevarieerde landschappen in de Betuwe en op de 
Zuid-Veluwe. Geïnteresseerden in geschiedenis 
beleven de thema’s oorlog, vrede en leven in vrij-
heid. De initiatiefnemers hopen dat ook scholen, 
jongerenorganisaties en andere vormende of cul-
turele instellingen gebruik zullen gaan maken van 
het Pad van de Vrijheid. 

Dit stuk is een bewerking van Wim Huijsers artikel 
Wandelend 75 jaar vrijheid herdenken in Nieuwe 
Veluwe 1/20. (www.nieuweveluwe.nl)

Pad van de Vrijheid, Uitgeverij Blauwdruk, 224 
pagina’s, prijs 17,50. (www.padvandevrijheid.nl)
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Boven: De pastorie van 
de Oude Kerk aan de 
Benedendorpsweg in 
Oosterbeek. De familie 
Ter Horst (waaronder de 
Engel van Arnhem) 
woonde in het lage 
gedeelte. Foto Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed.

Het houten vakantiehuis 
dat een rol speelt in de 
roman De donkere kamer 
van Damocles door W.F. 
Hermans. Foto Jaap 
Mons.

Engel van Arnhem 
Tijdens de operatie Market Garden komen de Britse parachutisten in 
Oosterbeek klem te zitten, de hele divisie dreigt vernietigd te wor-
den. Omdat het aantal doden en gewonden snel stijgt, vraagt de 
Britse kapitein Randall Martin aan Kate ter Horst-Arriëns, die met 
haar gezin in de pastorie naast de Hervormde Kerk woont, toestem-
ming om in haar huis een hulpverleningspost in te richten. In de acht 
dagen die volgen draagt Ter Horst mede de zorg voor zo’n 250 
gewonde soldaten. Ze doet wat ze kan om de zwaargewonde en 
stervende militairen bij te staan. Dat levert haar de bijnaam Engel 
van Arnhem op. Na de Slag om Arnhem en de evacuatie van 
Oosterbeek vertrekt Ter Horst met haar kinderen en een volgeladen 
kinderwagen te voet richting Apeldoorn. Een jaar na de oorlog ver-
schijnt haar boek Niet tevergeefs over haar ervaringen tijdens de 
septemberdagen van 1944. Ook is zij te zien in de film Theirs is the 
glory, die al in de zomer van 1945 over de Slag om Arnhem wordt 
gemaakt. Haar bekendheid wordt verder vergroot door de film Een 
brug te ver (1977), waarin zij wordt gespeeld door de Zweedse actrice 
Liv Ullmann. 
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Onze Hollandsche Rivièra
Is het u ook opgevallen? Wageningen was ditmaal in de zomermaanden minder leeg en  
verlaten dan we gewend zijn. Deels valt dat natuurlijk te verklaren doordat veel Wageningers 
hun vakantiedagen thuis gespendeerd hebben, maar ook valt op dat toeristen de stad 
steeds beter weten te vinden. Al die mensen die zich staan te vervelen op campings in 
Harskamp, Wekerom en Otterlo denken kennelijk: waarom gaan we niet even naar 
Wageningen? Even bij Hotel De Wereld kijken en dan een terrasje pakken. Met onze nieuwe 
e-bike zijn we er zo. 

Kijk als Wageninger maar eens goed rond op de Markt naar al die lukraak gestalde fietsen. 
En luister goed: want tussen al het Engels en Spaans waar we al zo aan gewend zijn hoor je 
nu opeens ook Fries, Limburgs, Amsterdams en Zeeuws. Geen wonder dat de gemeente 
meer fietsenstallingen wil.
De opmars van de e-bike kan een succesformule zijn voor de herleving van het Wagenings 
toerisme. Herleving? Jazeker. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was Wageningen een  
populaire vakantiebestemming. De Wageningse VVV was in 1891 een van de allereerste in 
Nederland, jaren voor Ede bijvoorbeeld. En voordat het woord toerisme bestond waren  
reizigers zoals schilders en andere kunstenaars al meer dan eens in Wageningen geweest. 
Tot Rembrandt aan toe.

Kortom, Wageningen was een gekende plek voor bezoekers uit Holland die zonder af te 
dalen naar dat verre Limburg toch enige bergen wilden beleven en ervaren. Wageningen 
was tot 1940 rijkelijk gezegend met hotels en pensions. Alvorens de oorlog hier genadeloos 
huishield en daarna de Landbouwhogeschool de aantrekkelijkste plekjes in gebruik nam.  
En, eerlijk is eerlijk, er met architectonische pareltjes – en eerder al de arboreta – ook wel 
degelijk iets aan toevoegde. Maar dat was niet bedoeld voor de toeristen van weleer, want 
die kwamen bijna driekwart eeuw lang niet meer.
Het mooiste voorbeeld van het vooroorlogs toerisme trof ik ooit, toen ik nog bij de Veluwe-
post werkte, aan in de kelders van het gemeentearchief. Daar lag een aandoenlijke, prachtige 
brochure van de Wageningsche VVV. Waarin Wageningen met klaroengeschal een nieuwe 
slogan kreeg die ik nog altijd vele malen mooier vind dan dat weinig beklijvende en afge-
kloven City of Life Sciences: Wageningen, de Hollandsche Rivièra.
In die brochure De Hollandsche Rivièra werd in lyrische bewoordingen geschreven over  
‘den zilv’ren glinst’renden rivier den Rijn, die langs de duizelingwekkende hoogtes van den 
steilen Wageningsche Berg stroomde’. In een stad waar ‘talrijke logementen en neering-
doenden’ een reiziger met open armen zouden ontvangen. En ze serveerden nog een troef 
uit: in Wageningen was het altijd net iets warmer dan in de rest van Nederland. Dat prettige 
klimaat was te danken aan de unieke ligging langs het water, een stad ‘zoo beschut geleegen 
tusschen den uitloopers van het Veluwschen Massief en den Utrechtschen Heuvelrug’.
Het stond er allemaal in en voor mijn krant, de Gelderlander, hebben we later die bewering 
over de hogere temperatuur nog eens laten checken door meteorologen van Wageningen 
Universiteit. En zij gaven de Wageningse VVV van 1935 gelijk. Het is hier doorgaans net iets 
warmer dan elders in Nederland. Regenbuien blijven opvallend vaak hangen ten zuiden  
van de Rijn en trekken dan oostwaarts. Heel verstandig dus dat Vitesse een dak op haar 
Gelredome heeft laten bouwen, zoiets was in het in onze gekleurde herinnering immer  
zonovergoten stadion op de Wageningse Berg helemaal niet nodig...

Vandaar dus de naam Hollandsche Rivièra voor het toeristeneldorado van weleer, Wageningen. 
Water, een steile bergrand, warm klimaat, het lijkt warempel Zuid-Frankrijk wel. Zullen we 
dat City of Life Sciences (dat mag best op de Campus hoor) op de borden langs de invals-
wegen maar eens vervangen door Hollandsche Rivièra? Ik denk dat dat veel mensen aan  
zou spreken. Zelfs in deze klimatologisch zo verwarrende tijden waarin een graadje minder 
soms ook welkom zou zijn.

CO LU M N

Door
Eric Wijnacker  

Eric Wijnacker is 

Wageninger, historicus 

en journalist bij dagblad 

De Gelderlander.
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‘Ik heb een veelkleurig leven’, zegt muzikant 
Anneke Rot in haar tuin aan de Wilhelminaweg. 
Samen met haar partner, de dichter Laurens van 
der Zee, vormde ze jarenlang de vof (vennootschap 
onder firma) Muzemakers, voor muziek en poëzie, 
en dat vatte hun bezigheden goed samen: muziek 
en poëzie. En daarnaast nog zo het een en ander.

Anneke Rot is geboren in Indonesië, in 1952, als het 
oudste kind van een zendingsarts. Er volgden nog 
drie broers en een zus. In 1957 was het gezin 
gedwongen terug te keren naar Nederland, waar 
het in zendingshuizen verbleef, onder meer in 
Arnhem. Op de lagere school daar werd veel 
gezongen, de basis volgens Anneke. Ze speelde al 
piano, ‘dat hoorde bij je opvoeding, maar alleen 
klassiek en goede jazz, al het andere was ordinair. 
Ik was een keer bij een vriendinnetje in Arnhem 
waar de moeder in de keuken stond te twisten - ik 
kon er niet naar kijken, zo schrok ik ervan omdat ik 
het niet gewend was.’
Alle vijf kinderen kwamen uiteindelijk in een meer 
of minder artistiek beroep terecht. ‘Het werd ons 
voorgeleefd, en het zat ook in de genen: mijn 
moeder speelde piano en speelde toneel, mijn 
grootvader was koordirigent.’ (Een van haar broers 
is de bekende muzikant Jan Rot: ‘In Nederland ben 

I N  GE S PR EK  M E T  A N N EK E  ROT

ik de zus van Jan Rot, maar in Wageningen is hij de 
broer van Anneke Rot,’ lacht ze.)
Na een korte periode terug in Indonesië werd 
Anneke bij familie in Aerdenhout ondergebracht 
om naar het voortgezet onderwijs te gaan, de 
MMS, en daarna de opleiding ergotherapie bij het 
roemruchte instituut Leffelaar in Amsterdam. ‘Mijn 
vader was zendingsarts, dus ik wilde ‘’iets met 
mensen”, en dan liefst met zieken en gehandicap-
ten. Dat je iets moest betekenen in de wereld, dat 
werd ons wel voorgeleefd.’
Ongeveer tegelijk met haar toenmalige partner 
studeerde ze af. Het koppel trok in 1974 naar 
Wageningen, waar Anneke een baan vond in de 
Halderhof in Bennekom. ‘Dat was een verpleeg-
huis met reactiveringscentrum en ik ging er de 
afdeling ergotherapie opzetten. We woonden op 
de Asterstraat, daar begon iedereen. We vonden 
Wageningen prima, niet te klein, maar we leefden 
met één been in Amsterdam, ook omdat ik er in 
een gamelanorkest speelde. Dat er weinig te doen 
was in Wageningen, stoorde ons niet. We leefden 
sober, uit eten gaan bijvoorbeeld, vonden we 
zonde van het geld.’

Betrokken
Via via kon het echtpaar het huis aan de 

Door Jan Mars 



een leven voltijds gewijd 
aan muziek
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Wilhelminaweg kopen waar Anneke nog steeds 
woont. Er kwamen kinderen, twee zonen, Anneke 
stopte met werken maar raakte als vrijwilliger 
opeens wel veel meer betrokken bij de stad. ‘Ik 
kreeg vriendinnen in de straat, de kinderen gingen 
naar de speelzaal hiertegenover, waar ik ouders 
leerde kennen, ik was actief in het Vrouwenhuis, 
en in de vereniging Borstvoeding Natuurlijk, en bij 
de vereniging voor Ergotherapie in Verpleeghuizen, 
en ik was secretaris van de Raad van Kerken in 
Wageningen. Vooral die combinatie van Raad van 
Kerken en Vrouwenhuis werd wel bijzonder gevon-
den.’
‘Ik nam de jongens altijd overal mee naartoe,’ ver-
telt ze. ‘Toen ze klein waren, dat was de mooiste 
tijd van mijn leven. Ik heb ook echt genoten van 
mijn zwangerschappen. Een cliënt op de Halderhof 
zei over mij dat ik werkelijk in blijde verwachting 
was en zo was het. Dat ik thuis was, ik heb nooit 
het gevoel gehad dat ik iets onnuttigs aan het doen 
was.’
En Anneke ging fanatiek accordeon spelen: ‘Een 
piano is te groot en te onhandig.’ Een leraar bracht 
haar de eerste beginselen bij, maar verder is ze 
autodidact. Ze speelde in de speelzaal, bij een 
vrouwenbandje in het Vrouwenhuis, en later op 
Vrije School De Zwaneridder, waar haar kinderen 
naartoe gingen. ‘Het was een onbekende wereld 
voor me, de antroposofie, maar het sprak me heel 
erg aan, vooral de sfeer in de kleuterklassen, en al 
die liedjes die ze leerden.’
Ze werd er lid van het schoolkoor. ‘Op een keer 
was de dirigent verhinderd en hij vroeg of ik niet 
een keer de repetitie wilde leiden. Dat deed ik en ik 
wist meteen: dirigeren, dàt is pas leuk.’
Ze werkte intussen op de Pauwenhof, als activitei-
tenbegeleider voor muziek. ‘Daar is mijn program-
ma “Pruttelkoffie met krentenmik” ontstaan. Er 
kwam een mevrouw optreden met liedjes en dat 
was, laat ik zeggen, niet heel goed, maar het kostte 
wel 800 gulden. Toen heb ik gezegd: voor dat geld 
doe ik vier avondvullende programma’s. En zo ging 
het. Het werd een groot succes. Dat kwam ook 
doordat ik niet alleen liedjes zong, maar ook aller-
lei anekdotes vertelde. Bijvoorbeeld bij touwtje-
springen, dat je zo staat te draaien en aan de ande-
re kant staat een ander te draaien en dan heb je er 
zo’n rij meisjes naast om in te springen’ – ze springt 
op om te laten zien hoe die rij dan in de maat staat 
mee te bewegen om goed in te kunnen springen 
– ‘en de hele zaal zuchtte dan “oh ja”. Die reactie 
kwam voortdurend. Ik kwam met mijn programma 
bij verpleeghuizen en bij de Zonnebloem en het 
Rode Kruis: ik werd wereldberoemd in 
Wageningen. Ik heb alleen in het begin reclame 
gemaakt, verder praatte het zich rond. Ik doe het 
nog steeds af en toe.’

Breed inzetbaar
In 1990 solliciteerde ze als toetsenist bij de 
Wageningse volksmuziekgroep Folkcorn. ‘Ik ben 
eigenlijk nergens virtuoos in, maar ik ben wel 
breed inzetbaar,’ legt ze uit. ‘En het klikte. Ik kwam 
in aanraking met een heel nieuw repertoire, van 
oud-Hollandse liederen, en we werden uitgeno-
digd naar verre buitenlanden, tot Oezbekistan toe, 
om te komen spelen.’
Folkcorn doet diepgravend onderzoek naar zes-
tiende- en zeventiende-eeuwse volksmuziek, die 
van een eigen arrangement wordt voorzien. Het 
orkest speelt op moderne instrumenten, niet op 
authentieke, maar muzikaal wat beperkte, doedel-
zakken en schalmeien. Het swingt, zeker, en ze 
worden ook wel gevraagd om dansen te begelei-
den. ‘Als groep vinden we dat wat saai, dansers 
begeleiden,’ verklaart Anneke. ‘Af en toe is het 
leuk, in Vilnius hebben we het publiek onder mijn 
leiding aan het dansen gekregen, maar eigenlijk 
zijn we daar niet voor.’

Nadat ze de opleiding directie voor amateurkoren 
had gedaan, kwamen naast Folkcorn de koren: de 
Jolly Singers, ‘t Feest, het Nudehofkoor, het Pieter 
Pauwkoor, Bakboord, incidenteel een cursus 
samenzang aan de Volksuniversiteit. Anneke druk-
te een duidelijk stempel op muzikaal Wageningen. 
Met Folkcorn en haar baan bij de Pauwenhof en 
later Rumah Kita, waarvoor ze het Maleis uit haar 
kinderjaren kon oppoetsen, betekende dat een 
leven dat voltijds aan muziek gewijd was, en waar-
door ze kon leven van de muziek. De tijd van het 
bosje bloemen en de boekenbon voor een optre-
den was voorbij.

‘Ik heb de laatste jaren al die koren beetje bij beetje 
afgebouwd,’ zegt Anneke. ‘Veel mensen denken 
dat je alleen maar wat staat te zwaaien bij zo’n koor 
maar je moet het goed voorbereiden. En al die 
koren willen steeds iets nieuws, dat je moet uitzoe-
ken en arrangeren, en ze willen af en toe een uit-
voering, waar je dan een programma voor moet 
bedenken. Ik heb nu behalve de optredens met 
Laurens alleen nog het mannenkoor Bakboord, 
twaalf mannen, en Folkcorn. En ik verzorg twee 
keer per maand muziek in het Odensehuis. Ik speel 
tegenwoordig tafeltennis bij Shot, ik maak sieraden 
van halfedelstenen, en ik heb met een stel vrou-
wen een volkstuin op de Eng – ik had nooit 
gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden.’

15
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De vijftig noodwoningen van kort na de Tweede 
Wereldoorlog zijn voor velen ongetwijfeld een 
bekend gegeven. Ze zijn op twee plekken te vin-
den. Eenvoudige eenlaagse woningen aan onder 
meer de Beekstraat. Gebouwd op de plek van de 
vernietigende bominslag van maart 1943 waarbij 
achtentwintig stadgenoten omkwamen en dertig 
huizen onherstelbaar beschadigd raakten. Maar 
ook bovenop de berg, waar het nog altijd recht 
overeind staande en onverminderd populaire wijk-
je Oranjelaan ligt. 
Onbekend is waarschijnlijk het blokje woningen 
dat al begin 1921 zijn plek kreeg op het toen nog 
kakelverse kruispunt Vanenburgstraat-Van 
Eckstraat. Aan de rand van de in 1915 opgetrokken 
tuindorpachtige volkswijk het Rode Dorp. Op 
slechts een steenworp afstand dus van de latere 
noodwoningen aan de Beekstraat. 

Schrijnende situatie
De gemeentelijke huurcommissie schreef op 12 
maart 1920 een brandbrief aan de raad. Er moest 
een acute oplossing komen voor de ontstane 
schrijnende woontoestanden. Ondanks de nieuwe 
grootschalige arbeiderswijk het Rode Dorp – door 
de fraaie afwerking en het gebruik van duurzame 
materialen duurder uitgevallen en alsnog niet 
bereikbaar voor onbemiddelden – bleek een tien-
tal vaak kroostrijke gezinnen toch nog in tochtige 
krotwoningen gehuisvest te zijn of erger, dakloos. 
Een afdoend middel zou zijn om direct van start te 
gaan met nieuwe grootschalige bouwprojecten. 
Uitbreidingsplannen als de wijken Patrimonium en 
Irenebuurt zaten al in de pijplijn, maar gezien het 
gebrek aan financiële middelen en bouwmateria-
len zou de uitvoering daarvan nog jaren op zich 
kunnen laten wachten. En de nood was hoog. Zo 
hoog dat ook de Rijksinspecteur van Volksgezond-
heid Ir. A.M. Kuijsten de urgentie onderschreef. 

Woningnoodwet
In 1918 was de Woningnoodwet in het leven geroe-
pen, als aanvulling op de Woningwet uit 1902. Het 
doel van de oorspronkelijke wet was om de bouw 
en bewoning van slechte en ongezonde woningen 
onmogelijk te maken en de bouw van goede 
woningen te bevorderen en ondersteunen. De 
aanleg van arbeiderswijk het Rode Dorp door ver-
eniging Volkswoningbouw in 1915 was hier een 
klassiek voorbeeld van, maar klaarblijkelijk en ach-
teraf gezien werkte de wet nog niet afdoende.
Met de Woningnoodwet uit 1918 nam het Rijk 
negentig procent van de bouwkosten voor zijn 
rekening van woonprojecten met een uiterste 
houdbaarheidsdatum van zo’n tien jaar. Met klem 
bedoeld als uiterste noodvoorziening ter leniging 
van de acute woningnood. Aanvragen werden pas 
na gedegen en zeer kritisch vooronderzoek geho-
noreerd. Zo ook in Wageningen. Pas in augustus 
1920, bijna een half jaar later dus, gaf inspecteur 
Kuijsten zijn fiat en kon de directeur van Gemeente-
werken D. Margadant gaan rekenen. Hij kwam met 

De vermaledijde rafelrand van het Rode Dorp

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

Woningnood is een vraagstuk van alle tijden. Na de Eerste Wereldoorlog was de behoefte aan 
leefbare woonruimte echter, ondanks de neutrale positie van Nederland in het strijdgewoel, extra 
nijpend. Schaarste aan bouwmaterialen, slechte economische omstandigheden en stijgende 
bevolkingsaantallen droegen hieraan bij. Ook in Wageningen. Voor de minstbedeelden kwam in 
1920 een noodoplossing: een twaalftal noodwoningen aan de rand van het pittoreske Rode Dorp. 

WAGEN I N GEN  EEN  EEU W  GELED EN

Detail uit een luchtfoto 
uit 1926 waarop de 
Julianastraat (met 
perkjes) goed zichtbaar 
is. Ook het straten-
patroon van de Van 
Eckstraat, Vanenburg-
straat en Beekstraat is 
duidelijk te zien. Door 
minder schaduw-
werking, vanwege de 
1-laagsbouw, zijn de 
noodwoninkjes redelijk 
van de andere huizen in 
het Rode Dorp te 
onderscheiden. De 
Vanenburgstraat en Van 
Eckstraat eindigen nog 
in niemandsland, er is 
nog geen aansluiting op 
het bestaande wegen-
netwerk. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.
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een drieledige kostenbegroting. Een houten 
woning zou 4250 gulden gaan kosten. Een exem-
plaar in beton 3650 gulden. Als goedkoopste uit-
voering kwam een halfsteense woning uit de bus 
voor een bedrag van 3060. Maar hierop bedacht 
Kuijsten een ‘tegenbod’: woningen met een een-
voudige kapconstructie die voor 2750 gerealiseerd 
zouden moeten kunnen worden. Al op 20 oktober 
1920 nam de gemeenteraad het besluit tot de bouw 
van twaalf noodwoningen op een kavel, kadastraal 
bekend als B 3771, en pas kort daarvoor in gemeen-
telijk eigendom gekomen met het oog op verdere 
stadsuitbreiding. Een perceel waarop de Van 
Eckstraat en Vanenburgstraat elkaar na de geplan-
de noodwoningbouw daadwerkelijk zouden gaan 
kruisen. In afwachting van nog verdere uitbreiding 
in de dan nabije toekomst.

Uitvoering
Het bouwplan omvat zes dubbele woningen en 
wordt gegund aan de Wageningse aannemer A. 
Groeneveld die de klus gaat klaren voor 36.150 gul-
den. De keuze is uiteraard gevallen op de goed-
koopste optie: de halfsteense variant met houten 
kapconstructie en scheidingsmuren van poreus 
drijfsteen. Per woning is een oppervlakte van ruim 
8,5 bij 6 meter beschikbaar met ruimte voor drie 
slaapvertrekken, een woonkamer, een privaat en 
een ‘zomerstookplaats’ oftewel keuken. Het klinkt 
deugdelijk en fijn, maar feitelijk zijn dit dus gewoon 
barakken, met een geschatte levensduur van maxi-
maal tien jaar. Het wordt voor de kersverse bewo-
ners dus de komende jaren bescheiden bivakke-
ren. Ondertussen wordt driftig doorgewerkt aan de 
plannen voor de uitbreidingen aan de oostzijde van 
de stad. Mogelijk ligt een overstap naar een solide 
woning in Patrimonium of de Irenebuurt voor de 
bewoners van de noodwoningen in het verschiet.  

Rafelrandje van het Rode Dorp
Dat niet alles pais en vree is in het sobere nood-
blokje blijkt uit de artikelen over burengerucht die 
regelmatig verschijnen in de Wageningsche 
Courant. Niet zelden bericht die over een handge-
meen tussen de bewoners. Zoals in een nacht 
begin september 1922 waarop ene C. van O. zijn 
verjaardag uitbundig viert. Zo uitbundig dat hij 
graag ook zijn buren ‘inviteert’ en deze daarom het 
bed uit bonkt. Nadat zij blijkgeven hier niet van 
gediend te zijn, worden ruiten ingegooid en ont-
vluchten de geschrokken buurtjes via de achter-
zijde het pand, in afwachting van de politie. Die 
slaat Van O. vervolgens in de boeien en een van de 
gasten zonder papieren, ‘een Duitsche Fräulein’ 
wordt zonder pardon ‘over de grenzen des rijks 
gezet. De pret zal nu voorlopig wel uit zijn’, aldus 
de Courant.

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

Luchtopname van begin 
jaren dertig, waar geheel 
links nog net de 
noodwoninkjes zichtbaar 
zijn. Diagonaal loopt de 
Lawickse Allee. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud 
Wageningen.

Sloop en wederopbouw
De maximale levensduur van de noodwoningen 
wordt flink opgerekt. Regelmatig komen hier vragen 
over in de raad. Wanneer gaan deze inmiddels ver-
maledijde woninkjes nu eindelijk eens tegen de 
vlakte? De crisis in de jaren dertig wordt veelvuldig 
aangehaald in de gemeentelijke discussies. Er is sim-
pelweg geen geld. Pas in 1934 maakt men een voor-
zichtige start met de sloop, de eerste twee wonin-
gen aan de Van Eckstraat gaan dan eindelijk plat. In 
1937 blijkt het hele blokje van de kaart geveegd om 
plaats te maken voor de eerste bouwronde van soli-
de twee-onder-een kappers die nog altijd deel uit-
maken van het straatbeeld. De noodwoningbewo-
ners, allen arbeiders, zijn merendeels verhuisd naar 
een in 1928 opgetrokken zeer eenvoudig wijkje ten 
noorden en zuiden van de Sportparkweg (later Van 
Uvenweg), in de huidige Bloemenbuurt. Volgens 
toenmalig directeur Gemeentewerken Van 
Blitterswijk ‘een 4de wooncomplex, bestemd voor 
de minst gesitueerden, aan de buitenzijde der 
stad…’. Het noodblokje heeft dan bijna twee keer de 
geplande levensduur dienstgedaan. 

Blauwdruk van de 
noodwoningen Van 
Eckstraat-Vanenburg-
straat uit 1920. Collectie 
Gemeentearchief 
Wageningen.  
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De Vreedebank weerspiegelt dat Dirk Vreede een 
gerespecteerd bestuurder was. Dat blijkt ook uit 
een stukje negentiende-eeuwse Wageningse 
geschiedschrijving: Op Donderdag 12 november 
1886, stierf een onzer geachtste ingezetenen, de 
heer D. Vreede, in den ouderdom van 67 jaren. De 
overledene had, na jaren lang in Oost-Indië ver-
keerd te hebben, zich alhier met der woon geves-
tigd, en verwierf door zijne humaniteit en lust tot 
den arbeid, waartoe hij zich steeds geroepen 
gevoelde, de genegenheid zijner medeburgers, die 
hem in 1870 (dit moet 1874 zijn, red.) het mandaat 
als lid van den gemeenteraad aanboden. Reeds 
een jaar later werd hij tot Wethouder benoemd. 
Tot aan zijnen dood vervulde hij mede de betrek-
king van administreerend kerkvoogd, van presi-
dent der Afdeeling Neder-Veluwe van de Geld.-
Overijselsche Mij. van Landbouw, en was tevens lid 
of bestuurder van vele maatschappijen en liefda-
dige instellingen. De waarde plaats, die hij onder 
zijne medeburgers ingenomen had, deed den 
wensch opkomen, een blijvende herinnering aan 
hem te stichten. In het Noorderplantsoen werd een 
monumentale zitbank geplaatst, bekend onder 

den naam van ‘Vreedebank’. 
De Indische tijd van Dirk Vreede wordt beschreven 
door de Wageningse chroniqueur A.G. Steen-
bergen: Hij werd op 12 mei 1819 te ’s Gravenhage 
geboren. Omstreeks 1845 vestigde hij zich in 
Nederlands Oost-Indië als planter. [...] In mei 1855 
vestigde de familie zich te Wageningen. Haar laat-
ste woonplaats was Rembang, de hoofdplaats van 
het gelijknamige regentschap aan de noordkust 
van Java. De tabakscultuur was er voor de 
Europese markt van vóór 1854 van grote betekenis. 
[...] Amper 36 jaar was Dirk Vreede, toen hij zich als 
rentenier (sic) te Wageningen vestigde.
Datzelfde jaar liet hij op de Wageningse Berg zijn 
kapitale villa Ngladjoe bouwen. 

Over de geschiedenis van de tabaksplantage 
Ngladjoe is weinig bekend. Sommige beschrijvin-
gen verwijzen zelfs naar een suikerrietplantage. 
Ngladjoe vormde echter een onderdeel van koloni-
ale tabakslanderijen in de residentie Rembang op 
Java. Ook familieleden van Dirk Vreede waren 
betrokken bij die tabaksteelt, evenals leden van de 
Wageningse familie De Voogt. De Amsterdamse 
hoogleraar W.F. Wertheim heeft Vreede en De 
Voogt eens gekarakteriseerd als de ‘nestors van 
de tabakscontractanten’. 
Beide families speelden ook een belangrijke rol in 
het Wageningse publieke leven. Zoals uit de 
beschrijvingen van de Vreedebank blijkt was Dirk 
Vreede hier na zijn terugkeer uit Java gemeente-
raadslid en wethouder. Hij was invloedrijk bij de 
voor Wageningen zeer belangrijke vestiging van 
de Rijkslandbouwschool in 1876. 
Ook zijn zwager Nicolaas Gosewinus de Voogt ver-
vulde diverse maatschappelijke functies.   

De families Vreede en De Voogt als 
Indische tabakscontractanten
Dirk Vreede wordt op 12 mei 1819 geboren in Den 
Haag, als vierde kind van Cornelis Vreede en 
Dorothea Beatrix Diderica Bouman. Er volgen nog 
meerdere kinderen, waaronder Clara Geertrui 

Achter Junushoff staat de Vreedebank. Deze werd in 1887 opgericht ter herinnering aan de het jaar 
daarvoor overleden wethouder Dirk Vreede. De bank is niet het enige Wageningse monument dat 
aan deze lokale notabele herinnert. Dirk Vreede stichtte in 1855 de villa die vanaf 1874 Hinkeloord zou 
heten (nu Het Depot). Hij gaf zijn luxe buitenhuis de naam Ngladjoe, waarmee hij verwees naar de 
tabaksplantage die hij in Indië bezat en waar zijn eerste vrouw overleed. De geliefde notabele was 
rijk geworden door de koloniale tabaksteelt in Nederlands-Indië.  

Vreede en De Voogt - twee notabelen 
in de koloniale tabak 

door Freerk Wiersum  

De halfronde Vreedebank in het Noorderplantsoen, rond 1920. Op de posten staat 
Hulde aan D. Vreede 1819-1886. Rechts de stadgsracht, achter de bomen ligt 
Schouwburg Junushoff. Foto Beeldbank Wageningen, collectie Gemeentearchief.  
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Aletta (1820) en Jan en Frans (1822 en 1829). Cornelis 
Vreede, aanvankelijk lakenkoper, vertrekt aan het 
eind van de jaren dertig naar Java om als tabaks-
contractant in de residentie Rembang te gaan wer-
ken. In het kader van het cultuurstelsel sloot de 
overheid met dergelijke contractanten een over-
eenkomst voor de verwerking en levering van de 
door de bevolking geteelde tabak. Cornelis sticht in 
het district Rengkel van het regentschap Toeban de 
plantage Meubit (later Maibit). In een brief in het 
‘Tijdschrift voor Nederlandsch Indië’ uit 1849 ver-
wijst hij naar ‘mijner eigene tabaks-onderneming’ 
en voegt daaraan toe ‘daar ik sedert het jaar 1838 
tot op dit oogenblik deel heb in die [tabak]kultuur’. 

Twee kinderen volgen in hun vaders voetspoor. 
Clara trouwt in 1842 in Toeban met Nicolaas 
Gosewinus de Voogt. Deze telg uit de Wageningse 
familie De Voogt is als pachter werkzaam op de 
tabaksonderneming Djatirogo. Daarnaast heeft hij 
in de jaren 1840 de functie van ‘assistent van de 
tweede klasse (honorair) tabakscultuur te Rembang 
bij de Landelijke dienst inkomsten en kulturen’. 
Ook Dirk wordt actief in de koloniale tabaksteelt in 
het regentschap Toeban. Nadat hij op 7 juni 1844 is 
getrouwd met Sara Adriana van Baak vestigt het 
gezin zich in Rembang. Dirk wordt erfpachter van 
de plantage Ngladjoe. De hoofdplantage ligt in het 
district Singahan; daarnaast omvat de plantage lan-
derijen in het district Djatirogo. Beide districten 
liggen in het regentschap Toeban iets ten westen 
van Rengkel, waar zijn vaders plantage ligt. In 
Djatirogo liggen ook de tabakslanderijen van zijn 
zwager Nicolaas Gosewinus de Voogt. 
Op Ngladjoe worden drie zonen geboren. In 1850 
overlijdt Sara Adriana, waarna Dirk in 1852 met de 
kinderen terugkeert naar Nederland. Hij vestigt 
zich in Wageningen, waar hij op 2 februari 1853 her-
trouwt met Anna Elisabeth de Voogt, de zuster van 
Nicolaas Gosewinus de Voogt. Na het eerdere 
huwelijk van Nicolaas Gosewinus met Dirks zuster 
Clara volgt dus nog een huwelijk tussen deze fami-
lies. 

De tabaksplantages Maibit en Ngladjoe
Maibit en Ngladjoe blijven tot in de jaren 1860 in 
het bezit van de familie Vreede. Behalve vader 
Cornelis en zoon Dirk wonen ook andere gezinsle-
den op de plantages. In 1851 staat broer Frans gere-
gistreerd als wonende op Maibit. Vervolgens staat 
in 1858 ook Jan er ingeschreven. Nadat vader 
Cornelis naar Nederland is teruggekeerd krijgt Jan 
het beheer over de plantage. In 1858 plaatst hij een 
advertentie in enkele Indische kranten omdat zijn 
vader in Utrecht is overleden. Daarna staat Maibit 
geregistreerd als bezit van de erven C. Vreede. De 
plantage krijgt de naam De Geurige Plant. Deze 
plantage wordt in 1869 verkocht. De nieuwe eige-

naren hebben kennelijk niet veel plezier van hun 
Geurige Plant, want in 1876/77 staan er in verschil-
lende Indische kranten opnieuw verkoopadverten-
ties. 

Ook Ngladjoe blijft na het overlijden van Dirks 
vrouw en zijn vertrek naar Nederland in familiebe-
zit. Tussen 1856 en 1861 staan de tabaksplantages 
nog steeds geregistreerd op Dirks naam. In de 
tweede helft van de jaren 1850 krijgt de plantage 
de nieuwe naam Nicot. Die verwijst naar Jean 
Nicot, de naamgever van de formele naam van 
tabak, Nicotiana. De plantage Nicot wordt beheerd 
door een administrateur. Aan het eind van de jaren 
1850 is dat Vincent Farensbach. De positie van Jan 
Vreede als beheerder van Maibit en Vincent 
Farensbach als administrateur van Ngladjoe blijkt 
uit een officiële verklaring uit 1860. De oud-resident 
van Rembang H.C. Bekking is dan in conflict met 
het Nederlandse bestuur over zijn liberale beleid 
ten aanzien van de tabaksplantages. Verschillende 
beheerders van lokale tabaksplantages, waaronder 
Jan Vreede en Vincent Farensbach, spreken in een 
brief sommige aantijgingen ten aanzien van het 
beleid van Bekking tegen. Zij lichten hun deskun-
digheid ter zake toe bij de ondertekening: ‘allen 
respectievelijk beheer gevoerd hebbende over 
ondernemingen, ter bereiding van tabak voor de 
Europesche markt, in de residentie Rembang’.

De onderneming Nicot wordt in 1864 te koop aan-
geboden. Vervolgens staat de ‘Vereenigde tabaks-
onderneming Nicot & Singahan’ in 1878 nogmaals 
te koop. Een foto uit 1880 bewijst dat de onderne-
ming Nicot (Ngladjoe) dan nog in bedrijf is.  
Waarschijnlijk heeft Dirk Vreede de opbrengst van 
de verkoop van zijn plantage gebruikt om in 
Nederland landbouwgrond te kopen. In de net 
drooggelegde Haarlemmermeerpolder wordt hij 
eigenaar van verschillende percelen met een totale 

De kapitale villa Ngladjoe 
aan de Rijksstraatweg 
(nu Generaal Foulkes-
weg) kreeg in 1874 de 
naam Hinkeloord. Circa 
1904. Foto Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief. 
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oppervlakte van 100 hectare. Daarop laat hij drie 
boerderijen bouwen. Die geeft hij de namen 
Pondok Rawa (Huisje in het moeras), Modjo Rawa 
(Groot moeras) en Rawa Sari (Moerasbloem). Net 
als de naam Ngladjoe verwijzen deze naar Dirks 

Indische tijd. De boerderijen worden aanvankelijk 
verhuurd en in 1872 verkocht. Op een actuele kaart 
van de Haarlemmermeer staan nog steeds twee 
verwante boerderijnamen: Klein Pondok Rawa en 
Modjorwah.   

De tabakshandelaren De Voogt
Zoals blijkt uit het feit dat Nicolaas Gosewinus de 
Voogt erfpachter is op de tabaksonderneming 
Djatirogo te Rembang is ook de Wageningse fami-
lie De Voogt betrokken bij de tabaksteelt in Indië. 
Het sluit goed aan bij hun werkzaamheden in de 
Nederlandse tabakshandel. Vader Johannes 
Everhardus de Voogt (1782-1855) is reeds koopman 
in tabak. Hij woont aanvankelijk in Amsterdam, 
maar verhuist in 1816 met zijn jonge gezin naar 
Wageningen. De tabaksteelt in Wageningen en 
omgeving bood kennelijk een goede mogelijkheid 
om zijn tabakshandel verder te ontwikkelen. Het 
gezin wordt uitgebreid met verschillende kinde-
ren, die een rol gaan spelen in de Wageningse 
tabaksindustrie. In 1816 wordt Nicolaas Gosewinus 
geboren, die, zoals wij reeds zagen, in de tabaks-
teelt in Indië gaat werken. In 1818 volgt Willem 
Jacob, die tabakshandelaar in Wageningen wordt. 
Daarna wordt omstreeks 1822 Anna Elisabeth 
geboren, de latere tweede vrouw van Dirk Vreede. 
Vervolgens krijgt het echtpaar nog twee zonen: 
Johan Paul Pauli (1830) en Gosewinus Johannes 
Everhardus (1832). Deze jongste twee broers gaan 
een belangrijke rol spelen in de Wageningse 
tabakshandel. In 1856 vormen zij de vennootschap 
J.P.P. de Voogt, met als doel ‘het in- en verkoopen 
van buitenlandsche tabaksbladen en het fabriceren 
en verkoopen van daaruit gemaakt wordende siga-
ren’. In 1873 stichten zij samen met anderen de 
vennootschap Sigarenfabriek La Industria. Het 
doel daarvan is ‘het fabriceren van sigaren, kerven 
van tabak, inkoopen van tabak in bladen en het 
verkoopen van dit een en ander’. J.P.P. de Voogt 
heeft vijftien aandelen en Dirk Vreede één. Voor 
de fabricage van de sigaren wordt voornamelijk 
Indische tabak gebruikt. Dat is mogelijk de reden 
dat Johan Paul Pauli in de jaren 1880 naar Deli reist. 
Deze Sumatraanse regio heeft zich na 1860 ontwik-
keld tot het belangrijkste productiegebied voor 
Indische tabak. J.P.P. keert niet meer terug in 
Wageningen; hij overlijdt in 1885 te Penang. 
De familie De Voogt is niet alleen betrokken bij de 
tabakshandel en -fabricage, maar speelt ook een 
rol in het Wageningse gemeentebestuur. Johan 
Paul Pauli de Voogt trouwt in 1860 met de dochter 
van burgemeester Jacob Knel (1857-1877). En nadat 
Nicolaas Gosewinus uit Indië is teruggekeerd 
wordt hij omstreeks 1866 lid van de gemeenteraad. 
Vervolgens wordt hij begin jaren 1870 tot wethou-
der verkozen. Net als Dirk Vreede speelt de familie 
De Voogt dus een rol in het Wageningse bestuur-

Koloniale tabaksteelt
Sinds de zeventiende eeuw is in Nederland tabak geteeld. Tegen 1850 
was tabak één van de belangrijkste gewassen in o.a. het Gelderse 
rivierengebied. De groeiende import van tabak uit Nederlands-Indië 
in de tweede helft negentiende eeuw bracht hierin verandering. Door 
de grote concurrentie van goedkopere tabaksbladeren nam de teelt 
van Nederlandse tabak sterk af. Daardoor ging men over tot het ver-
werken van uitheemse tabak. 
Op Java ontstonden rond 1840 tabaksplantages. Het gebied rond 
Kediri en vooral Rembang waren centra van deze plantagelandbouw. 
De grootschalige Nederlandse tabakscultuur op Sumatra, waar Jacob 
Nienhuys – als Rhenenaar leerde hij het tabakkersvak op plantage 
Willem III én hij werkte een periode op Ngladjoe/Nicot – in 1869 de 
bekende Deli-maatschappij oprichtte, is van iets latere datum. De 
tabaksplantages waren zeer winstgevend en maakten de tabakscon-
tractanten, de aandeelhouders en de fabrikanten rijk. Slechtbetaalde 
koelies – ongeschoolde contractarbeiders – uit Java, het Maleisisch 
schiereiland en China werkten daarvoor hard in armoedige leefom-
standigheden. 
Dit alles vond plaats onder het Cultuurstelsel, ingevoerd door 
Johannes van den Bosch, die in 1830 door koning Willem I was aange-
steld als gouverneur voor Java. Het woord ‘cultuur’ verwijst naar ‘cul-
tiveren’, de bebouwing van grond voor economische activiteiten. 
Javaanse boeren die geliefde producten verbouwden als koffie, sui-
ker en tabak, moesten een vijfde deel van hun opbrengst afstaan. Die 
producten waren bestemd voor de Nederlandse markt. Wie geen 
land had, werkte twee maanden voor het gouvernement.
Halverwege de negentiende eeuw werd reeds gepleit voor meer vrije 
arbeid in de tabaksteelt en omstreeks 1870 werd het Cultuurstelsel 
formeel afgeschaft en ontstonden er privé-plantages. Pas eind 
negentiende eeuw kwam er onder invloed van de Ethische politiek 
meer aandacht voor de ontwikkeling van de inheemse landbouw (zie 
pagina 9). 

De tabaksfabriek Nicot, 
Ngladjoe in 1880. 
Kerncollectie fotografie 
Museum Volkenkunde, 
via delpher.nl.



Groep Chinese koelies op 
het tabaksveld met een 
opzichter. Collectie 
Tropenmuseum nr. 
60001799.
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lijke en economische leven. Het is daarom een 
wrange speling van het lot dat er voor Dirk een her-
inneringsmonument wordt opgericht, maar dat 
Johan Paul Pauli vrij anoniem in de Oost overlijdt.

Contrasterende herinneringen  
Het contrast in herdenking van het overlijden van 
Dirk Vreede en dat van Johan Paul Pauli de Voogt 
toont hoezeer historische herinneringen soms uit-
eenlopen. Dat geldt ook voor de historische herin-
neringen aan Dirk Vreede. De Vreedebank illus-
treert hoe hij in Wageningen bekend stond om zijn 
sociale gezindheid, maar deze hommage staat in 
schril contrast met de herinneringen aan het kolo-
niale cultuursysteem. De gedwongen tabaksteelt 
had bepaald geen liefdadig karakter voor de lokale 
bevolking. De tabaksteelt was in competitie met de 
inheemse rijstteelt en er werden zeer lage lonen 
aan de tabaksarbeiders uitbetaald. Sommige 
ondernemers zoals de liberaal Sicco Roorda van 
Eysinga (een geestverwant van Multatuli) pleiten 
voor vrije arbeid in de tabaksteelt. In een brief 

karakteriseert hij de gedwongen tabaksteelt als 
‘de drukkendste’ vorm van koloniale teelten, die 
leidde tot ‘ontevredenheid, samenscholingen, 
moedwillig verbranden van schuren, volksverloop’. 
Ook vermeldt hij dat de bevolking van het district 
Rengkel, waar de plantage van Cornelis Vreede ligt, 
midden negentiende eeuw in vier jaar tijd van 
75.000 tot 40.000 verminderde. In hoeverre de 
tabaksteelt daaraan heeft bijgedragen wordt niet 
gespecificeerd. 
Het feit dat enkele jaren later de administrateurs 
van de plantages Maibit en Ngladjoe het beleid van 
de liberale oud-resident Bekking steunen sugge-
reert een genuanceerdere situatie. De dwangcultu-
res worden in de jaren 1860 officieel afgeschaft. Dat 
is ook de periode waarin Maibit en Ngladjoe wor-
den verkocht. Hoewel er weinig bekend is over de 
werkomstandigheden op de tabaksplantages van 
de familie Vreede, biedt de betrokkenheid van Dirk 
Vreede bij de sociaal-economische ontwikkeling in 
Rembang een ander beeld dan zijn betrokkenheid 
bij die van Wageningen.    

Kaart van de residentie Rembang. In de Oosterhelft liggen de districten Rengkel, waarin de plantage Maibit lag, en 
Djatirogo en Singahan, waarin de landerijen van Ngladjoe/Nicot lagen. In de Westerhelft ligt het westelijk deel van 
Djatirogo, waarin de aanduiding ‘ligging Nicot’ te vinden is. Nationaal Archief, Ministerie van Koloniën, kaarten en 
tekeningen. 
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precies te zijn, trouwde zij op 23 september 1868 in 
Monster met Anthonie Johannes Huijgens. Die was 
in februari 1843 in Den Haag geboren en dus inder-
daad ruim dertien jaar jonger. Hij kwam, net als de 
Herckenraths, uit een keurig nest: zijn vader was 
eigenaar van de buitenplaats Ockenburg bij Den 
Haag. En dat is ongeveer alles wat Van der Zijl er in 
dit boekje over zegt.

Twee dagen na hun huwelijk vestigden Pauline en 
Anthonie zich inderdaad in Wageningen. Eerst 
woonden zij boven de winkel van Johannes 
Bouwman, Hoogstraat 55, en in 1871 of 1872 verhuis-
den zij naar de Kapelstraat. In beide gevallen huur-
den de Huijgensen de woonruimte, wat erop wijst 
dat zij niet van plan waren hier permanent te blij-
ven. Of Pauline met haar licht Afrikaanse gelaats-
trekken opviel in Wageningen, is niet bekend. In de 
stad woonden ook mensen met Indisch bloed, dus 
raar opgekeken zullen de Wageningers misschien 
niet hebben. 
Waarom kwamen zij naar Wageningen? Dat is niet 
duidelijk. In het bevolkingsregister staat Huijgens 

22

In 1868 greep Pauline haar laatste kans op ontsnap-
ping aan. Ze trouwde een dertien jaar jongere man 
en stichtte met hem in Wageningen een eigen 
gezin. Zo staat het op pagina 88. 
Pauline was het vierde van de vijftien kinderen die 
Leon en Juliette kregen. Zij was op 30 oktober 1829 
in Charleston, South Carolina, geboren. Het 
gemengde huwelijk van haar ouders moest daar 
geheim blijven, wat leidde tot een gevaarlijk 
bestaan. In 1835 vertrok het gezin naar Nederland, 
en Leon reisde daarna zelf veelvuldig heen en 
weer. Na het onverwachte overlijden van haar 
moeder in 1856 werd het Pauline’s taak als onge-
huwde dochter om het huishouden van haar vader 
te leiden. Na diens overlijden in 1861 zette zij die 
taak voort. Tien jaar later werd het grote familiehuis 
‘Geerbron’ in Monster verkocht. Pauline was inmid-
dels getrouwd en had het huis reeds verlaten. Om 

Wageningen in het 
Boekenweekgeschenk 2020

Portret van Anthonie 
Huijgens en Pauline 
Herckenrath, ca. 1868. 
Fotograaf W.J. Grammann, 
Den Haag. Collectie RKD, 
Den Haag.

De Hoogstraat ca. 1910. Geheel links het huidige 
Hoogstraat 55 waar Anthonie en Pauline rond 1870 
boven een winkel in huishoudelijke artikelen en 
tuinzaden woonden. De bepleistering die hier te zien is 
zal van later datum zijn. Ook het trottoir was er nog niet 
in hun tijd. Achter de meisjes links is de ingang van de 
Beuningstraat te zien, op de plaats van de drie panden 
daarna staat nu de Hema. Collectie Gemeentearchief.

‘Leon en Juliette’, het boekenweekgeschenk van dit jaar, gaat over de 
vermogende Nederlander Leon Herckenrath die begin negentiende eeuw in 
Amerika trouwde met een vrijgekochte slavin, Juliette, dochter van een witte 
man en een zwarte vrouw. Het is geen roman, maar een waar gebeurd verhaal 
dat door Annejet van der Zijl in nog geen honderd pagina’s uit de doeken 
wordt gedaan. Aan het eind van het boek komt heel even Wageningen ter 
sprake. Wat heeft onze stad met Leon en Juliette te maken?

Door Bob Kernkamp  
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vermeld als ‘particulier’, de gebruikelijke omschrij-
ving voor iemand die geen betaalde baan had maar 
van zijn vermogen leefde. Dus dan zou je denken 
dat het kennelijk niet vanwege werk was.

Maar dat is misschien niet helemaal waar. Als de 
Huijgensen in 1876 Wageningen verlaten, blijkt dat 
Anthonie in Wageningen agent was van een 
Belgische verzekeringsmaatschappij. In de 
Wageningsche Courant van 3 en 10 februari 1876 
berichtten de ‘Algemeene Assurantie-
Maatschappijen op het leven en tegen gevaren van 
brand’ te Brussel dat hun agent te Wageningen, de 
heer A.J. Huijgens, wegens vertrek naar elders op 
zijn verzoek was ontslagen. Dus toch een baan.

De ambities van Anthonie reikten verder, want 
toen door het onverwachts overlijden op 8  juli 1875 
van H. Dijckmeester de post van gemeenteontvan-
ger openviel, was Anthonie een van de zes sollici-
tanten. Zijn sollicitatiebrief is bewaard gebleven, 
maar helaas niet de bijlagen, die waarschijnlijk wat 
meer over hem hadden kunnen vertellen. De 
benoeming van een nieuwe ontvanger duurde een 
paar maanden, omdat de gemeenteraad vond dat 
het salaris van 750 gulden (per jaar) wel erg hoog 
was. En er was een sollicitant die had geschreven 
dat hij het voor 400 gulden ook wel wilde doen. 
Uiteindelijk bleef het 750 gulden, nadat de provin-
cie had bericht dat het salaris door het Rijk werd 
vastgesteld en niet door de gemeente. Eerst wilde 
de raad nog bij de koning gaan klagen, maar dat 
deden ze toch maar niet. En niet Huijgens werd 
benoemd, maar J.F. Dijckmeester, zoon van de 
overleden ontvanger.

Misschien was Huijgens dermate teleurgesteld dat 
hij de functie niet had gekregen, dat hij genoeg had 
van Wageningen. Zeven en een half jaar na hun 
komst, 3 maart 1876, vertrokken de Huijgensen 
weer uit Wageningen, met bestemming Apeldoorn. 
Maar dat zij in Wageningen een gezin stichtten, 
zoals Van der Zijl schrijft, is niet gebeurd. Pauline 
raakte wel minstens twee keer in verwachting, 
maar twee keer, in 1870 en 1872, bracht zij een 
doodgeboren zoontje ter wereld. Dat zal een emoti-
onele aanslag op het paar zijn geweest. En het zal 
de band met Wageningen ook niet hechter 
gemaakt hebben.

Na Apeldoorn verhuisden Pauline en Anthonie in 
1878 naar Hilversum en in 1893 naar Utrecht, waar zij 
in 1894 de woning Begijnekade 3 betrokken. Daar 
overleed Pauline in 1903 ‘na een langdurig doch 
geduldig lijden’, zoals het overlijdensbericht zegt. 
Haar man hertrouwde veertien maanden later met 
de 31 jaar jongere dienstbode, die sinds 1893 bij hen 

in dienst was. Uit dat huwelijk werd in 1905 in Ede 
een dochtertje geboren. Anthonie overleed in 
augustus 1919 op akelige wijze nadat hij in Velp al 
fietsend met zijn driewieler vlak voor de stoomtram 
in de rails was vastgeraakt en vervolgens door de 
tram werd meegesleurd. Zijn weduwe stierf in 1938 
in Velp en hun dochter overleed ongehuwd in 1961.

Zo blijkt Wageningen uiteindelijk niet meer dan een 
voetnoot in de geschiedenis van de familie 
Herckenrath. Helaas niet echt een vrolijke, maar wel 
een interessante. 
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De brief waarmee 
Anthonie Huijgens 
solliciteerde naar de 
functie van gemeente-
ontvanger. De brief 
bestaat uit slechts één 
zin. (NAW inv.nr. 119).

Huwelijksadvertentie in 
De Opregte Haarlemsche 
Courant van 25 sept. 1868.

Overlijdensbericht in het 
Algemeen Handelsblad 
van 17 febr. 1903.
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Geen Open Monumentendag  
Bij deze uitgave van Oud Wageningen treft u 

geen brochure aan van Open Monumenten-

dag, zoals u de laatste jaren gewend was in 

september. Dat komt doordat er dit jaar in 

Wageningen geen activiteiten rond Open 

Monumentendag plaatsvinden. De maatrege-

len tengevolge van het coronavirus maken 

het helaas onmogelijk om panden open te 

stellen of veel mensen te ontvangen op de 

openingsavond of de Molenmarkt (die overi-

gens ook is afgelast). Het thema ‘Leermonu-

ment’ zal door het organiserende comité 

Open Monumentendag Wageningen (OMD) 

worden meegenomen naar 2021 in de hoop 

dat er dan weer meer mogelijk zal zijn. CvdA        

Plaatjesalbum Jumbo 
Na zeer succesvolle acties in diverse andere 

steden (Zutphen, Heerde, Bemmel/Huissen 

e.a.) is Wageningen aan de beurt voor een 

historische-plaatjes-verzamelactie van de 

Jumbo. Het Historisch Album Wageningen 

wordt een hardcover boek van 68 bladzijden 

en bevat 256 plaatjes die verzameld kunnen 

worden (4 plaatjes bij besteding van € 10). De 

tekst wordt ook in het Engels gedrukt. Het ligt 

in de bedoeling dat de actie loopt van woens-

dag 21 oktober tot en met dinsdag 15 decem-

ber. 

De medewerkers van het documentatiecen-

trum van Oud Wageningen hebben heel hard 

gewerkt om alle teksten en plaatjes voor 

elkaar te krijgen. De inhoud vormt volgens 

Ben van den Berg ‘een aardige afspiegeling 

van de historie van Wageningen, maar gezien 

de ruimte die er is voor teksten en plaatjes 

moesten er noodgedwongen keuzes 

gemaakt worden’. CvdA

Kastelen Gelderse Vallei 

Amateur-archeoloog Wim Angenent is o.a. 

auteur van het boek Wagvene over Wage-

ningse archeologie. Sinds enkele jaren zet hij 

zijn grote kennis en ervaring om in grote teke-

ningen, ingekleurd met aquarelverf. Deze 

hebben allemaal de verdwenen kastelen en 

landhuizen in de Gelderse Vallei tussen 1300 

en 1700 als onderwerp. In september 2019 zijn 

ze getoond in Bennekom en in januari 2020 in 

de Bblthk Wageningen. Binnenkort verschijnt 

Angenents boek Verdwenen kastelen in een 

Woest land, waarin veertien aquarellen met 

toelichting. Het zal vanaf medio september te 

koop zijn bij boekhandels Kniphorst (Wage-

ningen) en Novita (Bennekom). CvdA

Leeuwen Oranje Nassau’s Oord

De bekende grijswitte leeuwen die al sinds 

1930 de ingang van ONO markeren, zijn recent 

opgeknapt. De firma Hooijer gaf na afronding 

van haar infrastructurele werkzaamheden op 

het landgoed, een opfrisbeurt voor deze 

beelden cadeau aan de Zinzia Zorggroep. 

Men dook ook in de geschiedenis van de 

leeuwen, die afkomstig bleken uit Zeist. Ze 

werden begin twintigste eeuw geschonken 

door de aldaar gevestigde Terracottafabriek 

Martin en lagen tot april 1928 aan weerszijden 

van de Stationslaan tegenover het station. 

Twee jaar later nam de Stichting Oranje Nas-

sau’s Oord de leeuwen over, waarbij men 

alleen de transportkosten hoefde te betalen. 

De trotse ‘koningen van het dierenrijk’ staan 

nu weer als nieuw op hun plek. Een informa-

tiebord vertelt iets over hun geschiedenis. 

CvdA

Eigenaar De Wereld neemt 
exploitatie hotel-restaurant 
(even) in eigen hand 
De stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld 

heeft de exploitatie van het hotel-restaurant in 

het gebouw overgenomen van de familie De 

Vries. Eind 2017 kocht De Vries, ook eigenaar 

van Landgoed Groot Warnsborn in Arnhem, 

het hotel uit het faillissement van Jaap Venen-

daal. Nu trekt de familie zich weer terug op 

Groot Warnsborn. Als directe aanleiding voor 

deze wending noemt de familie De Vries pro-

blemen als gevolg van de coronapandemie. De 

stichting De Wereld zoekt nu een hotelier die 

de komende tijd in loondienst het hotel wil lei-

den.

Het gebouw De Wereld kwam in 2013 al in han-

den van de stichting; zij kocht het historische 

pand toen naar verluidt voor 2 miljoen euro 

van de Wageningen Universiteit. Deze had het 

tientallen jaren gebruikt voor de huisvesting 

van het Studium Generale en voor film- en the-

atervoorstellingen. Sinds 2003 werd in De 

Wereld ook weer een hotel-restaurant geëx-

ploiteerd, eerst door Addie Roelofsen, vanaf 

2013 door Jaap Venendaal. PA

Casteelse Poort vernieuwt 
Zaal 40-45
Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding had 

Museum De Casteelse Poort graag de vernieu-

wing van zijn oorlogszaal met een feestje wil-

len vieren, maar het coronavirus was ook hier 

spelbreker. De schade hoopt het museum 

komend voorjaar in te halen als Wageningen 

dan tenminste heel het afgelaste bevrijdingsju-

bileum mag overdoen. Intussen is het muse-

um inclusief de vernieuwde zaal wel weer 

open. 

De permanente expositie vertelt hoe Wagenin-

gen de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan 

en hoe de plaatselijke oorlogsgeschiedenis is 

uitgegroeid tot een monument van blijvend 

nationaal belang doordat in Hotel De Wereld 

op 5 mei 1945 feitelijk de bevrijding van ons 

land begon.

Het museum heeft de expositie, die alweer 

tien jaar ongewijzigd was gebleven, dankzij 

een aantal sponsoren weten te verrijken met 

enkele nieuwe presentaties. Twee nieuwe 

introductiefilms plaatsen de gebeurtenissen 

tijdens de oorlog in Wageningen in een natio-

naal en internationaal kader. Bezoekers kun-

nen extra achtergrondinformatie in Neder-

lands, Engels en Duits eenvoudig opzoeken 

door middel van aanraakschermen. Voor kin-

deren is een interactief spel ontwikkeld. De 

vitrines bevatten veel objecten die nog niet 

eerder aan het publiek waren getoond. Ook de 

opvallendste blikvanger in de zaal, een wand-

vullende luchtopname van de stad Wagenin-

gen, is vernieuwd. Hierop staan de locaties 

aangegeven waar de belangrijke oorlogsge-

beurtenissen hebben plaatsgevonden. 

De expositie heeft ook een nieuwe naam 

gekregen. Het uitdagende motto Vrede van 

Wageningen 1945 is vervangen door de proza-

ische aanduiding Zaal 40-45. PA

Grote kerk uit de steigers 
De werkzaamheden aan de Grote Kerk op de 

Markt zijn afgerond. Vanaf september is de 

kerk weer open voor gebruik. Gedeputeerde 

Peter Drenth zal op vrijdag 2 oktober in aan-

wezigheid van een (i.v.m. corona) gelimiteerd 

aantal genodigden de kerk officieel herope-

nen. CvdA
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Bé Hollander  1920-1994
Bé (Berend) Hollander staat in Wageningen het 
meest bekend als cantor-organist van de Grote 
Kerk. Die functie bekleedt hij dan ook bijna veertig 
jaar, van 1952 tot 1991, als hij om gezondheidsrede-
nen afscheid moet nemen. Hij overlijdt op 6 augus-
tus 1994.

De ouders van Berend – Gerrit Hollander, spoor-
wegarbeider, en Aaltje van ’t Ende, arbeidster – zijn 
geboren en getogen in Oldebroek. In 1912 wordt 
hun dochtertje Jannetje er geboren, dat slechts vier 
maanden leeft. Pas op 22 juli 1920 volgt Berend 
(Bé). Eenmaal volwassen blijft hij aanvankelijk ook 
‘hangen’ in de regio; hij woont achtereenvolgens in 
Hattem, Steenwijk en Zwolle. In maart 1948 trouwt 
hij met Maria Geertruida (Kiek) de Boer en verhuist 
samen met haar naar Meppel.

Zijn orgelstudie volgt Bé bij George Stam, de  
organist van de Jacobijnerkerk in Leeuwarden.  
In 1942 doet hij staatsexamen orgel, waarbij hij  
de Sweelinckprijs wint, en in 1943 staatsexamen 
piano. Na de oorlog studeert hij muziektheorie  
en Gregoriaanse muziek aan het conservatorium 
van Amsterdam. Vanaf 1943 is hij organist voor  
de Doopsgezinde gemeente in Apeldoorn en de 
Nederlands Hervormde gemeente in Zwolle. 
Daarnaast geeft hij orgel- en pianolessen en orgel-
concerten, samen met leraren van de Zwolse 
muziekschool. Deze worden goed ontvangen; Bé 
geldt als ‘een degelijk onderlegde organist met een 
fijnzinnige muzikale smaak’. Een minder geslaagd 
optreden wordt vooral geweten aan de slechte 
staat van het orgel. 
Dat Hollander in de oorlogsjaren gewoon concerten 
geeft, kan betekenen dat hij zich heeft aangemeld 
bij de Nederlandsche Kultuurkamer, onderdeel 
Muziekgilde. Vanaf 1 april 1942 mogen orkesten, 
koren en solisten zonder deze registratie niet 
optreden voor publiek. Veel kunstenaars sluiten 
zich, soms met tegenzin, aan. Kerkkoren vallen niet 
onder deze registratieplicht.
In 1949 volgt Bé Hollander Herman Kaldenberg op 

als organist van de hervormde kerk in Meppel en 
neemt voor een flink bedrag diens leerlingenprak-
tijk over. Ook richt hij er enkele koren op. Met het 
kerkbestuur werkt hij aan herstel van het ‘ver-
knoeide’ orgel. Dat gaat zo traag dat hij in 1954 naar 
Wageningen vertrekt, waar hij in 1952 reeds is 
benoemd als organist – de eerste beroepsorganist 
in de Grote Kerk. Zijn introductieconcert op 16 juli 
1952, met de bas Guus Hoekman, verloopt moeizaam 
omdat hij moet spelen op een noodorgel; niet alle 
klavieren zijn voorzien van pijpen. Toch wordt het 
concert goed ontvangen en Hollander geldt als een 
aanwinst voor het culturele leven alhier. Medio 1955 
is het nieuwe orgel klaar, gebouwd door de firma 
Flentrop uit Zaandam.
Kort na zijn komst richt Hollander het hervormd 
kerkkoor op en in 1954 het Collegium Musicum 
Vadense, bestaande uit een Bach-orkest en een 
klein koor. Het Collegium treedt enkele malen op, 
maar bestaat niet lang. Bé verzorgt in de loop der 
jaren vele concerten in binnen- en buitenland en 
treedt op voor de radio. Ook geeft hij les, o.a.  
aan de Edese organist Dick Troost en aan Hans 
Steketee, die later directeur wordt van Flentrop. 
Tevens componeert hij enkele cantates voor koor 
en kerkgemeente.

Bé en Kiek Hollander-de Boer vestigen zich  
in Wageningen aanvankelijk aan de Generaal 
Foulkesweg, maar verhuizen in 1965 naar 
Nassauweg 11. In 1957 krijgen ze een zoon, Dick, die 
net als zijn vader zijn sporen verdient in de muziek. 
Hij studeert klavecimbel en solozang (bas-bariton) 
aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam. 
Hij geeft liederenrecitals, solo of duo (met een 
organiste) en leidt diverse vocale ensembles. Ook 
houdt hij zich bezig met ‘innerlijke muziek’, waarbij 
klanken en meditatie worden verbonden. Het 
Wageningse koor Musica Vocale gaat in 1973 onder 
zijn leiding ‘ad hoc’ van start, omdat er een koor 
nodig is bij een orgelconcert van vader Bé.  
Na dertien jaar neemt Dick afscheid, het koor 
bestaat nog steeds.
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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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Van de voorzitter

De bizarre tijd van corona is nog 
niet voorbij en zal nog wel even 
de ‘leidraad’ van ons leven zijn. 
Het virus bepaalt ook het 
verenigingsleven. Gelukkig is er 
nu weer wat ruimte en kan 
verenigingswerk langzaam 
opgepakt worden, zij het 
beperkt en binnen de RIVM-richt-
lijnen. Ik merk dat veel mensen 
hier behoefte aan hebben. Ook 
Oud Wageningen heeft het 
‘werk’ weer opgepakt. Bij alles 
kijken we wat kan, wat veilig is 
en monitoren we de ontwikke-
lingen rond het coronavirus. 
Voor het najaar proberen we 
twee activiteiten te organiseren 
in het kader van de Maand van 
de Geschiedenis, met als thema 
‘Oost-West in Wageningen’. 
Centraal staan de ‘koloniale 
sporen in het Wageningse’. Een 
thema waar in dit nummer in 
twee artikelen aandacht aan 
wordt besteed en naar ik begrijp 
gebeurt dat nogmaals in het 
decembernummer. 

‘Save the date’ De eerste 
activiteit is een lezing op 8 
oktober over de ‘Indische 
sporen in het Wageningse’ van 
Harro Maat. Vooraf houden we 
de door corona uitgestelde 
Algemene ledenvergadering van 
april. 
‘De universiteit of, wat je soms 
nog wel eens hoort, de land-
bouwhogeschool en haar 
studenten hebben een duidelijk 
stempel op Wageningen 
gedrukt. Minder zichtbaar is het 
grote netwerk van internationale 
contacten. Dat netwerk maakt 
Wageningen buiten Europa en 
na Amsterdam misschien wel de 
bekendste stad van Nederland. 
Die internationale bekendheid 
dankt Wageningen deels aan het 
koloniale verleden van Neder-
land. In deze lezing wordt de 
geschiedenis van Wageningen 
en de koloniën verteld aan de 
hand van de nasibal. Deze 
simpele snack snijden we in 
stukjes en met elk stukje wordt 
verteld hoe Oost en West in 

Wageningen zijn verbonden.’ 
Harro Maat is universitair 
hoofddocent aan de Wagenin-
gen Universiteit, departement 
Maatschappijwetenschappen. 
Zijn onderzoek en onderwijs 
gaat over de maatschappelijke 
gevolgen van innovaties in de 
tropische landbouw. 
Voor deze lezing en de eraan 
voorafgaande Algemene 
ledenvergadering ontvangt u in 
de tweede helft van september 
een schriftelijke uitnodiging. De 
stukken voor de Alv zullen weer 
via de website beschikbaar zijn, 
of opvraagbaar als u een 
papieren set wilt. Mocht corona 
er wederom een stokje voor 
steken, dan zullen wij gaan 
zoeken naar een andere manier 
van vaststellen van jaarstukken 
2019 en begroting 2020. Laten 
we er samen voor zorgen dat dit 
niet nodig is!

De tweede activiteit is een 
fietstocht langs gebouwen, 
plekken en objecten met een 
herkenbaar koloniaal verleden in 
en rond Wageningen. Er wordt 
een gidsje gemaakt waarmee 
deze fietstocht (20 of 30 km) 
individueel gereden kan 
worden. Een wandelvariant (4 
km) komt er ook in. U ontvangt 
dit gidsje bij het decembernum-
mer. Met het Gilde en Rondlei-
dingen Wageningen wordt 
gekeken naar mogelijkheden 
om de fietstocht en de wandel-
variant op te nemen in hun 
programma. Een mooie 
samenwerking. Zo ook met 
museum de Casteelse Poort dat 
een tijdelijke tentoonstelling 
inricht rond het thema ‘Oost-
West in Wageningen’. Al met al 
een mooie invulling van de 
jaarlijkse Maand van de Geschie-
denis. 

Julianastraat In het artikel van 
Piet Aben in dit nummer staat: 
‘Onze huidige gemeenteraad 
heeft niet veel op met monu-
menten’. Een mening die ik als 
voorzitter van Oud Wageningen 
deel met Wageningen Monu-
mentaal en met meer organisa-

U I T  D E  V ER EN I G I N G
ties die een warm hart hebben 
voor het erfgoed in Wagenin-
gen. Dit is een van de redenen 
om als Oud Wageningen met die 
organisaties samen te werken in 
het Netwerk Erfgoed Wagenin-
gen. Zo kunnen we een grotere 
vuist maken richting de gemeen-
te en, minstens zo belangrijk, 
elkaar versterken door bredere 
kennis en inzet voor het 
Wagenings Erfgoed. Niet dat we 
altijd op één lijn zitten, daar zijn 
de belangen te verschillend 
voor, maar dat hoeft ook niet. 
Juist dat ‘schuren van belangen’ 
zorgt dat we verder komen. 

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
het door de gemeente ‘niet veel 
op hebben met monumenten’ 
iets genuanceerder ligt. Vandaar 
mijn ‘gematigd positief’ gevoel 
als het gaat om het voorkomen 
van sloop van de Julianastraat. 
Ook ben ik positief als het gaat 
om de Theekoepel. Niet over de 
manier waarop dit gemeentelijk 
erfgoedbezit (en rijksmonument) 
wordt verkocht, maar wel over 
het aanpakken van het achter-
stallig buitenonderhoud. Als het 
goed is, is daar na de bouwvak 
een begin mee gemaakt. 
Jammer is wel, dat hiervoor 
eerst een handhavingsverzoek 
moest worden gedaan. Het zou 
van kracht getuigen als de 
gemeente Wageningen zich 
aansluit bij het Netwerk Erfgoed 
Wageningen. Juist met haar 
belangen en het ‘schuren met al 
die andere belangen’ ben ik 
ervan overtuigd dat we met het 
Wagenings Erfgoed in al zijn 
breedte ver kunnen komen. 

Nieuwe Leden
Dhr. A. Cornelissen
Dhr. P.J. van Cruyningen
Dhr. J.A. Albers
Mevr. K.P.M. Tulen
Dhr. W. Wolters
Mevr. M. de Windt
Mevr. C. Uenk-Barten
Dhr. H. van de Weerd
Dhr. G.M. Nijenhuis
Mevr. B.E. Valk
Dhr. P.C. van Elden
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Opzeggingen
Mw. M. Toxopeus
Dhr. A.A. Holleman
Dhr. D. Vlastuin

Ledenaantal
Per 01-08-2020: 706 (678 beta-
lende leden en 28 niet-betalen-
de/relatie leden). Hierin zijn de 
opzegging per 31-12-2020 ver-
werkt.

Recent heeft Ton Steenbergen, 
een van de grondleggers van 
HV Oud Wageningen, zijn intrek 
genomen in ONO. Arian van 
Diermen* schreef een half jaar 
geleden ONTMOETING MET 
STEENBERGEN. 

Voetje voor voetje schuifelt de 
oude man achter zijn loopkarre-
tje door de Hoogstraat, De licht-
glooiende straat glimt van een 
druilerig regentje. De etalages 
verkondigen de kreet ‘sale’, 
anderen ruimen nog op. Het is 
Ton Steenbergen. Hij is gekleed 
in een lange beige jas en draagt 
een platte pet waaronder een 
schrander gelaat zijn hoge leef-
tijd nauwelijks doet vermoeden.

‘Zo laat nog op pad, heer 
Steenbergen?’ ‘Weet je hoe erg 
het is om de hele dag alleen in je 
kamer te zitten?’, antwoordt hij 
met enige stemverheffing. Enige 
jaren geleden stierf zijn steun en 
toeverlaat Gré en sindsdien slaat 
hij zich door de eenzaamheid 
heen. ‘Wie bent u ook alweer? O 
ja, nu zie ik het, u bent de man 
van dat aardige boekje over de 
oorlog toch? Wacht even’, zegt 
hij op zijn Woagenings en zet zijn 
loopkarretje in de zitstand. Met 
een draaiende, bijna routineuze 
beweging laat hij zich er voor-
zichtig op zakken. ‘Zo, ik zit.’ 
‘Voor uw hulp ben ik u nog 
steeds heel dankbaar.’ ‘O ja ja’, 
zegt hij, terwijl hij ietwat drome-
rig voor zich uit staart, ‘nu je het 
zegt ja….’ ‘Waar bent u nu mee 
bezig, mijnheer Steenbergen?’, 
vraag ik hem. ‘Je weet dat ik van 
het houtje ben?’ Ja, knik ik, 
koortsachtig gravend in mijn 
geheugen. ‘Ik ben namelijk 

katholiek’, helpt hij me een 
handje. ‘Ik schrijf een stukje over 
de drie grote kroonluchters in 
onze kerk, de Johannes de 
Doperkerk.’ ‘Hoezo?’, veins ik 
enige verwondering. ‘Dat is een 
hele geschiedenis, ze komen uit 
de Bavo in Haarlem. Het kerkbe-
stuur daar had geld nodig en in 
1854 zetten ze de zeventiende-
eeuwse kroonluchters in de ver-
koop. Onze kerk kocht ze voor 
een zacht prijsje, zo’n 800 gul-
den, en daarover schrijf ik nu een 
artikeltje voor ‘Oud 
Wageningen’. Tenminste als de 
hoge heren het willen plaatsen’, 
glimlacht hij.

Twee mannetjes, klein van stuk, 
midden op de Hoogstraat. Ze 
staan een beetje in de weg. 
Soms loopt iemand bijna tegen 
ze op en mompelt een verwen-
sing, we zijn objecten die je 
moet omzeilen. Haast niemand 
herkent Ton nog.

Ton was, samen met Ad 
Rietveld, de chroniceur van de 
stad. Is altijd goedgemutst, heeft 
altijd een paar mooie ouderwet-
se gezegdes paraat. Ooit wist 
Ton Steenbergen alles van de 
geschiedenis van Wageningen. 
Hij schreef tientallen artikelen 
over de meest uiteenlopende 
zaken, zoals een boek met de 
romantische titel ‘Wageningse 
avonden’ en een standaardwerk 
over de joden: ‘Een eerlijcke 
plaets’. En legio boekjes over 
specifieke onderwerpen, zoals 
‘Katholiek Renkum-Heelsum 
door de eeuwen heen’ en ‘Zestig 
jaar Sint Jan in Wageningen’, 
waarin hij tussen neus en lippen 
vertelt dat bij de bouw van de 
kerk in de Bergstraat het kerkbe-
stuur wilde dat de toren (voor de 
Wageningers ‘het potlood’) 
hoger zou zijn dan die van de 
Hervormde kerk.

Voor mij is hij één van de ‘grand 
old men’ van onze stad, vooral 
van de ‘oral history’, de uit ver-
halen overgeleverde geschiede-
nis. Hij schreef veel over de 
geschiedenis van de joden in de 
stad en wijde omgeving en was 

betrokken bij veel initiatieven, 
zoals het monument voor de 
joodse slachtoffers van de 
Nazi’s, de Herinneringsstenen 
her en der door de stad en de 
oprichting van de Stichting 
Joods Erfgoed. Zijn laatste stre-
ven is het om een verzamelwerk 
over de joden in de stad te schrij-
ven. Laatst verscheen het eerste 
deel: ‘Hier ligt begraven’ over de 
joodse begraafplaats.

‘Dan ga ik maar weer eens, Van 
Diermen. Mazzel en broche!’ Hij 
herpakt zijn rollator en vervolgt 
langzaam zijn weg door de 
Hoogstraat. Bij de gedempte 
gracht steekt hij over naar de 
Bergstraat. Hij stijgt langzaam 
op, bergop, totdat hij ter hoogte 
van zijn Alma Mater zijn voertuig 
stilzet en zijn hoofd even naar 
het grote helverlichte glas-in-
loodraam draait, waarachter 
‘zijn’ kroonluchters schitteren. 
Dan gaat hij bij De Wereld het 
hoekje om. Van weemoed ver-
vuld vervolg ik mijn weg naar 
slager Elings, alwaar een kippen-
pootje op me wacht.

* Arian van Diermen schreef het 
boekje De denneboom die de 
dokter vermoordde, over de 
moord op dr. Boes en talloze 
plaatsen in Wageningen waar-
over uit oogpunt van de oorlog 
iets te vertellen is. Hij is oprichter 
en beheerder van een facebook-
groep die ‘Wageningse verhalen’ 
heet, waarin bovenstaand ver-
haal in februari j.l. verscheen.

Foto Herman Stöver.
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Expositie ‘150 jaar voortgezet onderwijs’ 
Laatste kans om deze (verlengde) expositie over de gevarieerde 
geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Wageningen te bezoe-
ken.

Expositie ‘Indische sporen’ (i.h.k.v. Maand van de Geschiedenis, 
thema ‘Oost-West’) 
De expositie is verdeeld over vier historische periodes: koloniaal 
kapitaal, koloniale opleidingen, Indisch studentenleven in 
Wageningen en repatriëring van Indische Nederlanders. ‘Indische 
sporen’ toont sfeervolle oude foto’s, kleurige land- en schoolkaar-
ten, dromerige schilderijen, intrigerende kunstvoorwerpen en fraaie 
geïllustreerde boeken over voormalig Nederlands-Indië. Vanaf eind 
zestiende eeuw!

Lezing ‘Indische sporen in het Wageningse’ 
Spreker is Harro Maat, universitair hoofddocent aan de Wageningen 
Universiteit, departement Maatschappijwetenschappen. ‘In deze 
lezing wordt de geschiedenis van Wageningen en de koloniën ver-
teld aan de hand van de nasibal. Deze simpele snack snijden we in 
stukjes en met elk stukje wordt verteld hoe Oost en West in 
Wageningen zijn verbonden.’

Expositie ‘De keuze van de burgemeester’ 
Het museum heeft burgemeester Van Rumund vanwege zijn nade-
rende (uitgestelde) afscheid in juni 2021 uitgenodigd om als gast-
curator een eigen expositie in te richten. In een replica van zijn werk-
kamer worden zijn werk en carriére belicht. In de drie bovenzalen 
komen verschillende thema’s aan bod: ten eerste zijn persoonlijke 
levensgeschiedenis met de nadruk op kunst (beeldende kunst, maar 
ook muziek, literatuur, film en theater); ten tweede drie belangrijke 
highlights in zijn burgemeesterschap: 750 jaar Wageningen, 75 jaar 
Bevrijding en de verbouwing van het Gemeentehuis; ten derde werk 
van kunstenaars die de burgemeester zelf kent, koopt of verzamelt.

LET OP
Het museum is voorlopig alleen van woensdag t/m zondag open voor bezoek. Vooraf aanmelden is verplicht.  
Stuur minimaal 1 werkdag van tevoren een e-mail naar info@casteelsepoort.nl met daarin: naam, aantal personen 
(max 2, tenzij een huishouden), contactgegevens (e-mail adres / telefoon), gewenste dag en gewenst tijdstip. 
Per half uur is er ruimte voor één aanmelding. Vanuit het museum krijgt u een antwoord met een bevestiging, 
of een voorstel voor een later moment die dag.
N.B. Hoewel per 1 juli de maatregelen rond corona zijn versoepeld, kan het museum maar een beperkt aantal bezoekers 
tegelijk ontvangen. Wie zonder vooraanmelding komt, moet mogelijk even wachten. In verband met mogelijk contact-
onderzoek door de GGD is opgave van al de gevraagde gegevens verplicht; ze worden na een maand verwijderd uit ons 
systeem. 

t/m 20 september 2020
De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

27 september 2020 t/m  
8 november 2020

De Casteelse Poort 
(Koetshuis)

8 oktober 2020 
Bevrijdingskerk

Ritzema Bosweg 18
20.30 uur  

(na ALV Oud Wageningen)

18 oktober 2020 t/m  
14 maart 2021

De Casteelse Poort


