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T EN  GELE I D E

CO LO FO N

Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar. En wat een raar jaar! Normaal kijken we nu uit naar de 
 gezellige decembermaand, met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Wanneer we traditiegetrouw familie 
opzoeken en samen feestvieren. Maar dit jaar mag dat helaas niet. De verleiding om het toch te doen is 
natuurlijk groot, maar laten we verstandig blijven en dan maar in kleinere kring bijeenkomen. Andere 
manieren verzinnen om contact met naasten en geliefden te hebben.
Vreemd: normaal gesproken denken we dat we tegenwoordig zoveel meer kunnen dan vroeger. Maar nu 
is het even andersom. We kunnen dingen niet die we vroeger juist wel konden. Laten we maar genieten 
van het feit dat het anders altijd wel kan, en alleen nu – hopelijk maar even – niet. 
Het ontwikkelen van een vaccin duurt doorgaans een tot anderhalf jaar. Dat is afzienbaar. De laatste oor-
log duurde vijf jaar in Nederland, toen kon en mocht er veel minder dan nu, en toen had men geen idee 
hoe lang het zou duren. Dus dit kunnen we ook doorstaan, denk ik dan.
 
Nu dan maar even alleen of in kleine kring bij de kachel kruipen en wegdromen in het verleden waar Oud 
Wageningen ook nu weer over bericht. We hebben weer iets over de relatie Oost-West, en de columnist 
voor dit jaar, Eric Wijnacker, is voor het laatst. Voor 2021 hebben we Sjaak Driessen bereid gevonden om 
vier columns te schrijven. Daar kijken we naar uit. Het is fijn om een vaste columnist te hebben! De redac-
tie wenst u ondanks de omstandigheden een fijn winterseizoen toe. En dat volgend jaar een vaccin brengt.
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Zodoende blijft praktisch alleen het merendeels 
agrarische gebied ten noorden en ten westen van 
de stad over als zoekgebied voor zonne- en wind-
energie. 

Dit buitengebied is rijk aan natuurlijke en culturele 
waarden. De belangrijkste kwaliteiten zijn de groe-
ne landelijke sfeer, de openheid in het Binnenveld 
en het Bennekomse veld en de afwisseling tussen 
openheid en beslotenheid bij de Oude Nude. In de 
uitgestrekte weiden van het Binnenveld komt een 
rijkdom aan weidevogels voor, de akkers van het 
Bennekomse veld zijn geliefd bij patrijzen en kievi-
ten. In de kern van het Binnenveld, langs de Grift, is 
een omvangrijk programma in uitvoering om de 
hooilanden in hun oude staat te herscheppen, maar 
verder staan natuur en landschap in dit gebied 
onder druk. 
De gemeente wil in het noordwesten tot meer bio-
diversiteit komen in een gevarieerder landschap. Ze 
wil de boeren in het gebied stimuleren meer werk 
te maken van natuurinclusieve methoden en hen 
aanmoedigen meer voor de plaatselijke markt te 
produceren. Ook moet de ecologische brugfunctie 
van dit gebied tussen het Veluwemassief, de 
Utrechtse heuvelrug en de Rijn (eindelijk) worden 
voltooid. Als dat allemaal klaar is zal de Wageninger 
graag extra van dit uitloopgebied gaan genieten 
– wandelen, hardlopen, fietsen, roeien – maar aan 
de paden en andere faciliteiten moet dan nog heel 
wat gebeuren. En dan ziet de gemeente zich daar-
enboven nog genoodzaakt om vooral hier ruimte te 
vinden voor uitgestrekte zonnevelden. Binnen de 
regionale energie-strategie (RES) voor de Regio 
Foodvalley moet Wageningen, omgerekend, ruim-
te bieden aan zo’n 80 ha zonnevelden. Daarvan 
denkt de gemeente 10 ha op daken enz. in de stad 
te vinden. Blijft over 70 ha voor het noordwestelijke 

De gemeenteraad heeft van de zomer in een uit-
voerige nota vastgesteld hoe de toekomst van het 
buitengebied eruit moet gaan zien. Het is een ambi-
tieus stuk geworden, vol voornemens voor het 
behoud en de versterking van de monumentale 
landschappen rond de stad. De vereniging Mooi 
Wageningen, die zich sinds jaar en dag tot woord-
voerder maakt voor het natuurlijk erfgoed, is blij 
met zoveel gemeentelijke inzet. Toch is de vereni-
ging nog bezorgd, bang dat het teveel bij mooie 
woorden zal blijven.  
Met het vaststellen van de visie voor het buitenge-
bied liep de raad vooruit op de vaststelling van een 
omgevingsvisie voor héél Wageningen. Die moet 
er komen met het oog op de aanstaande 
Omgevingswet, die de vele regels voor de fysieke 
leefomgeving gaat bundelen en updaten. Dat nu 
eerst alleen het buitengebied is bekeken had een 
dwingende reden: in het buitengebied moet de 
gemeente met spoed mogelijkheden vinden om 
Wageningen door de noodzakelijke energietransi-
tie heen te helpen. Waar kunnen windmolens 
geplaatst worden, waar zonnevelden, en wel op 
zo’n manier dat kostbare natuur en cultuur behou-
den blijven en liefst nog worden versterkt?

Rijkdom
Voor het opwekken van zonne- en windenergie 
komt het merendeel van het buitengebied niet in 
aanmerking. De uiterwaarden aan de zuidkant en 
de Wageningse berg in het oosten van de stad zijn 
nagenoeg onaantastbaar, want het zijn Europees 
erkende natuurgebieden (Natura 2000). Daar wil de 
gemeente maar liever afblijven. Ook het landschap 
van de Eng aan de voet van de berg ontspringt de 
dans. De gemeente heeft eerder dit jaar al vastge-
legd dat het open karakter van dit gebied gevrij-
waard moet blijven van grotere ingrepen. 

Ambitieus plan voor de 
landschappen rondom Wageningen
‘Er is waarschijnlijk geen intensiever onderzocht en meer besproken buitengebied dan dat van de 

gemeente Wageningen. We hebben een bijzondere ligging in verschillende landschappen, een 

combinatie die ooit leidde tot de komst van de Universiteit. Of het nu gaat om de Eng, de 

uiterwaarden of het Binnenveld, over ieder deel wordt nauwkeurig, met veel passie en met veel 

betrokkenen nagedacht. En dat nadenken houdt waarschijnlijk nooit op, want steeds zijn er weer 

nieuwe inzichten, nieuwe vragen en nieuwe ontwikkelingen’. Toekomstvisie Buitengebied 

Wageningen.

Door Piet Aben

'Zonnevelden op natuurlijke wijze ingepast'
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gebied (daar kan nog wat af als er op termijn nog 
plek voor een of twee windmolens wordt gevon-
den). Dat is een netto getal; bruto is daarvoor zo’n 
100 ha grond nodig, dat is een zesde deel van het 
hele gebied. 

Transitiezone
De nu vastgestelde toekomstvisie bestempelt het 
noordwestelijke buitengebied tot transitiezone: 
hier moeten tegelijkertijd zoveel verschillende 
ambities worden waargemaakt dat het gebied een 
heel ander aanzien zal krijgen. Uiteindelijk moet dit 
niettemin leiden tot een aantrekkelijk ruimtelijk 
totaalbeeld. Daarvoor grijpt de gemeente terug op 
het verleden, toen hier sprake was van een klein-
schalig landschap, grotendeels gekenmerkt door 
een structuur van hagen en heggen, fruit- en laan-
bomen. Zonnevelden passen daar wonderwel in, 
die kunnen achter al die heggen ‘op natuurlijke 
wijze worden ingepast’, aldus de visietekst. 

Om dat allemaal te kunnen bekostigen wil de 
gemeenteraad een landschapsfonds stichten. Dat 
fonds zal grotendeels gevuld moeten worden door 
de exploitanten van de zonnevelden (en van de 
eventuele windmolens). Zo denkt de gemeente 
met de ene hand de andere te kunnen wassen. De 
verantwoordelijke wethouder, toen Lara de Brito, 
dacht zelfs dat deze aanpak ook andere gemeen-
ten op ‘n idee zou kunnen brengen. Maar tevoren 
hadden in de raad ook twijfels geklonken: het idee 
klinkt leuk en aardig, maar in feite dreigt herstel 
van natuur en landschap op die manier afhankelijk 
te worden van de energietransitie. Voorkomen 
moet worden, aldus deze raadsleden, dat straks 
her en der in het buitengebied zonnevelden liggen, 

die daar eigenlijk niet thuis horen, en dat de 
beloofde investeringen in natuur en biodiversiteit 
nauwelijks zijn gedaan. 

Positieve energie
‘De bal ligt nu bij de gemeentè , zo reageert Raoul 
Beunen van Mooi Wageningen. Hij heeft namens 
de vereniging meegedraaid in de inspraakronde 
voorafgaand aan de besluitvorming. ‘In het voor-
traject kwam veel positieve energie los bij alle 
deelnemers. Dat moeten we nu zien vast te hou-
den. De gemeente moet nu doorpakken, maar 
helaas zijn er in het recente verleden voorbeelden 
van het tegendeel.’ Beunen wijst op de aanleg van 
het bedrijventerrein Nudepark II, de kassen van 
Monsanto en de noordelijke ontsluiting (inprikker) 
van de campus. Volgens Mooi Wageningen zijn in 
al deze gevallen de afspraken over landschappe-
lijke inpassing en biodiversiteit niet nagekomen. 
‘De gemeente is daar te weinig sturend opgetre-
den. En dat zou ook voor de transitiezone weer 
kunnen gebeuren’, aldus Beunen. ‘Je moet aan de 
voorkant helder hebben wat je precies wil dat de 
uitkomst zal zijn en dat goed vastleggen in plannen 
en besluiten. En dan ook handhaven. Daar staat of 
valt de kwaliteit van het buitengebied mee.’ 

Sfeerbeeld van zonne-

velden in kleinschalig 

heggenlandschap. Uit 

Toekomstvisie buiten-

gebied Wageningen 2020.
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Lang leve het Rooje Dorrep
Wat maakt Wageningen een echte stad? 

Het zijn niet alleen de stadsrechten die Otto van Gelre in 1263 aan de kleine nederzetting 
langs de Rijn verleende om sterker te staan tegen zijn vijand, de bisschop van Utrecht. Nee, 
het is ook het gevoel waarmee Wageningen doordrenkt is: het is al sinds prehistorische tij-
den een natuurlijke plek voor mensen om te wonen. Vruchtbare en zeer gevarieerde grond, 
een ligging aan de rivier plus een berg die al een onneembare vesting was voordat er 
gevoetbald werd. En de mensen die er wonen en hun huizen: passanten en autochtonen 
kleuren en maken de stad samen. En dat voel je.

En toch koesteren veel Wageningers een dorp binnen hun stadsgrenzen: het Rode Dorp, of 
beter gezegd het Rooje Dorrep (of durrep). Of dat rood nu kwam vanwege de kleur van de 
dakpannen of vanwege de politieke kleur van de meeste bewoners, weet ik niet. Maar beide 
opties kloppen.
Het is altijd een levendige volksbuurt geweest met opvallend diepe tuinen die als moestuin 
dienst deden. Er waren legendarische winkels zoals de vishandel van Van de Weerd, de 
Bandenbeurs van Straatman en de sigarenwinkel van Mientjes. En voor altijd zal het Rode 
Dorp verbonden zijn aan de mysterieuze bom die er in de oorlog dood en verderf zaaide.

Wat ik ook mooi vind aan het Rode Dorp is dat de hechte saamhorigheid de moderne indivi-
dualistische samenleving heeft overleefd. Het pannetje soep voor een zieke buur is daar nog 
de gewoonste zaak van de wereld en de jeugd zie je daar nog wel eens sjotten met de bled-
der (voor wie de Wa(o)geningse taal niet machtig is: voetballen). Dit jaar zal zelfs corona niet 
kunnen verhinderen dat de ‘Koningin’ Julianastraat al in november uitbundig verlicht het 
naderende Kerstmis zal aankondigen. De lampjes hoeven ook nu de anderhalve meter 
afstand niet te respecteren, de bewoners hangen ze met liefde dicht op elkaar.

Het is de tast- en vooral de voelbare geschiedenis die een stad een stad maken. Want vergis 
u niet: veel mensen denken dat Wageningen pas iets ging betekenen toen de LH hier ruim 
een eeuw geleden neerstreek. Een misvatting. Wageningen was vroeger niet alleen beteke-
nisvoller, maar ook groter dan de onbeduidende turfgravers- en heidedorpjes Veenendaal 
en Ede toen waren.
Het Rode Dorp al een eeuw lang, maar later ook wijken als Tarthorst, Noordwest en Nieuw 
Kortenoord, hebben voorkomen dat Wageningen één grote campus is geworden en niets 
meer dan een doorgangshuis voor snel passerende hoogopgeleide passanten. Vandaar dat 
ik de Tarthorst, Noordwest en Kortenoord misschien wel de belangrijkste wijken van de stad 
vind. Daar huist de moderne ziel van Wageningen. En de oude ziel, springlevend in het Rode 
Dorp rond de Julianastraat maar ook in Tuindorp, verdient het om gekoesterd te worden. 
Dus gerenoveerd en niet gesloopt. Als het Rode Dorp gesloopt wordt verloochent de stad de 
geschiedenis van families die hier al generaties lang wonen. En is Wageningen zijn stads-
rechten eigenlijk niet meer waard.

CO LU M N

Door
Eric Wijnacker  

Eric Wijnacker is 

Wageninger, historicus 

en journalist bij dagblad 

De Gelderlander.

Oud Wageningen    4 - 2020



6

Repatriëren, terugkeren naar je vaderland, klinkt 
vriendelijk, alsof de mensen thuiskwamen en wel-
kom waren. Dat viel in de praktijk tegen. Nederland 
had zijn handen vol aan zichzelf en ontving de 
nieuwkomers zakelijk en zuinig. De eerste groep 
kwam terecht in voormalige werkverschaffings-
kampen en doorgangskamp Westerbork, omge-
doopt tot Woonoord Schattenberg, waar de rollen 
prikkeldraad nog omheen lagen. 
Vanaf 1950 werden 134.000 repatrianten gehuisvest 
in ‘contractpensions’ en ‘woonoorden’. De overheid 

betaalde pensionhouders een vergoeding van 
maximaal vier gulden per opgevangen persoon per 
dag. Ze mochten daar 49 cent aan overhouden, 
maar velen vergrootten hun winst door besparin-
gen op eten, verwarming en douches. De bewoners 
betaalden 60 % van hun netto gezinsinkomen als 
bijdrage. Door de strenge voorwaarden hoopte de 
overheid mensen te prikkelen zelf onderdak te zoe-
ken, maar de enorme woningnood maakte dat vrij-
wel onmogelijk. Pas in 1969 sloten de laatste pen-
sions hun deuren. 

In Nederland leven sinds de Tweede Wereldoorlog één tot anderhalf miljoen mensen wier afkomst 
verbonden is met voormalig Nederlands-Indië. Ten gevolge van de oorlog en de daarop volgende 
geopolitieke ontwikkelingen in Indonesië vertrokken in bijna 20 jaar ongeveer 300.000 Indische 
Nederlanders naar het onbekende moederland. Vonden zij en volgende generaties hier hun plek en 
wat deed Wageningen?  

Van een kille ontvangst naar 
cultuurgebonden wonen 

6

Door 
Carleen van den Anker 

De opvang van 300.000 Indische Nederlanders

‘Indische Nederlanders’ is tegenwoordig de gebruikelijke en algemeen aanvaarde aanduiding 
voor een groep van gemengd Europees-Aziatische afkomst: nakomelingen van Nederlandse 
(Europese) mannen en inlandse vrouwen in Nederlands-Indië. Eerder werd wel gesproken van 
Indo-Europeanen of Indo’s. De laatste benaming kon in de koloniale tijd als denigrerend worden 
ervaren, maar wordt onder jongeren nu soms als geuzennaam gebruikt. Ook ‘totoks’, 
Europeanen/Nederlanders die in Indië zijn geboren of er lang hebben gewoond, worden tot de 
Indische Nederlanders gerekend. 
De eerste groep evacués uit Nederlands-Indië kwam begin 1946 voor ‘recuperatieverlof’: herstel-
len van de oorlogsverschrikkingen en daarna teruggaan. Deels gebeurde dat, maar velen bleven. 
Een volgende groep kwam rond 1949: KNIL-militairen, waaronder veel Molukkers. Daarna kwa-
men de ‘spijtoptanten’, die toch afzagen van hun keuze voor het Indonesische staatsburger-
schap. Ten slotte leidden politieke gebeurtenissen rond 1956 opnieuw tot een groot aantal uitrei-
zigers. 
Hier kan onmogelijk uitgebreider op deze complexe geschiedenis worden ingegaan. 
Tussen 1946 en 1964 kwamen in vier fases 300.000 mensen vanuit Indië naar Nederland. Ik 
noem ze hier repatrianten, al klopt deze benaming niet tot in detail voor elke groep. De 
Nederlandse overheid probeerde een en ander in goede banen te leiden. De repatrianten kregen 
de noodzakelijkste voorzieningen in legerkamp Budel en werden daarna elders geplaatst. 
Gemeentes moesten bijhouden wie waar verbleven, of zij niet elders zouden moeten verblijven 
(re-evacuatie), op welke uitkering ze recht hadden en of ze waren ingeschreven in het bevol-
kingsregister. 
Het Centraal Comité Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van 
Gerepatrieerden (CCKP, 1950-1968) moest hun inpassing in de samenleving bevorderen. De 
Coördinatie-Commissie voor Gerepatrieerden hield contact met particuliere organisaties – de 
kerkelijke instellingen, de Stichting ‘Pelita’, de Stichting ‘Nederland helpt Indië’ en de NIBEG 
(Nederlands-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en Geïnterneerden) – en werkte nauw 
samen met het CCKP. 
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Niet uit de jungle
Dat zulke grote groepen mensen tegelijk naar 

Nederland kwamen, was nieuw. De gemiddelde 

Nederlander was niet gewend aan medeburgers uit 

een andere cultuur en had geen idee van het leven in 

Indië. De repatrianten waren en voelden zich 

Nederlands, maar werden tactloos bevraagd alsof ze 

regelrecht uit de jungle kwamen: ‘woonden jullie 

daar in een hut?’, ‘waar hebben jullie Nederlands 

leren spreken?’ Uit zelfbehoud pasten velen zich aan. 

Ze moesten wel; zo vlug mogelijk assimileren was 

vereist om in aanmerking te komen voor zelfstandige 

woonruimte. Bij aankomst kregen ze het door huis-

houdleraressen geschreven boekje ‘Djangan Loepah’ 

(‘Niet vergeten’). Deze inburgeringscursus vol betut-

telende tips bleek representatief voor het 

Nederlandse beeld van Indië en werd als beledigend 

ervaren. 

Mooie en warme initiatieven waren er ook. 

Particulieren en liefdadigheidscomités regelden dat 

gerepatrieerde kinderen Sinterklaascadeautjes kre-

gen, verzorgden ontspanningsmiddelen als lectuur, 

een bandrecorder of een tv, en organiseerden uitjes 

of optredens van lokale muziekgroepen. 

Een vorstelijk voorbeeld 
In 1959 verscheen Kinderen van ons eigen volk, een 

nationale uitgave over de repatriëring. De opbrengst 

ging naar het CCKP. Het boek opende met de warme 

woorden die koningin Juliana op 19 januari 1958 

sprak, toen ze met minister van Maatschappelijk 

Werk Marga Klompé de aankomst bijwoonde van de 

Sibajak, een van de schepen met evacués: ‘Plant hen 

in uw hart.’ De koningin sprak de 850 passagiers via 

de boordradio toe: ‘Hartelijk welkom in het 

Vaderland. (..) Het is tenslotte uw eigen land, waar u 

terecht komt bij uw eigen mensen.’ De koningin 

vroeg de Nederlandse bevolking, op wie een 
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nationaal appel was gedaan om woonruimte beschik-

baar te stellen, de repatrianten te omarmen. Zelf 

bood zij een deel van Paleis het Loo aan. 

Wat deed Wageningen? 
Kort na de oorlog ving sanatorium Oranje Nassau’s 

Oord maximaal 160 zieke militairen op, dankzij een 

overeenkomst die het Stichtingsbestuur in 1947 was 

aangegaan met het ministerie van Overzeese 

Gebiedsdelen. Militair medisch personeel assisteerde 

bij de verpleging. Toevallig werden ongeveer tegelij-

kertijd nieuwe geneesmiddelen tegen tbc ontdekt, 

waarmee de militaire patienten ‘door de vriendelijke 

hulp van de militaire overheid’ (lees: geld) konden 

worden behandeld. 

In 1951 woonden er volgens de Rijksinspectie der 

Bevolkingsregisters ook zo’n 30 personen in Hotel 

Nol in ’t Bosch, maar vergeleken met andere plaatsen 

in de regio lijkt Wageningen niet veel extra voorzie-

ningen voor repatrianten te hebben getroffen. In 

Bennekom, Ede, Lunteren en Barneveld werden 

opvangkampen (her)ingericht en leegstaande hotels 

en vakantiehuisjes in gebruik genomen als contract-

pension. Woonoord Buitenzorg in Ede had een zorg-

zame beheerder, maar de houten huisjes aan de 

Veenderweg in Bennekom waren berucht vanwege 

de in elk opzicht ijskoude omstandigheden. Ook in 

contractpension De Pelikaan in Lunteren, kasteel De 

Bruinhorst in Ederveen en landhuis De Biezen in 

Barneveld werden repatrianten ondergebracht.  

In het Wageningse gemeentearchief bevinden zich 

lijsten met namen van in de jaren 1946-1948 gerepatri-

eerde burgers en gegevens over hun huisvesting. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat maximaal 200 

mensen, vaak studenten of werknemers van de 

Landbouwhogeschool, (weer) een plek in 

Wageningen vonden; meestal betrof dit inwoning bij 

particulieren. De ‘kwartiergevers’ ontvingen een ver-

gelijkbare vergoeding als de pensionhouders. De 

vroegste repatriant op de lijsten kwam op 14 decem-

ber 1945 naar Wageningen en de laatste (in deze eer-

ste fase) op 1 november 1950. 

De gemeente probeerde huisvesting van meer 

Indische Nederlanders te voorkomen. In een schrij-

ven van 11 november 1950 waarschuwde het college 

de afdeling Bevolking en het Huisvestingsbureau, dat 

zich de komende tijd veel repatrianten zouden mel-

den om te worden opgenomen in het bevolkingsre-

gister of als woningzoekende te worden geregis-

treerd. ‘Onder uw aandacht wordt daarom gebracht, 

dat uit de vestiging van gerepatrieerden vroeger of 

later niet onbelangrijke financiële consequenties voor 

de gemeente kunnen voortvloeien.’ Bovendien 

‘erkent Den Haag dat Wageningen, gezien zijn uitzon-

derlijk hoge woningtekort slechts in uitzonderingsge-

vallen gerepatrieerden behoeft op te nemen’. De 

Een groep Molukkers 
arriveert per schip in 
Rotterdam (1951). 

Een beeld van het leven 
in een contractpension: 
acht bedden in een 
kamer.
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ambtelijke diensten moesten elke aanvraag eerst 

schriftelijk bij het college melden en vooralsnog 

geen enkele verklaring of vergunning afgeven. 

Volgens het Besluit Bevolkingsboekhouding uit 1936 

was echter de eerste gemeente waar een repatriant 

zich meldde (de ‘inlaatgemeente’) verplicht deze in te 

schrijven. Ook Wageningen moest daaraan in voor-

komende gevallen gewoon voldoen.    

Toen de rijksoverheid extra bouwvolume beschik-

baar stelde voor huisvesting van repatrianten, vroeg 

de provincie de gemeentes mee te werken aan ‘dit 

sympathieke doel’ en deze groep voorrang te verle-

nen boven andere woningzoekenden. De gemeente 

Wageningen antwoordde, dat eerder al veel gezin-

nen waren gehuisvest, zij het bij particulieren, en dat 

Wageningen rekening had te houden ‘met het uit-

zonderlijk woningtekort in deze tot tweemaal toe 

zeer ernstig door het oorlogsgeweld getroffen 

gemeente’. En dat was natuurlijk ook zo. 

Dankbaar in Dennenrust
Toen eind jaren 50 de vierde groep uit Indië naar 

Nederland kwam, waren nieuwe initiatieven voor 

huisvesting nodig. De overheid had intussen door 

dat de meeste repatrianten niet meer teruggingen. 

Begin 1958 initieerde het CCKP drie centra voor 

8

bejaarde Indiërs en Molukkers. In Wageningen werd 

een geschikte plek gevonden: Dennenrust, de grote 

villa aan de Hartenseweg, die een overbodig gewor-

den particulier sanatorium voor tbc-patiënten had 

gehuisvest. De in 1956 ontruimde villa kon worden 

gekocht van eigenaar ‘Dennenheuvel’, een ’vereni-

ging tot verpleging van hoofdarbeiders in herstel-

lingsoorden en sanatoria’. Vrijwilligers hielpen het 

huis weer in te richten voor de nieuwe bewoners.    

Het ministerie van Maatschappelijk Werk gaf een ren-

teloos voorschot van bijna f 150.000,- . De exploitatie 

kwam in handen van de door de Algemene 

Diaconale Raad der Hervormde Kerk opgerichte 

stichting Dennenrust. De gemeente Wageningen 

nam op grond van de Regeling Hulpverlening 

Gerepatrieerden de financiële verzorging van de 

bejaarde bewoners op zich. Dominee H.J. Kuilart 

werd directeur en geestelijk verzorger. Er kwamen 35 

plaatsen en het centrum zou minstens tien jaar 

beschikbaar zijn voor ‘opvang, algehele verzorging 

en waar nodig verpleging van ouderen en hun naza-

ten die afkomstig zijn uit, dan wel woonachtig 

geweest zijn in het voormalig Nederlands-Indië’. Men 

verwachtte op termijn ook andere bejaarden te zul-

len huisvesten, als door overlijden of integratie de 

‘Indische’ vraag zou afnemen.   

Vanwege de blijvende vraag naar deze opvang was 

juist al gauw uitbreiding nodig. Er waren intussen 47 

bewoners. Op het terrein begon in 1970 de door ver-

gunningsproblemen vertraagde bouw van een 

nieuw gebouw met een capaciteit van 130 plaatsen. 

Een ontwerp van architectenbureau Op ten Noort 

Blijdenstein uit Utrecht, gebouwd door het Didamse 

bouwbedrijf Welling. 

In 1968 werd eerst nog stilgestaan bij het tienjarig 

bestaan van Dennenrust. Volgens het jaarverslag 

wilden de bewoners daar een echt feest van maken, 

‘daarmee te kennen gevend dat men dankbaar was 

voor al hetgeen er in de afgelopen tien jaar voor hen 

was gedaan door Overheid, Bestuur, Directie en per-

soneel van Dennenrust en door vele anderen. Deze 

gevoelens van dankbaarheid verdrongen blijkbaar de 

herinneringen aan 1958 toen men gedwongen was 

Indonesië te verlaten.’ De bewoners hadden het er 

dus naar hun zin. Daaraan droegen ook de sociale 

activiteiten bij. Vanaf 1959 waren de jaarlijkse pasar 

malam – de eerste trok al meteen 2000 bezoekers 

– en de regelmatige vakantiereisjes, eerst voorzich-

tig naar Terschelling maar later zelfs naar Spanje, 

geliefde uitstapjes. Wel werd het steeds lastiger om 

Maleis sprekende verzorgsters te vinden. 

De protestantse gemeente in Wageningen voelde 

zich vanaf dag één betrokken bij Dennenrust. In 

Diakonia, een landelijke uitgave van de kerk, schreef 

ds. Kuilart in 1961: ‘Het is evenzeer de gemeente. 

Altijd is er wel dat vriendelijke knikje, die hand bereid 

Het sanatorium 
‘Dennenrust’, voorheen 
een particulier 
herstellingsoord van 
dokter K.Th. Haverkorn 
van Rijsewijk, is 
gebouwd in 1904 en 
daarna nog enkele 
malen uitgebreid. Van 
heemkunderenkum.nl

Onder: Ansichtkaart uit 
ongeveer 1980 waarop 
behalve de nieuwbouw 
enkele details van 
Dennenrust te zien zijn, 
waaronder een pasar 
malam. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief. 
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tot helpen of een uitnodiging voor een kopje koffie. 

In al die jaren, dat wij hier op ‘Dennenrust’ werken 

deed ik nimmer vergeefs een beroep voor wat voor 

hulp ook. [...] Het Kerkkoor, Evangelisatiekoren, 

jeugdverenigingen, de Harmonie, militairen, padvin-

derij, padvindsters, Zondagsschoolkinderen, enfin, te 

veel om op te noemen, hebben altijd aan ons 

gedacht, ons geholpen, ons vermaakt en ook vaak 

bemoedigd en getroost. [...] De een kwam voor een 

praatje, een ander met een hele lezing of met dia’s, 

weer een ander voor een muziekavond. Er zijn vier 

dames van de Wageningse U.V.V., die de hele winter 

geregeld met onze dames komen handwerken.’ 

Senang in Rumah Kita
Na ruim 35 jaar bleek Dennenrust, met inmiddels 135 

bewoners, opnieuw te klein. In 2006/2007 werd een 

dubbel zo groot huis gebouwd tussen de Van 

Uvenweg en de Kortenoord Allee, dicht bij het cen-

trum van Wageningen. Er was plaats voor 100 verzor-

gingshuis- en 60 verpleeghuisbewoners. Doordat de 

steeds oudere bewoners steeds meer zorg nodig 

hebben is die verhouding daarna wat verschoven. 

Het huis kreeg de naam Rumah Kita, ‘Ons Huis’. Het 

adres, Plein 15 Augustus 1, verwijst naar de Japanse 

capitulatie in 1945. Het oude gebouw van Dennenrust 

bleef bestaan en werd in 2013 door de particuliere 

stichting Jah-Jireh Woonzorg aangekocht voor huis-

vesting van oudere Jehova’s getuigen.  

De Rotaryclub voerde actie voor de inrichting en aan-

kleding van de grote binnentuin van ‘het nieuwe 

Dennenrust’. Er kwam een traditioneel Indonesisch 

huisje, een pondok. En een gedenkteken waar jaar-

lijks op 15 augustus de capitulatie van Japan wordt 

herdacht. Dan luidt men de bronzen klok, die is mee-

verhuisd vanaf de oude locatie en traditiegetrouw 

ook weer bij kerkdiensten en begrafenissen klinkt. De 

klokkenstoel is nieuw. 

Op 13 maart 2008 opende koningin Beatrix het com-

plex, dat is ontworpen door Van Aken architecten te 

Eindhoven en gebouwd door Van Grootheest BV uit 

Wageningen. Elke associatie met verpleegomgevin-

gen is zoveel mogelijk vermeden. De natuurlijke 

materialen en aardkleuren passen bij de achtergrond 

van de bewoners. Ook voor de inrichting, het eten en 

de interactie met mede-bewoners en familiebezoek 

was de Moluks-Indische cultuur richtinggevend. De 

parketvloer is van bamboe en het ruikt er naar boem-

boe en teakhout. Net als in Dennenrust is er jaarlijks 

een pasar malam. De bewoners voelen zich er 

senang. Naar tevredenheid (samen) wonen wordt 

steeds belangrijker en de zorg een, zij het noodzake-

lijke, bijzaak. 

Rumah Kita heeft zich ontwikkeld tot een landelijk 

expertisecentrum voor deze cultuurgebonden zorg. 

Het is het grootste van de vijf verpleeg- en verzor-

gingshuizen voor Indische en Molukse ouderen in 

Nederland en de vraag neemt nog steeds toe. 

Toch in het hart geplant
De repatrianten hadden het zwaar. Ze zijn destijds 

slecht opgevangen en vooral vaak slecht begrepen. 

Ook Nederland had het lastig; midden in de wederop-

bouw had het simpelweg niet veel te bieden. 

Sommige pensionhouders en kwartiergevers erken-

den later dat de omstandigheden niet rooskleurig 

waren; tegelijkertijd waren Nederlandse gezinnen 

vaak niet veel beter af. Veel repatrianten zagen ach-

teraf in dat ze een romantisch beeld van Nederland 

hadden, dat bij aankomst tegenviel. Na verloop van 

tijd verbeterde het bestaan voor iedereen. Anno 2020 

zijn de meeste Indische Nederlanders – en hun cul-

tuur – opgenomen in de Nederlandse samenleving 

en is het onderling respect aanzienlijk gegroeid. 

Vastgesteld kan worden, dat het Indische verhaal 

lange tijd te veel is ondergesneeuwd door het 

Nederlandse. De eerste repatrianten moesten zich zo 

snel aanpassen, dat ze zich nauwelijks konden uiten 

over hun eigen oorlogsherinneringen. De huidige 

generatie is nieuwsgierig naar wat er toen gebeurd is. 

En er is tegenwoordig bij herdenkingen en vieringen 

aandacht voor de verwerking van die pijnlijke peri-

ode. In 2019 vroeg burgemeester Van Rumund tijdens 

de jaarlijkse herdenking op 15 augustus om meer 

ruimte voor het Indische verhaal: ‘De oorlog leeft 

door bij alle nabestaanden. We herdenken vandaag 

niet alleen de doden, maar ook het verdriet van de 

eerste generatie.’     

Bronnen

-  Gemeentearchief Wage-

ningen, Secretariearchief 

(1942-1986).

-  Zorgbelang Gelderland, 

Werelds Gelderland, de 

krant over interculturalisa-

tie. Zomer 2012. 

- www.delpher.nl

- indischhistorisch.nl

- indisch4ever.nu

-  indonesiersinnederland.

wordpress.com

- www.zinzia.nl

Boven: Het herdenkings-
monument in de tuin van 
Rumah Kita is ontworpen 
door Florine van Eekhout. 
Het herinnert aan de 
capitulatie van Japan op 
15 augustus 1945 en de 
daarop volgende 
Bersiap-periode. Foto 
Carleen van den Anker

Op 26 september 1972 
verrichtte koningin 
Juliana de opening van 
de nieuwbouw van 
Dennenrust. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeenterachief.
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‘Het leuke van mijn werk is natuurlijk dat je in 
gebouwen komt die niet zomaar toegankelijk zijn,’ 
zegt Maarten van den Wijngaart. ‘Een watertoren, 
een steenfabriek, de wortelkelder van het Schip 
van Blaauw, dat zijn sieraadjes waar je als hoeder 
van het erfgoed mee in aanraking komt.’
Van den Wijngaart, 63 jaar, is beleidsadviseur cul-
tuurhistorie bij de gemeente Wageningen. Als 
ambtelijk adviseur informeert hij de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Zijn werkterrein gaat verder 
dan alleen monumenten, en dat zie je aan de veran-
derde naamgeving: geen monumentenambtenaar 
meer, maar beleidsadviseur cultuurhistorie; niet 
langer Monumentencommissie, maar Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Het is het resultaat van een 
veranderde blik op de gebouwde omgeving. 
Monumentenzorg gaat niet alleen meer over een 
gebouw, maar ook over de omgeving en de manier 
waarop monument en omgeving elkaars context 
vormen.
De klassieke monumentenzorg, opgesplitst in 
archeologie, monumenten en cultuurhistorie, veran-
derde in 2009 met de landelijke beleidsnota 
Moderne Monumentenzorg, kortweg MoMo. 
‘Voorheen keek men als het ware naar de buitenmu-
ren van een monument,’ legt Van den Wijngaart uit. 
‘Met de komst van MoMo kijken we naar hoe het in 
de straat staat, en naar de beweegredenen van de 
bouwer om het daar op die manier neer te zetten.’

Van den Wijngaart, opgegroeid in ‘s-Hertogen-
bosch, studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen. 

I N  GE S PR EK  M E T  M A A R T EN  VA N  D EN  W I J N G A A R T 

‘In mijn jeugd namen mijn ouders ons kinderen 
mee naar oude kerken en musea, het was best een 
cultureel nest. In mijn puberteit, zoals het hoort, 
nam ik daar afstand van, maar toen ik na de mid-
delbare school een onbevredigend baantje had, 
bladerde ik gefascineerd door een studieboek 
kunstgeschiedenis van mijn broer, die tekenleraar 
was. Daarop besloot ik toch te gaan studeren.’
Hij studeerde af op een middeleeuwse kerk in 
Frankrijk. Het waren de jaren 80, dus na zijn studie 
wachtte werkloosheid. Uiteindelijk vond hij een 
baan bij het Gelders Genootschap (‘Het Gelders 
Genootschap tot Bevordering en Instandhouding 
van de Schoonheid van Stad en Land’), waar hij 
deelnam aan een project om in Gelderland rijksmo-
numenten uit de periode 1850-1940 te selecteren. 
Via de Rijksdienst Monumentenzorg, de huidige 
RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (nog 
zo’n programmatische naamsverandering), beland-
de hij in 2001 in Wageningen. Daar waren toen bijna 
3 formatieplaatsen voor monumentenzorg, na her-
haalde bezuinigingen is daar nog 0,9 van over. ‘Ik 
doe nu het hele pakket minus de archeologie, 
waarvoor een regio-archeoloog wordt ingehuurd.’ 

Vergeleken met twintig jaar geleden zijn er taken uit 
zijn functie weggevallen, maar is het werkterrein 
ook vergroot met het landschap, de natuur, stede-
bouwkundige aspecten - kortom de context. ‘We 
kijken naar structuren,’ zegt Van den Wijngaart. 
‘Bijvoorbeeld: het Wageningse Binnenveld wordt 
gekenmerkt door stegen. Dat is geografisch 

Door Jan Mars 
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bijzonder, het landschap is als het ware het monu-
ment. Je moet erop letten dat dat behouden blijft. 
Op die manier word ik ook betrokken bij nieuw-
bouwprojecten. In het westen van de stad streef je 
naar het openhouden van de zichtlijnen op de 
Grebbeberg; die laten de structuur van het landschap 
zien. Dat wil je liefst behouden als er een nieuwe 
woonwijk komt.’
‘Wat we hebben, moeten we zorgvuldig in stand 
houden’, zegt Van den Wijngaart, ‘en als het aange-
tast moet worden, dan onder voorwaarden. En 
soms raak je dingen kwijt. Als dat gebeurt, kun je 
het volgens mij vaak beter in een moderne vorm 
voortzetten dan het te reconstrueren.’ Hij verwijst 
naar Brugge, dat voor 80 tot 90 procent uit nieuw-
bouw met een middeleeuwse uitstraling bestaat. Of 
kasteel Doorwerth, na de oorlog compleet her-
bouwd: ‘Die gebouwen veinzen authenticiteit. Dan 
krijg je wel museale kwaliteit, maar ik zie liever 
mooie nieuwbouw. Zoals in Nijmegen, waar al jaren 
plannen zijn om de middeleeuwse toren van het 
Valkhof te herbouwen. Ik vind een toren op die plek 
prima, maar ik zou er dan liever een op het verleden 
geïnspireerde, mooie moderne toren neerzetten.’
Het gaat ook wel eens mis in het behoud van het 
oude. Van den Wijngaart noemt Utrecht, waar het 
schitterende jugendstil hoofdkantoor van een ver-
zekeringsmaatschappij opgeofferd werd aan Hoog 
Catharijne. Of dichter bij huis: ‘Op de Stadsbrink 
stond een restaurant-wachtkamergebouw van de 
architect Sybold van Ravesteijn. Dat karakteristieke 
gebouwtje is in de jaren 80 gesloopt toen het bus-
station uitgebreid werd. Dat zouden we nu niet 
meer doen - een kwestie van voortschrijdend 
inzicht.’

Bij de gemeente leeft tegenwoordig voldoende 
besef van het belang van de cultuurhistorie, zoals 
ook landelijk dat besef is toegenomen. ‘Ik denk dat 
dat komt door de groeiende interesse voor de 
geschiedenis van de eigen omgeving,’ zegt Van den 
Wijngaart. ‘Het heeft iets van luxe, zeker, maar het 
is misschien te gemakkelijk om dat zo te zeggen. 
Als je arm bent, heb je meer belang bij eten op tafel 
dan bij een behouden leefomgeving, maar tegelijk 
wordt ook telkens weer duidelijk dat een mooie 
omgeving het verblijf van mensen veraangenaamt. 
Als mensen in een nieuwbouwwijk oude wilgen 
langs een sloot zien staan, of een oude boerderij, 
zie je hun ogen oplichten: dat is mooi.’
Sinds 2017 regeert de CHW, de Cultuurhistorische 
Waardenkaart, opgesteld door vier externe bureau-
tjes met inbreng van de lokale erfgoedverenigin-
gen. Van den Wijngaart gaf de opdracht en formu-
leerde de kaders. De CHW gaat over essentiële 
elementen van Wageningen, bijvoorbeeld de ver-
schillende grondsoorten in de nabijheid, de aanwe-
zigheid van de universiteit, het heuvelachtige land-

schap, of de oude wegenstructuur. Door daar 
aandacht aan te geven maak je de geschiedenis 
zichtbaar.
Soms ontbreekt dat besef. ‘Betreurenswaardig’ 
noemt Van den Wijngaart het vertrek van de univer-
siteit uit de stad, omdat daarmee een stuk beleef-
bare geschiedenis verdwenen is, ‘maar er speelden 
ook andere belangen mee. Het is zonde dat som-
mige panden van de universiteit gesloopt zijn en 
dat al die beeldhouwwerken die bij de instituten 
hoorden, uit de stad verdwenen zijn. Die beelden 
hadden nog kunnen verwijzen naar die historie - nu 
staan ze contextloos in een beeldenpark op de cam-
pus. Mooi, maar toch.’

Als hoeder van het erfgoed heeft Van den Wijngaart 
ook te maken met particulieren die iets willen wijzi-
gen aan een monument dat hun eigendom is. ‘Het 
gaat het best als de eigenaar al in een vroeg sta-
dium het gesprek met ons aangaat, over de monu-
mentale waarde die overeind moet blijven en de 
kansen om dat te verwezenlijken. Ik streef dan naar 
een situatie waarin kool en geit gespaard worden. 
Soms gaat het stroef, bijvoorbeeld als de eigenaar 
al kosten heeft gemaakt en zijn ideeën al op teke-
ningen heeft laten zetten. En soms loop ik ook 
tegen clandestiene uitvoering aan. Dan is er een 
probleem. Zo’n verbouwing kan wel gelegaliseerd 
worden, door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
En anders: handhaving.’
Dat betekent vaak: gedwongen de oude situatie 
herstellen, ook al is de monumentale waarde verlo-
ren gegaan, zodat de geschiedenis weer zichtbaar 
wordt. In extreme gevallen kan een tegenstribbe-
lende monumenteigenaar voor de rechter gedaagd 
worden; dat is meer dan eens voorgekomen. En als 
het heel hoog oploopt, eindigt het bij de Raad van 
State. ‘Dat heb ik in mijn loopbaan maar drie of vier 
keer meegemaakt.’
Het is een spanningsveld, dat realiseert Van den 
Wijngaart zich: ‘Er liggen verantwoordelijkheden en 
gevoeligheden. Het algemene belang van monu-
mentenbeheer, een taak van de overheid, staat 
tegenover het particuliere belang. De overheid 
bemoeit zich dan met particulier bezit, oefent 
invloed uit met vergunningen en subsidies. Je moet 
voorzichtig zijn met je oordeel of het algemene 
belang boven het particuliere belang gaat. 
Cultuurhistorie is maar een kleine speler, die te 
maken krijgt met allerlei belangen. Het verlies van 
waardevol erfgoed kan alleen bij die afweging wor-
den voorkomen.’
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Jantina Elsina zou later een belangrijke rol spelen 
in zijn leven. In deze periode ging hij, zoals hij later 
schreef, naar het ‘grote kinderpakhuis’, de bewaar-
school.   

Wereldreis naar Den Bosch
Gerhard was een leergierige jongen. Na de lagere 
school mocht hij naar de ‘Fransche school’ in 
Wildervank, een vorm van onderwijs die in 
Stadskanaal nog niet bestond. Voor vervolgonder-
wijs viel de keus in eerste instantie op het gymna-
sium in Groningen. Vader Spitzen besloot echter 
dat Gerhard in ’s-Hertogenbosch naar de kweek-
school voor onderwijzers ging. Bijkomend voor-
deel was dat iedereen daar Rooms was, net als de 
familie Spitzen. Stelt u zich eens voor: in 1878 op 
veertienjarige leeftijd in je eentje van Stadskanaal 
naar ’s-Hertogenbosch. Het is nu ongeveer twee-
enhalf uur met de auto, maar die bestonden nog 
niet en veel spoorlijnen waren er ook niet. Het 
moet een wereldreis zijn geweest voor de jonge 
Groninger. Hij kwam met andere niet-Brabantse 
jongens in de kost bij twee bejaarde dames. 
Nadat Gerhard zijn diploma had behaald, ging hij 
terug naar Stadskanaal en begon zijn carrière als 
leraar Duits en Nederlands, die hem door het hele 
land bracht. Zijn eerste baan kreeg hij in 1883 in 
Winschoten, waarna hij in 1885 benoemd werd in 
Oudewater. Vijf jaar later was hij weer toe aan iets 
anders en ging hij lesgeven op het Instituut C.W. 
Bruijnings Ingenhoes, een kostschool voor zeer 
welgestelden in Voorburg. Na drie jaar kon hij in 
Brielle een ‘baan met pensioen’ krijgen bij de 
gemeentelijke hbs. Het was 1893.
Spitzen was erg geliefd in Brielle en deed veel voor 
de gemeenschap: hij zat in allerlei besturen en gaf 
lezingen. Hij had er een mooie tijd samen met zijn 
verloofde, zijn vroegere buurmeisje Jantina Elsina 
Brouwer. Hij woonde eerst in een kamer in Hotel 
De Nymph. Tegenover dat hotel kwam een 
woning vrij en daar zijn ze samen gaan wonen. Vrij 
kort daarna trouwden ze in het gemeentehuis in 
Stadskanaal. Toen hij zijn vertrek naar Wageningen 

Gerardus Wilhelmus (Gerhard) Spitzen kwam uit 
het Groningse Stadskanaal, aan het kanaal dat 
vanaf 1765 gegraven is voor het afvoeren van de in 
het gebied gewonnen turf. Gerhard werd op 13 
november 1864 geboren als derde kind van 
Henderikus Johannes Spitzen en Wilhelmina 
Catharina Hegge. Gerhards ouders behoorden tot 
de gegoede burgerij; zij hadden een zaak in ijzer-
waren voor de in opkomst zijnde scheepsbouw 
langs het kanaal. Er werd ook textiel verkocht en 
er was een kruidenierszaak. De vader was daar-
naast vervener en raadslid. Bij de acht sluizen in 
het kanaal vestigden zich allerlei neringdoenden 
bij wie de schippersvrouwen inkopen konden 
doen als hun schip lag te wachten. 
Toen Gerhard vijf jaar was kwam vlakbij zijn ouder-
lijk huis het gezin Brouwer wonen. Hun dochter 

‘ We hebben in 1905 iets raars beleefd’ -  
een moordaanslag in Wageningen

Door 
Jan Mooibroek 

Portret van G.W. Spitzen, 

schrijversnaam Geert 

Teis Pzn. Collectie 

Streekhistorisch Centrum 

Stadskanaal.

In Wageningen kennen we G.W. Spitzen uit de geschiedenis van de hbs, waar 
hij van 1895 tot 1906 naar verluidt een inspirerende leraar Nederlands en Duits 
was. Hij deed met zijn leerlingen aan toneel en richtte leerlingenvereniging ’t 
Soet Versaemen op. Op 5 december 1905 werd een moordaanslag op hem 
gepleegd. Wie was deze Groninger en wie had het op hem gemunt? De auteur 
put voor dit stuk uit de handgeschreven memoires van Spitzen zelf.

Jan Mooibroek 

(Stadskanaal, 1943) is 

amateur-historicus en vrij-

williger in het fotoarchief 

van het Streekhistorisch 

Centrum Stadskanaal. 

Hij schrijft verhalen in 

Gronings dialect. 
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aankondigde, probeerde heel Brielle van hoog tot 
laag hem te bepraten om te blijven. Ze konden zich 
niet voorstellen dat het ergens anders beter kon 
zijn.

Naar Wageningen
In die zomer van 1895 verhuisde Spitzen met zijn 
vrouw naar Wageningen, waar hij als leraar 
Nederlands en Duits aan de Rijks-hbs en de 
Rijkslandbouwschool was benoemd. Het was daar 
volgens hem in de tien jaar dat hij er werkte ‘niks 
anders dan reorganisatie’. 
Ze kregen een woning in de Hoogstraat op num-
mer A52. In maart 1896 werd daar hun enige zoon 
Dirk Gerard Willem geboren, die van 1948 tot 1951 
minister van Verkeer en Waterstaat was in het kabi-
net-Drees. Na een paar jaar verhuisden ze naar de 
Wilhelminaweg, ‘heel knus boven op de berg in 
licht en lucht’, zoals Spitzen schrijft. Hij gaf ook les 
aan huis en studeerde voor zijn akte B in de Duitse 
taal. Hij overwoog in Straatsburg te gaan studeren 
om zijn doctorstitel te behalen, maar dat beteken-
de reizen en vaak van huis zijn, en dat werd hem 
afgeraden. 
In 1904 richtte hij op de hbs de debatingclub ’t Soet 
Versaemen op, wat zoiets betekent als ‘het 
genoeglijk samenzijn’. Spitzen hield van gezellig-
heid en vertier. 

‘In 1905’, schrijft Spitzen heel summier, ‘hebben we 
ook iets raars beleefd. Een leerling van vroeger 
kwam op een dag met een revolver bij ons en 
schoot een keer of vijf op mij. Een paar keer mis, 
maar een keer kreeg ik een lading hagel in mijn 
hoofd. Nader onderzoek wees uit dat de dader drie 
namen op zijn lijst had staan die volgens hem 
gedood moesten worden. De burgemeester, de 
directeur van de landbouwschool en ik. Maar ik 
was blijkbaar als eerste aan de beurt.’ 
Een serieuze moordaanslag en dat op deze geliefde 
leraar die alles voor zijn leerlingen overhad. Er ging 
een schok door Wageningen en door Nederland; 
alom berichtten de kranten over de aanslag. 

Het gevolg van dit alles was dat Spitzen tijdelijk 
niet kon werken. Maar de Brielsche Courant 
berichtte op 16 december 1905 al dat de heer 
Spitzen zo ver hersteld was dat hij zijn lessen zou 
kunnen hervatten. De wond aan het hoofd was 
echter nog lang niet genezen. 
Om de periode van rust te vullen, die de dokter 
hem voorschreef voor algeheel geestelijk en licha-
melijk herstel, schreef Spitzen een toneelstuk. Het 
stuk ‘Persevael’ werd op 14 maart 1906 in 
Schouwburg Junushoff opgevoerd door leden van 
de door hem opgerichte debatingclub. Het was een 
groot succes. 
De aanslag had hem erg geschokt, omdat hij werd 

‘Niet doodelijk’
De Limburger koerier van 6 december 1905 beschrijft het incident 
onder de kop ‘Moordaanslag in Wageningen’ als volgt. ‘Uit 
Wageningen meldt men het volgende. Omstreeks half twee uur gis-
terennamiddag kwam de 23-jarige H.F. Kraay per fiets aan bij de 
woning van den heer G.W. Spitzen, leeraar in het Duitsch aan de 
H.B.-School alhier. Hij belde aan en vroeg mijnheer te spreken. De 
heer S. was juist in zijn studeerkamer, vlak vooraan het huis, terwijl 
de jongeheer R., bij hem in huis wonend, zich bij hem bevond. Deze 
ging het vertrek uit, toen K. binnenkwam. Nauwelijks binnen, haal-
de K. een revolver tevoorschijn en vuurde die af op den heer S., die 
misschien op 2 M afstand stond. Deze liep naar voren en greep K. 
beet, waardoor een worsteling ontstond, waarbij de heer S. op de 
knieën viel. K. vuurde ondertusschen zijn revolver opnieuw af, waar-
bij de heer S. zich plotseling aan de rechterzijde van zijn hoofd 
getroffen voelde. De overige schoten misten. Op het geluid der 
schoten kwamen de jongeheer R. en mevr. S. toesnellen, waarop K. 
zich omkeerde en een schot loste op mevr. S., dat haar gelukkig niet 
trof, alleen voelde zij haar wang warm worden. Voortdurend vech-
tend, gelukte het aan de drie personen K. buiten de deur te werpen 
en vervolgens door den tuin op straat. Ook andere personen waren 
ondertusschen door het schieten gewaarschuwd, waaronder de 
heer H. Gentil, leeraar, benevens leerlingen der H.B.School en enke-
le arbeiders. De heer G. snelde toe en greep K. in zijn kraag, maar 
mocht er niet in slagen hem de revolver te ontwringen. Wel kreeg hij 
een kleine wonde met het groote snoeimes dat K. intusschen 
tevoorschijn had gehaald. In de algemene worsteling die nu volgde 
werd K. door drie arbeiders overmeesterd, die hem zijn wapenen 
ontwrongen en hem in de kazerne der marechaussee in verzekerde 
bewaring brachten. 
De heer S. bloedde ondertusschen vreeselijk. Dadelijk werd een 
dokter ontboden, die het voorlopig verband legde. Bij het onder-
zoek door de doctoren Th. Niemeijer en L. Vermande, bleek dat de 
heer S. behalve eenige kleine kwetsuren, een tamelijk ernstige 
wonde had aan de rechterzijde van het hoofd. En tevens dat de 
revolver met hagel geladen was geweest. Een aantal hagelkorrels 
moesten worden verwijderd. [...] Het oordeel der geneesheeren 
over de verwonding is, dat, indien er zich geen ernstige complicaties 
voordoen, deze niet doodelijk zal zijn.
K. werd door den commandant der marechaussee in verhoor geno-
men, doch hij weigerde te antwoorden, of te zeggen wat zijn 
beweegredenen waren. Behalve de revolver en het mes had hij ook 
nog een lucifersdoosje met scherpe patronen bij zich.’ 

In dit huis aan het kanaal 

werd Gerhard Spitzen 

geboren. Collectie 

Streekhistorisch Centrum 

Stadskanaal.



gepleegd door een jongen, die door Spitzen van-
wege zijn bijzondere aanleg vooruitgeholpen was. 
Deze had zich plotseling in het hoofd gezet dat hij 
geroepen was een andere rol in het leven te spe-
len en door de bemoeienis van Spitzen op een ver-
keerde weg was gebracht. Dat was de reden voor 
de aanslag. De niet ongegronde vrees, dat de jon-
gen na zijn invrijheidstelling een tweede poging 
zou doen hem van het leven te beroven, is voor 
Spitzen zeker een van de redenen geweest om uit 
Wageningen weg te gaan. Over de dader schreven 
de kranten later dat hij ‘niet toerekenbaar’ was.

Geert Teis Pzn
Het gezin Spitzen vertrok in 1906 naar Den Haag, 
waar Gerhard benoemd was aan de nieuwe hbs. 
Op aanraden van zijn zwager ging hij zich toeleg-
gen op het schrijven in Gronings dialect. Rond die 
tijd ging hij de schrijversnaam Geert Teis Pzn. 
gebruiken, een anagram van zijn echte naam. Hij 
stuurde zijn ‘schrijfsels’ naar drukkerij Koster in 
Musselkanaal die de verhalen afdrukte in de door 
hen uitgegeven krant De Veenbode. Hij schreef in 
1909 een verzameling ‘riemsels’ (rijmsels) met als 
titel Mien Bröddellabbe, ‘mijn eerste probeersel’. 
Tot 1943 verschenen er ongeveer 25 boeken en een 
toneelstuk Dizzepie-Dizzepú, hij vertaalde Max en 
Moritz (Max und Moritz, door Wilhelm Busch) naar 
Klaos en Krizze, en schreef een nieuwe tekst in het 
dialect op de sage van de Lorelei. In 1919 schreef hij 
het Gronings volkslied ‘Van Lauwerzee tot Dollard 
tou’. 
In 1923 raakte hij overspannen en zocht hij gene-
zing in een sanatorium in het Teutoburgerwoud. 
Dat lukte niet en na 40 jaar in het onderwijs kreeg 
hij eervol ontslag. In 1924 verhuisde Spitzen naar 
Soestdijk, waar zijn vrouw helaas getroffen werd 
door een beroerte. In 1940 zijn ze gaan wonen in 
rusthuis Quisisana in Ruurlo, waar mevrouw 
Spitzen op 10 februari 1941 overleed. Hijzelf werd 
ook ziekelijk en vlak voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog overleed op 13 maart 1945 ook deze 
grote Groninger, die een schat aan verhalen en 
‘riemseltjes’ in het dialect heeft nagelaten. 
Hoewel hij in Ruurlo begraven ligt, zijn ze Geert 
Teis Pzn. in Stadskanaal niet vergeten. Twee stra-
ten, een plein, een restaurant en de schouwburg 
dragen zijn naam. 
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Boven: De Rijks-hbs waar 
Spitzen les gaf, gezien 
vanaf de Wilhelminaweg 
waaraan hij woonde (ca. 
1903). Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Gemeentearchief.

Eén van de door Geert 
Teis Pzn. geschreven 
toneelstukken, 
Warrelsnei, uitgegeven 
bij uitgeverij Mulder in 
Groningen. Foto Koos 
Knollema, antiquariaat 
De gevederde kikker, 
Leeuwarden.
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Raquetten te koop
Wageningse winkeliers zien al snel brood in het 
nieuwe tijdverdrijf voor welgestelden. In 1889 
adverteert G.L. Landaal van de Bazar in de 
Nieuwstraat met ‘een groote sorteering zomerspe-

In mei 1897 behandelt de gemeenteraad van 
Wageningen een ingelast agendapunt. De heren 
Costerus jr. en Pitsch willen een terrein van 25 bij 
50 meter huren van de gemeente ‘ten behoeve 
van hunner op te richten lawntennis-club’. 
Pitsch is docent aan de landbouwschool. Na de 
promotie in 1918 van hogeschool tot academische 
instelling wordt hij hoogleraar. Met zijn markante 
Karl Marx-achtige kop is hij een blikvanger op 
foto’s uit die tijd. Costerus is een telg van een 
vooraanstaande Wageningse familie, eigenaar van 
een steenfabriek in de uiterwaarden onder aan de 
Wageningse Berg. De beide mannen zijn ongedul-
dig. In het gemeentearchief ligt een met hanenpo-
ten geschreven aansporing aan de wethouder: of 
er tempo gemaakt kan worden met ‘het ingedien-
de request’. 
In 1896 is het kiesrecht weliswaar verruimd van 14 
naar 49 procent van de mannelijke ingezetenen, 
maar Wageningen wordt nog bestuurd door een 
welgestelde mannelijke bovenlaag. Zonder veel 
discussie gaat de raad akkoord: voor vijf gulden 
per jaar krijgen Costerus en Pitsch een weiland in 
gebruik ‘tegenover de Grift waar eertijds de nieu-
we gasfabriek was geprojecteerd.’ Zeer waar-
schijnlijk lag deze tennisbaan aan de westkant van 
de kruising Lawickse Allee en Binnenhaven. 
In 1901 geven deze pioniers er de brui aan, maar 
ook op andere plekken in de stad wordt er rond de 
eeuwwisseling getennist. In 1920 memoreert 
Timon Schoevers, later oprichter van de NVLTB, 
‘een zandbaan in het Bowlespark’ (toentertijd nog 
niet bebouwd) en ‘de weide van Daniëls’. 
Studenten kalkten daar rond 1897 lijnen en span-
den een oud visnet. ‘Als die baan buiten gebruik 
was, liepen de koeien er, wat het veld nog ongelij-
ker maakte dan het al was.’ 

Honderd jaar tennis op gras, 
cement, tegels en ‘graffel’

In 1874 ontstaat in Engeland een nieuwe buitensport. Binnen twintig jaar bereikt dit lawntennis 

een Nederlands provinciestadje met 9000 inwoners, zonder elektriciteit of stromend water, 

maar met een kleine groep enthousiaste notabelen en studenten. In 1921 bundelen de 

Wageningse tennissers hun krachten in de Neder Veluwse Lawn Tennis Bond. Voordat de  

NVLTB in 1968 neerstrijkt op sportpark De Bongerd, speelt de vereniging zo’n zeventig jaar op 

verschillende locaties in en rondom de stad. Komend jaar wordt het eeuwfeest gevierd. 

Door Rik Nijland 

Rik Nijland is journalist. 

Hij woont inmiddels in 

Arnhem, maar tennist 

nog altijd bij de NVLTB in 

Wageningen.

Timon Schoevers was animator, oprichter en jarenlang 
voorzitter van de NVLTB. Fotograaf en datering 
onbekend.
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studenten van de Landbouwhoogeschool meten 
hunne krachten met HBS’ers en personen uit de 
gezeten burgerij; uit dezelfde categorieën zijn ook 
de dames-deelneemsters afkomstig. Uit den aard 
der zaak lopen dus ook de leeftijden zeer uiteen: 
moeders van verscheidene kinderen komen uit 
tegen ‘sweet seventeen’, mannen met grijzende 
haren en 4 kruisjes achter den rug, tegen jeugdige 
studenten.’

Man met een missie
Prachtig proza, maar ‘alle lagen van de bevolking’ 
is met een korrel zout te nemen. Tennis is nog 
altijd een spel voor de gegoede burgerij. Wel wint 
de sport snel aan populariteit. Cricket of voetbal is 
voorbehouden aan mannen; het gemengde karak-
ter van de tennissport blijkt een enorme pre. De 
wedstrijden bij Nol in t Bosch zijn in ieder geval 
zo’n succes dat een ‘Comité ter bevordering van de 
tennissport op de Neder-Veluwe’ wordt opgericht’.  
Animator is Timon A.C. Schoevers, wetenschappe-
lijk medewerker bij het Laboratorium voor 
Fytopathologie. Hij is een man met een missie. Bij 
terugkeer uit Indië, verklaart hij later, is hij 
geschokt door de slechte kwaliteit van de banen in 
Wageningen en het povere spelniveau. De tijd-
geest is hem gunstig gezind. Sport en beweging 
worden meer en meer gezien als belangrijke ele-
menten voor de ontwikkeling van de mens.
In 1918 is er in Wageningen een afdeling opgericht 
van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding. Die entameert onder meer zwemwed-
strijden in de haven, buitenactiviteiten voor kinde-
ren en cursussen om sport en spel te begeleiden. 
Voorzitter is A.L. van Beusekom, korpschef van 
politie, zelf een enthousiast tennisser. In het najaar 
van 1919 besluit hij om aan de Oude Dijkgraafseweg 
een particulier sportpark aan te leggen met voet-
balvelden, atletiekvoorzieningen, een kinderspeel-
tuin en, aldus de Wageningsche Courant, ‘twee 
graffelbanen’. 
In mei 1920 neemt de Neder Veluwse Lawn Tennis 
Bond de banen in gebruik, ook al is nog niet aan 
alle formaliteiten voldaan. Pas in februari 1921 volgt 

len voor Croquet, Lawn-tennis en Cricquet’. De 
firma Van der Laag heeft in 1895 ‘raquetten voor 
lawntennis’ en in 1903 prijst het Magazijn van 
Heerenmodeartikelen en Hoeden van A. Massier 
de tennishoeden aan. Bij hem moeten we ook zijn 
voor ‘cellular tennis shirts’.
Ook hotels doen mee. Vanaf 1905 adverteert De 
Wereld met twee nieuwigheden: een remise voor 
auto’s en een tennisbaan (cement). Een paar jaar 
later volgt De Wageningsche Berg met een ‘tennis-
veld’ (tegels als ondergrond). Nol in ’t Bosch heeft 
in 1904 echter de primeur met een cementbaan. 

Precies een eeuw terug wordt daar, aan de rand 
van Wageningen, de kiem gelegd voor de huidige 
tennisclub NVLTB. Het Algemeen Handelsblad is 
erbij als in 1919 bij Nol in ‘t Bosch demonstratie-
wedstrijden worden georganiseerd. ‘De groote 
propagandistische waarde dezer wedstrijden’, 
schrijft de krant, ‘ligt vooral in de groote deelne-
ming uit alle kringen van Wageningen en omlig-
gende plaatsen: officieren, ambtenaren der 
Wageningsche wetenschappelijke instellingen, 

16

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
zoekt de NVLTB  informatie over de tennis-
sport in Wageningen en over de vereni-
ging. Omdat het archief spoorloos is, is de 
vereniging op zoek naar oude artikelen, 
clubbladen, anekdotes etc. Ook ontbreken 
nagenoeg alle foto’s van voor 2000. Wie 
heeft informatie en/of oude foto’s die 
gescand mogen worden? Rik Nijland, 
riknijl@gmail.com.

Vanaf 1905 adverteert 
Hotel De Wereld met 
deze cementen 
tennisbaan. Beeldbank 
Wageningen, collectie 
Oud Wageningen.

Onder: De cementbaan 
bij Nol in ’t Bosch, 
aangelegd in 1904. 
Fotograaf en datering 
onbekend.
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zet om meer speelruimte te krijgen. Meer welvaart, 
meer vrije tijd doet het aantal leden op de wacht-
lijst snel stijgen. Plannen om bij het stadion en later 
op de Eng een nieuw tennispark te bouwen, sneu-
velen op de tekentafel.  
Om de nood te lenigen, huurt de club soms nog de 
vervallen gravelbanen bij Belvedère en hotel De 
Wageningse Berg en moet de jeugd zich bekwa-
men op een tegelbaan in de buurt van het 
Dassenbos of op de baan van de Stichting voor 
Bodemkartering in Bennekom. Pas in 1968 komt 
een einde aan deze zwerftocht en krijgt de NVLTB 
eindelijk zes banen (inmiddels veertien) op sport-
park De Bongerd voor een tomeloze groei naar een 
breed gewortelde sportvereniging. 

in café Centraal in de Nieuwstraat – verdwenen in 
de oorlogsjaren – de officiële oprichting van de 
vereniging. Die heeft tot doel ‘den bloei van het 
Lawn Tennisspel in Wageningen en omstreken te 
bevorderen’. Vandaar het woord ‘bond’ in de naam: 
voorzitter Schoevers beoogt groepjes tennissers uit 
de hele regio samen te brengen. 

Naar de Domeinweg
In 1929 komt aan de krachtenbundeling een abrupt 
einde doordat de Wageningse Studenten Tennis 
Club zich afscheidt. De jonge WSTC groeit vervol-
gens als kool. In 1932 maakt de NVLTB de overstap 
naar twee nieuwe gravelbanen bij hotel Belvedère 
aan de Domeinweg (waar nu de Belmonteflats 
staan). De meeste leden – Wageningen telt inmid-
dels zo’n twaalfduizend inwoners – wonen in de 
huizen en villa’s rond wat nu de Generaal 
Foulkesweg heet. Belvedère is lekker dichtbij. 
Bovendien zijn de vrouwen hier gevrijwaard van 
minder vleiende opmerkingen van de bezoekers 
aan het voetbalveld op het sportpark. Wel hebben 
de nieuwe banen weinig uitloop, botert het niet 
met hoteleigenaar Remmerde en moet tijd worden 
ingeruimd voor hotelgasten. Zo nu en dan huurt de 
NVLTB daarom ook de particuliere cementbaan van 
dr. Franck aan wat nu de Generaal Foulkesweg is. 
Bij gebrek aan ballen stopt de club er na de zomer 
van 1942 mee. 
Na de Tweede Wereldoorlog ligt het hotel in puin 
en in 1947 keert de NVLTB terug naar de twee 
banen op het sportpark. Een periode van twee 
decennia breekt aan waarin de club alles op alles 
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Beeldverslag van de 
Paaswedstrijden in 
Wageningen. Deze 
vormden tot in de jaren 
dertig de opening van het 
Nederlandse wedstrijd-
seizoen. Illustratie uit 
Lawn Tennis en Golf, 
23-4-1924. Het tijdschrift 
Lawn Tennis en Golf was 
het officiële orgaan van 
de Ned. Lawn-tennis 
Bond en het Ned. 
Golfcomité. Het eerste 
nummer verscheen op 2 
mei 1922. Vanaf 1925 ging 
het verder als blad van de 
Lawn-tennis Bond.  

De banen bij Hotel Belve- 
dère aan de Domeinweg 
zijn aangelegd in 1931. 
Volgens De Wagening-
sche Courant zouden zij 
‘de attractie van dit hotel 
niet weinig verhogen’. 
Lawn Tennis, 1932. 
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Om daar iets meer van te weten te komen, keren 
we een eeuw terug in de tijd. In 1919 besluit Johan 
Cornelis Hoos, net directeur af van het opgeheven 
Rijkskantoor voor vlas te ’s-Gravenhage, de sprong 
in het vastgoed te maken. En waar kan dat beter 
dan aan de rand van de Gelderse Vallei, waar al tal 
van mooie buitenplaatsen te vinden zijn op 
Wagenings grondgebied, waaronder Villa Sanoer 
en Oranje Nassau’s Oord. Hij koopt een eerste per-
ceel van 72 hectare grond ten zuiden van de 
Keijenbergseweg. Maar daar blijft het niet bij, in 
kort tijdsbestek blijkt hij al 150 hectare grond bij 
elkaar geharkt te hebben, waarbij hij ook De 
Fransche Kamp en villa De Leemkuil met omrin-
gend land tot zijn eigendom mag rekenen. Samen 
met de Wageningse kassier Reinder Frederik 
Kutsch Lojenga richt hij op 17 februari 1920 de N.V. 
Wageningen-Hoog op waarin een deel van zijn 
eigendom wordt ondergebracht. De voorzitter van 
de Tweede Kamer, mr. D. Fock, heeft zich als presi-
dent-commissaris aan de N.V. verbonden. De doel-
stelling van de N.V. is ambitieus: het kopen en ver-

kopen van bouwterrein, het bouwen, huren en 
verhuren van villa’s, huizen en andere vaste goede-
ren en het aanleggen van villaparken. The sky is the 
limit. En de ruimte nog bijna onontgonnen. 

Weidse vergezichten
Dat de hemel de grens moet zijn, blijkt uit de plan-
nen die uit de koker van de initiatiefnemers 
komen. Daarbij wordt de nodige pr niet 
geschroomd. Een paginagroot verhaal in een bij-
lage bij nieuwsblad Het Vaderland van 3 april 1920 
over een luxe tuindorp in ontwikkeling, is daar een 
prima voorbeeld van. De Wageningsche Courant 
pikt deze bijlage op en wijdt er een jubelend arti-
kel aan. Het hele terrein van de N.V. ligt volgens de 
courant op een zodanige hoogte dat vanaf elk wil-
lekeurig punt een prachtig uitzicht beloofd kan 
worden over een aanzienlijk deel van Gelderland. 
Gezien het feit dat een behoorlijk deel van het ter-
rein vol staat met hakhout en dennen, is dat niet 
erg waarschijnlijk, maar de locatie is zeker fraai: 
‘schilderachtig gelegen in de onmiddellijke nabij-
heid van het om zijn natuurschoon alom bekende 
Bennekom’, volgens Het Dagblad voor Zuid-
Holland en ’s-Gravenhage. 
De Wageningsche Courant vervolgt dat niet lukraak 
wat goedkope villaatjes zijn gepland, niet zomaar 

De gouden bergen van Wageningen-Hoog 

Door Petra Leenknegt 

Petra Leenknegt is 

assistent-archivaris bij 

het Gemeentearchief in 

Wageningen.

Wanneer je door de lommerrijke wijk Wageningen-Hoog kuiert, springen de vele ruim tot zeer 
ruim bemeten percelen het meest in het oog. Gezellige cottagestijl woningen met rietgedekte 
daken worden afgewisseld met strakke jaren zestig bungalows. Heerlijk toeven moet dat zijn, zo 
leven in het groen. Een permanent vakantiegevoel, wie wil dat nou niet? Maar deze anno nu zeer 
gewilde woonwijk kende een vrij hobbelig begin.

WAGEN I N GEN  EEN  EEU W  GELED EN

Krantenknipsel uit 1921 
met een aantal nieuwe 
villa’s (‘huisjes’) op 
Wageningen-Hoog. 
Beeldbank Wageningen, 
collectie Oud Wageningen.

Beeld van een bouwterrein voor grote landhuizen in de 
gemeente Wageningen, het toekomstige Wageningen- 
Hoog. Beeldbank Wageningen, collectie Oud Wageningen.
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in het wilde weg wat wegen door de bossen zullen 
worden gehakt. Nee, vooraf zijn experts uitgeno-
digd om onder meer de bodemgesteldheid te 
inspecteren. Dankzij het ruimschoots in het zand 
aanwezige grind blijkt het terrein heel geschikt voor 
betonbouw, alleen het cement hoeft nog te worden 
aangevoerd. De betonblokken kunnen dan locaal 
worden gemaakt, wat economisch gunstig is. 
Aan de landelijk bekende architect P.J.W.J. van der 
Burgh uit Renkum is de opdracht gegeven om een 
mooi wegenpatroon te ontwerpen, zodanig dat er 
alle ruimte blijft voor toekomstige wooncom-
plexen. Ook een directe aansluiting op het aan-
staande uitbreidingsplan van de gemeente, ont-
worpen door tuinarchitect Leonard Springer, 
behoort tot de mogelijkheden. Er lijkt dus sprake 
van een gedegen voorbereiding. Of zoals de cou-
rant meldt: ‘de eerste stappen voor exploitatie 
geleid door goede gidsen’ zijn gezet. Zelfs de 
gemeente is om en neemt deel in de N.V.

Tramverbinding en vlieghaven
Tot zover is het plan nog goed te volgen. De ver-
keersontsluiting is uiteraard wel een kwestie waar 
rekening mee moet worden gehouden. Het terrein 
is, zeker in een tijd waarin de auto nog geen 
gemeengoed is, erg ver van de stad gelegen. Om 
het voor de toekomstige bewoners – als doelgroep 
zijn vooral hoogleraren in het vizier – aanlokkelijk 
te maken is een directe verbinding met het 
bestaande verkeersnet een must. Een zijlijn op de 
tram van Ede naar Wageningen lijkt een goede 
optie. Ook de Oosterstoomtram richting Arnhem 
zou via een lus over het terrein kunnen worden 
geleid. Vooralsnog zijn er alleen grind- en bospa-
den, waarbij de grindweg van Bennekom richting 
Arnhem de belangrijkste verkeersader vormt. Maar 
er liggen zelfs plannen om een vliegveld aan te leg-
gen. De courant meldt dat de pas opgerichte 
Internationale Luchtvervoeronderneming (I.L.V.O.) 
van zins is een luchthaven op het terrein in te rich-
ten. Kortom, de lucht is zo letterlijk de limit.

Faillissement en Jan Isolement
Maar zo ver komt het niet. Al binnen drie jaar wordt 
het faillissement over de N.V. uitgesproken. Dan 
blijkt dat de N.V. de financiële situatie veel te roos-
kleurig heeft voorgesteld. Het startkapitaal stond 
te boek als 1 miljoen, verdeeld in duizend aandelen 
van 1000 gulden. Vijfhonderd aandelen zijn bij aan-
vang geplaatst en volgestort, de andere helft zou 
voor 1 januari 1928 worden geplaatst. Al een maand 
na oprichting blijkt de N.V. echter 250.000 gulden 
te hebben geleend. Omdat ze klaarblijkelijk niet 
aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, 
gaat de kredietgever op 17 oktober 1923 over tot 
verkoop van de verbonden goederen. Bij de publie-
ke veiling wordt het bezit van de N.V. Wageningen-

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

Hoog in zo’n twintig percelen verdeeld en komt het 
in handen van verschillende kopers. Weg geld, weg 
droom, weg gouden bergen. En vooralsnog is de 
wijk verstoken van aansluiting op bus- of tramnet. 
Decennialang zal de naam Jan Isolement aan inwo-
ners van de wijk in wording blijven plakken.

Het Driestplan
Toch kan de N.V. worden aangemerkt als baanbre-
ker voor de nu zo mooie en populaire wijk 
Wageningen-Hoog. Ze heeft in die paar jaar tijd 
enkele pareltjes van woningen opgeleverd aan de 
Dassenboslaan en Keijenbergseweg. En kort na het 
faillissement zijn andere initiatiefnemers het mooi 
gelegen gebied stukje bij beetje gaan ontwikkelen. 
Daarbij het wegenpatroon van de voormalige N.V. 
volgend en gaandeweg in waaiervorm uitbreidend. 
De echte grote expansie vindt plaats vanaf midden 
jaren 50, nadat de gemeente een groot perceel ten 
westen van het Papenpad heeft aangekocht. Het 
betreft een terrein van 50 hectare afkomstig van 
landgoed De Driest, dat homeopathisch arts J.T. 
Wouters uit Arnhem vanaf 1914 als gerieflijke bui-
tenplaats heeft laten aanleggen. 
In het Driestplan verrijzen, na de ruimere percelen 
van uitbreidingen Woodhouse en Heidepark, in 
tien jaar tijd meer dan 100 vrijstaande en gescha-
kelde woningen op kleinere kavels. Nog altijd ruim 
en gerieflijk in het groen, maar niet meer alleen 
betaalbaar voor hoogleraren. En de auto is inmid-
dels gemeengoed geworden, dus van Jan 
Isolement is allang geen sprake meer. 

Bouwtekening voor de 
bouw van een landhuis op 
Dassenboslaan 18, 
ontworpen voor de N.V. 
Wageningen-Hoog door 
architect P.J.W.J. van der 
Burgh te Renkum (1920). 
Collectie Gemeentearchief.
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Toen vijftig jaar geleden de nieuwe woonwijk 
Nude bewoond begon te raken, lag de westelijke 
punt van het Nudeplan er nog verlaten bij, weg-
gestopt achter een retentievijver en een hoog-
spanningslijn. Het bestemmingsplan had aange-
geven dat op dit stuk van 5500 m2 vier luxe villa’s 
gebouwd konden worden, maar zover was het 
niet gekomen. Nadat aannemer Jan Haze één per-
ceel was kwijtgeraakt aan huisarts Fieren, die 
hier vlak bij zijn patiënten kwam te zitten, ver-
kocht hij de overgebleven 4500 m2 aan de aanne-
merscombinatie Akom in Utrecht. Die ging 
opnieuw proberen dit restje Nude te benutten en 
wel aan de hand van een ontwerp van architect 
Hendrik van Leeuwen, lector aan de 
Landbouwhogeschool.  

Van Leeuwen, later hoogleraar, doceerde de leer 
van de woning en haar bewoning; zelf gebruikte 
hij bij voorkeur de term woonecologie. Hij stelde 

de bewoner centraal in het huisvestingsbeleid. 
Architecten, bouwers en beleidsmakers hadden 
zich te richten naar de behoeften van de bewo-
ners, meende hij. Volgens hem werden de na-oor-
logse woonwijken zonder enige fantasie 
gebouwd, de mensen werden erin gestopt zonder 
dat ze iets anders konden kiezen en liepen massaal 
de nieuwe ziekte ‘flatneurose’ op. Net als veel 
andere bouwkundigen van de jaren zestig zette 
Van Leeuwen zich daartegen af. Ze speelden met 
de herinnering aan taferelen van vroeger, toen 
buitenshuis, op straat, van alles kon gebeuren. De 
straat moest worden gered door er weer een col-
lectief domein van te maken waar volop wissel-
werking kon ontstaan tussen de bewoners. 

Met zijn medewerkers onderzocht Van Leeuwen 
mogelijkheden om de wensen van de ‘wooncon-
sument’ in de ontwerpen te betrekken. Zo ontwik-
kelde hij een enthoscoop, een minuscuul camera-

Helemaal aan de westkant van Wageningen, op de punt van de woonwijk Nude ligt een buurtje van 
vijftien woningen - vijf blokken van drie rond een gezamenlijk pleintje. Het is daar plezierig wonen, 
maar wel heel anders dan oorspronkelijk het plan was. Hier had de architect een uniek woonerf 
willen scheppen, een toonbeeld van ‘bewonersparticipatie’ voor het hele land. Het heeft niet zo 
mogen zijn, maar de bewoners zitten daar niet over in. 

Uniek woonerf-experiment mislukt, 
met goede afloop

Door Piet Aben 

Zicht op het woonerf Albardaweg vanaf de Albardaflat, herfst 2020. Piet Aben woont er vanaf het begin. Foto Carleen van den Anker.
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tje waarmee je door een maquette kon ‘wandelen’ 
en realistische opnamen kon maken van de interi-
eurs van woningen. Dat was voor die tijd een tech-
nisch hoogstandje. Ook liet hij lichtgewicht bou-
welementen maken waarmee supersnel een 
compleet namaakhuis conform ontwerp kon wor-
den neergezet. Woningbouwcorporaties, gemeen-
ten, consumentenorganisaties, kortom iedereen 
die betrokken was bij volkshuisvesting nodigde hij 
uit om, samen met aspirant-kopers, hun plannen in 
zijn laboratorium te komen visualiseren.  

Experiment
Toen dat rafelrandje van het Nudeplan onbebouwd 
bleef liggen, heeft Van Leeuwen de kans gekregen 
danwel aangegrepen om er zijn ideeën waar te 
maken. Zijn ontwerp omvatte maar liefst veertien 
huizen, op gevarieerde wijze aan elkaar gescha-
keld. De woningen telden drie, vier, vijf of zes 
slaapkamers, en hadden op elke verdieping een 
bordes. Elk huis had een voor- en achtertuintje. De 
woningen waren gegroepeerd rond een woonerf 
dat gezamenlijk eigendom zou worden van de 
bewoners. Voor Van Leeuwen behoorde dat 
gemeenschappelijke erf tot de kern van zijn woon-
ecologische experiment: hier zouden de bewoners 
volop de gelegenheid krijgen samen te werken aan 
een plezierig woonklimaat. 
Ook voor de bouwer was dit experiment aantrek-
kelijk. Hij kon bouwvolume winnen omdat de 
doorgaans aan te houden afstand tot een (open-
bare) straat niet gold voor dit privé-terrein en hij 
hoefde ook geen kostbare meters aan trottoirs te 
besteden. Zo kon hij veertien woningen kwijt op 
dit betrekkelijk kleine perceel. De prijs van de hui-
zen liep van fl. 85.000 tot fl. 116.000.  
Van Leeuwen moet erg trots zijn geweest op dit 
ontwerp. Hij gebruikte het als toonbeeld van wat 
hij beoogde met zijn woonecologische ideeën. In 
de zomer van 1969 haalde hij een groot aantal des-
kundigen op het gebied van de volkshuisvesting bij 
elkaar. Hij nam hen niet alleen mee naar zijn labora-
torium, maar ook naar de beoogde bouwplaats 
aan de Albardaweg waar hij aan de hand van een 
maquette liet zien hoe zijn plan er uit kwam te zien. 
Bij diezelfde gelegenheid opperde hij dat er een 
‘nationaal opdrachtencentrum’ moest komen voor 
de beoordeling van woningbouwplannen. In de 
media verschenen daarna uitvoerige verslagen, de 
Volkskrant en de Tijd brachten grote interviews 
met Van Leeuwen. Het vakblad Bouw leverde ver-
slag onder de enthousiaste kop: ‘Bij Wageningen 
begint de inspraak’. 

Makelaardij Rijpstra zette de huizen als ‘veertien 
ideale woningen voor het Wageningse Nudeplan’ 
in de markt. De verwachtingen waren hooggespan-
nen, maar de belangstelling van kopers bleek mini-

maal. Wat er mis is gegaan valt niet meer te achter-
halen. Het jaarverslag 1969 van het gemeentelijk 
Bouw- en Woningtoezicht noteerde nuchter dat het 
plan-Van Leeuwen ondanks de reclame via pers en 
televisie moest worden ingetrokken en dat in 1970 
een eenvoudiger bouwplan tegemoet kon worden 
gezien. 

Dat nieuwe plan werd met grote vaart uitgewerkt 
en het ging geen veertien maar zelfs vijftien wonin-
gen omvatten. Op 27 mei 1970 stemde de gemeen-
te ermee in. Het was een véél eenvoudiger ont-
werp. Nu geen losjesweg geschakelde huizen 
meer, maar vijf identieke blokken van drie licht ver-
springende huizen. Geen variaties in de bouwvolu-
mes, maar alle vijftien exact gelijk. Geen geschuin-
de dakconstructies meer, alleen nog maar platte 
daken. Wel nog passend in de inspraakgedachte 
van Van Leeuwen was de ruime mogelijkheid om 
de indeling van het huis, zonder meerkosten, te 
variëren. Het ‘ideale’ was er echter af. De makelaar 
had het in zijn advertenties nu over ‘geschakelde 
herenhuizen’. De prijs kwam tussen fl. 80.000 en fl. 
100.000 te liggen, naargelang de omvang van de 
afzonderlijke kavels. Dat was niet eens zo heel veel 
goedkoper dan eerst, maar hier kwamen wél vlot 
kopers op af. Eind 1973 waren alle vijftien huizen 
bewoond. 

Verplicht
Eén aspect was intussen wel voluit overgenomen 
uit het eerste plan: het gemeenschappelijke erf. 
Het is dan ook op zijn minst merkwaardig dat daar 
in de wervingsadvertenties met geen woord over 
werd gerept, niet bij het eerste plan en ook niet bij 
de vereenvoudigde opzet. De kopers raakten daar-
van pas op de hoogte op het moment dat ze bij de 

Architect Hendrik van 
Leeuwen HBO, ca. 1970. 
Historische Verzameling 
WUR.
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notaris het koopcontract gingen tekenen. Daar 
hoorden ze dat ze zich tevens verplichtten lid te 
worden van een vereniging die eigenaar zou zijn 
van een 800 m2 metend erf tussen de woningen in. 
Wie er op dat ultieme moment nog een vraag over 
had werd door de notaris met een kluitje in het riet 
gestuurd.
Zich niet bewust van hun unieke situatie settelden 
de kopers zich in de loop van 1972/ ‘73 in hun nieuwe 
huizen, leerden elkaar kennen en als buren waarde-
ren, elkaar te hulp schietend zoals dat gaat in nieuw-
bouwwijken. Intussen passeerden buiten hen om bij 
notaris Vleer in Rhenen twee aktes waarin het 
woonerfexperiment juridisch werd dichtgetimmerd. 
Allereerst werd een vereniging van erfeigenaren 
opgericht, daarna verkocht de Akom bij dezelfde 
notaris het erf voor één gulden aan de pas opge-
richte vereniging. Het hoofd van het bureau van de 
notaris fungeerde daarbij zogenaamd als ‘monde-
ling lasthebber van de bewoners’. De akte werd bij 
Koninklijk Besluit van 24 mei 1972 goedgekeurd en 
gepubliceerd in het Staatsblad onder nr. 64. 

Dat de leden aanvankelijk weinig interesse hadden 
in hun vereniging is niet verwonderlijk gezien de 
tersluikse totstandkoming ervan. Pas toen proble-
men begonnen te ontstaan, vond in oktober 1976 de 
eerste vergadering plaats. Er was geen straatverlich-
ting, de rioolputjes werden niet geleegd, zowat 
iedereen kampte met lekkende daken, de geza-
menlijke tv-antenne leverde slecht beeld en het par-
keren op het pleintje in plaats van in de garages 
leverde ongemak op. Goede raad bleek al gauw (te) 
duur. De gemeente wilde op dit privé-terrein geen 
verantwoordelijkheid nemen en ook de Akom wees 
resoluut elke aansprakelijkheid af. De leden bleken 
op zichzelf aangewezen te zijn. In plaats van straat-

lantaarns installeerden ze extra veel eigen buiten-
lampen. Een putjesschepper uit Renkum bleek 
betaalbaar. De daken werden uiteindelijk door de 
getroffenen zelf gerepareerd. Maar het antennepro-
bleem bleef nog jarenlang doorzeuren. Gelukkig 
was men het onderling wel gauw eens over het par-
keren op het erf. Opvallend genoeg bleek door de 
jaren heen dat er van het gezamenlijke erf nauwe-
lijks inspiratie uitging om dingen samen te doen...

Hamvraag
Zo pruttelde de vereniging door - tot de klinkerbe-
strating van het erf aan vernieuwing toe was. Dat 
zou duizenden guldens gaan kosten. Toen rees 
dan toch de hamvraag, waar zijn wij hier eigenlijk 
mee bezig? Het was prima wonen daar, de bewo-
ners gingen als goede buren met elkaar om, een 
eerste lichting kinderen was er veilig opgegroeid, 
verhuisd werd er nauwelijks, maar nu voelde men 
zich toch in het pak genaaid met dat gezamenlijke 
erf. Konden ze dat niet kwijt aan de gemeente? 
Het leverde geen meerwaarde op en nu dreigde 
het ook nog handen vol geld te kosten. En dus 
ging er, in 1989, een brief naar burgemeester en 
wethouders. Men voerde unaniem aan zich onge-
lijk behandeld te voelen, nergens anders moesten 
bewoners hun eigen straat onderhouden. Op het 
stadhuis begreep men er niets van. De ambtena-
ren konden in de eigen archieven met geen moge-
lijkheid terugvinden waarom het erf ooit aan de 
bewoners was overgedragen. Maar men had 
gelukkig wel oor naar hun klachten, hun geval wás 
ook niet normaal. Na goedkeuring van de gemeen-
teraad en provinciale staten kon de grond voor de 
symbolische ene gulden aan de gemeente worden 
verkocht. De akte van overdracht werd opgemaakt 
bij notaris De la Rambelje op 23 oktober 1991. De 

Maquette van het eerste 
plan ‘14 ideale woningen 
voor het Wageningse 
Nudeplan’. Documen-
tatiecentrum Oud 
Wageningen.
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gemeente betaalde uit coulance de kosten. Meer 
nog, in vlot tempo zorgde zij ervoor dat straatlan-
taarns werden geplaatst, de rioolputjes werden 
geleegd, de aansluiting op de Wageningse kabel 
tot stand kwam en bovenal de klinkerbestrating 
geheel werd vernieuwd.

Fiasco
Wat valt achteraf te zeggen over het woonerfexperi-
ment van Hendrik van Leeuwen? Het eerste plan was 
blijkbaar te ambitieus, te ongehoord en te kostbaar. 
Het uitgeklede tweede plan lijkt een noodgreep 
tegen heug en meug te zijn geweest. De gedachte 
dringt zich op dat de architect door de gemeente en/
of de bouwer onder druk is gezet. Er moest nu toch 
eindelijk gebouwd worden, de Nude moest eindelijk 
áf. Hoe de zaken precies zijn gegaan, hoe Van 
Leeuwen zich bij dat alles heeft gevoeld, we weten 
het niet. Een voormalige bewoner heeft een veelzeg-
gende herinnering. Toen hij medio jaren tachtig zijn 
huis te koop aanbood meldde ook Van Leeuwen zich 
als eventuele gegadigde, want hij en zijn vrouw wil-
den kleiner gaan wonen. Maar na huis en erf uitvoe-
rig te hebben bekeken kon hij slechts mopperend 
vaststellen dat er weinig van zijn idealistische opzet 
was overgebleven. In dat fiasco wilde hij niet wonen. 
De bevlogen Van Leeuwen was de eerste en tevens 
de enige architect die zo ver ging dat hij de bewoners 
hun straat in eigendom gaf. Maar voor het slagen van 
zo’n experiment is begeleiding van de bewoners 
voor en na de koop een absolute eis. Misschien is 
Van Leeuwen dat aanvankelijk, bij zijn eerste ont-
werp, wel van plan geweest, want in dezelfde tijd 
bouwde hij in Heteren nog een wijkje met een geza-
menlijk woonerf en daar betrok hij de aspirant-
kopers wél bij het ontwerp. Hoe dan ook, het is daar 

bij het vereenvoudigde tweede plan niet van geko-
men, integendeel, over de opzet ervan is tegenover 
de aspirant-kopers volledig gezwegen. Waarom? 

Wie echt wil weten hoe dit woonerfplan tot stand is 
gekomen en waarom het op deze manier teloor is 
gegaan, zou in het archief van Van Leeuwen moeten 
kunnen duiken. Na zijn dood in 1999 is dat overge-
bracht naar het architectuurmuseum HNI in 
Rotterdam. Daar wacht het op ontsluiting en tot zo 
lang is het niet toegankelijk. En zoals gezegd, ook de 
gemeente kan geen uitsluitsel geven en de Akom is 
allang failliet. 

Uit de gratie
Het Nederlandse woonerf is een tijdlang erg in 
geweest, het bracht het zelfs tot exportproduct naar 
omringende landen. Maar net als zoveel andere ide-
alistische experimenten uit de jaren zestig en zeven-
tig raakte ook dit fenomeen uit de gratie. Een 
omvangrijke studie van de TU Delft uit 2010,   waarin 
een groot aantal erven wordt beschreven, laat zien 
hoe het idee zijn aantrekkingskracht heeft verloren. 
Het werd op den duur zelfs truttig gevonden. Net als 
iedereen zijn ook de bewoners van de erven juist 
hun privédomein alsmaar belangrijker gaan vinden, 
constateerden de onderzoekers, ze zijn voor hun 
contacten breed uitgezwermd in de verstedelijkte 
samenleving. Als gevolg daarvan werd het geza-
menlijke erf steeds minder van belang als plaats van 
interactie. 
Linksom of rechtsom, het ‘ideale woonerf’ van de 
jaren zestig blijkt tot mislukking gedoemd te zijn 
geweest. De bewoners van het erf aan de Albarda-
weg hebben er geen traan om gelaten. Hun erf is 
nog steeds een aangename plek om te wonen.

Schets van het tweede plan voor ‘15 geschakelde herenhuizen’. Archief woonerfvereniging Albardaweg.
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Mooi Binnenveld in Duurzame 100   
Het project Mooi Binnenveld heeft ‘De duur-

zame 100 2020’ van dagblad Trouw gehaald. 

Voor de twaalfde keer maakte Trouw de 

stand op van de veelsoortige inspanningen 

van particulieren om het land te verduurza-

men. Trouw zet Mooi Binnenveld dit jaar op 

plaats 59. Mooi Binnenveld is een dochter van 

Mooi Wageningen en speciaal opgericht om 

middelen te genereren voor natuurherstel in 

het Binnenveld. Een crowdfunding leverde 

400.000 euro op. Daarmee kon 50 ha grond 

worden aangekocht. In samenwerking met 

de agrarische natuurvereniging ANV Binnen-

veld en Staatsbosbeheer kon een aaneenge-

sloten gebied van een paar honderd ha wor-

den omgezet in nieuwe natuur, de Binnen-

veldse Hooilanden. De werkzaamheden 

begonnen in 2019 en worden dit jaar afge-

rond. Zie de beschrijving in Oud Wageningen 

van juni 2019. PA        

Beeldbank cultureel erfgoed 
De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cul-

tureel Erfgoed (RCE) is aanzienlijk verbeterd. 

De zoekmogelijkheden zijn verfijnd. Wie niet 

exact weet te benoemen wat hij/zij zoekt kan 

nu ook met gedeelten van woorden en 

omschrijvende termen in de beeldenmassa 

terecht. Met ruim een miljoen afbeeldingen is 

de online Beeldbank fascinerend voor ieder-

een die in cultureel erfgoed geinteresseerd is. 

Wat eind negentiende eeuw voorzichtig 

begon met een verzameling tekeningen en 

foto’s van monumenten is uitgegroeid tot 

een omvangrijke gegevensbank vol gratis 

beeldmateriaal van monumenten, archeolo-

gie, cultuurlandschap en roerend erfgoed, te 

vinden op https://beeldbank.cultureelerf-

goed.nl. PA

Expositie Gelders Palet en 
Cameraclub Wageningen 

Twee Wageninge kunstenaarsclubs hebben 

gewerkt aan een project rond 75 jaar Vrede 

en Vrijheid. Schilders van het Gelders Palet en 

fotografen van Cameraclub Wageningen zijn 

in twee- en drietallen aan de slag gegaan om 

dit stukje Wageningse historie (én actualiteit) 

te verbeelden in samenhangende schilderijen 

en foto’s. De verrassende resultaten worden 

de hele maand december in de Bblthk geëx-

poseerd onder de titel ‘Vrede en Vrijheid ver-

beeld’. CvdA

Nieuwe Erfgoedprijs 
De vrijwilligers van Erfgoed Gezocht zijn 

genomineerd voor de Erfgoedvrijwilligers-

prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitge-

reikt. We berichtten in Oud Wageningen al 

eens over dit project, waarbij 6000 vrijwilli-

gers hoogtekaarten van de Veluwe en de 

Utrechtse Heuvelrug hebben afgespeurd om 

archeologisch erfgoed zoals grafheuvels, pre-

historische raatakkers en karrensporen in 

kaart te brengen. Hiermee leveren ze een cru-

ciale bijdrage aan beheer en behoud van dit 

type erfgoed.

Door de toekenning van een nieuwe subsidie 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt 

de archeologieparticipatie in Erfgoed Gezocht 

binnenkort een vervolg. Vrijwilligers en 

archeologen trekken dan de Veluwe op om 

de ontdekkingen uit 2018 en 2019 te toetsen 

aan de werkelijkheid. CvdA

Molenwandeling  

De Molenmarkt is in september geschrapt 

vanwege de coronapandemie, maar de stich-

ting Molenmarkt heeft de stad toch een 

mooie verrassing bezorgd in de vorm van 

een Wageningse Molenwandeling. Ooit heeft 

de stad 21 molens gekend, niet allemaal tege-

lijk, maar zes eeuwen lang waren er steeds 

een aantal in bedrijf. Daarvan is er één over, 

molen De Vlijt aan de Harnjesweg, gebouwd 

in 1879 en sinds 1979 weer in bedrijf onder 

molenaar Hans Dobbe. Afgelopen zomer 

heeft Dobbe, die inmiddels als molenaar is 

opgevolgd, in Stad Wageningen een serie 

verhalen gebracht over het onvermoed rijke 

molenverleden van Wageningen. Nu is een 

wandelroute uitgezet langs de locaties waar 

al die wind-, water- en rosmolens hebben 

gestaan. De wandeling voert over 4,5 km 

langs 17 van de 21 molenplaatsen (4 liggen te 

excentrisch). Daar is steeds een informatiepa-

neel te vinden met een QR-code. Achter die 

code ligt een berg aan informatie - verhalen, 

foto’s, kaarten, alles wat Dobbe, met hulp van 

zijn archeologiecompaan Eric van Dorland, 

aan wetenswaardigs heeft weten te achterha-

len. Dat alles is ook bijeengebracht in een 

wandelgids, te koop bij boekhandel Knip-

horst, museum De Casteelse Poort en molen 

De Vlijt. Met het blote oog valt nog slechts 

één molen te zien, maar Dobbe weet ze ons 

allemaal weer voor te toveren. PA

Nieuwe exploitant De Wereld
Het rijksmonument Hotel De Wereld heeft 

weer een exploitant. De eigenaar van het 

monument, de Stichting Nationaal Erfgoed 

Hotel De Wereld heeft HIM+, een horecaon-

derneming uit Doetinchem, aangetrokken 

om het hotel-restaurant te runnen. De vorige 

exploitant, de familie De Vries uit Arnhem, 

had zich eerder dit jaar vanwege de corona-

problemen teruggetrokken.

‘Hotel De Wereld verdient een karaktervolle 

invulling’, aldus Kees Hensen van HIM+. De 

nieuwe exploitant wil ‘het bijzondere verhaal 

van de vrede en vrijheid vertellen en integre-

ren in de horecaconcepten. Hotel De Wereld 

verdient het om in het middelpunt van de  

belangstelling te staan en weer te bruisen’. PA

Postkantoor verschiet van kleur

Het zal wel even wennen zijn, die gele kozij-

nen van het voormalige postkantoor dat nu 

hoort bij het stadhuis. Voor rijksbouwmeester 

C.H. Peters was het echter niet vreemd. Om 

zijn post- en telegraafkantoren te ontwerpen 

bediende hij zich tegen het einde van de 

negentiende eeuw van een rijk vormgevingsi-

dioom. En daar hoorde ook kleur bij. Gele ver-

blendsteen, rode tegels, natuurstenen spekla-

gen gekoppeld aan kozijnen en ramen in een 

groen en gele kleurstelling. Een bijzondere 

vondst ten tijde van de vernieuwbouw van 

het stadhuis in 2015 vormde de aanleiding 

voor de huidige verandering. Waaruit die 

vondst bestond en waarom de kozijnen nu 

geel zijn geschilderd, leest u in de volgende 

uitgave van dit tijdschrift. MvdW
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Raden Sewandono 1901–1963 
Op 15 juni 1963 overlijdt Raden Sewandono na een 
slepende ziekte. Hij is 62 geworden. Het geboorte-
jaar op zijn grafsteen klopt niet, want Sewandono 
wordt op 1 maart 1901 geboren in Weltevreden, 
Nederlands Oost-Indië. In deze voorstad van Batavia 
(het huidige Jakarta) wonen veel Europeanen en zijn 
de gebouwen van de Neder-landse koloniale macht 
gevestigd. 
Javanen hebben maar één naam, zij kennen geen 
voor- en achternamen. Sewandono, ‘Sewan’ voor 
familie en vrienden, is de jongste zoon van 
Madjodimedjo; zijn broers heten Soetandoko en 
Soetigno, zijn zussen Soekanti en Soebandini. De 
familie stamt in de mannelijke lijn af van de zeven-
tiende-eeuwse midden-Javaanse vorst of ‘soesoe-
hoenan’ Amangkoerat I van Mataram. Van jongs af 
aan wordt Sewandono aangeduid met ‘Mas’, een 
predicaat dat aangeeft dat hij tot de Javaanse adel 
behoort. Ook in de Indische regeringsalmanakken 
van 1923 t/m 1942 staat hij als zodanig vermeld.  

In mei 1915 gaat Sewan naar de Koningin Wilhelmina-
school, in 1865 opgericht door vrijmetselaars en een 
van de eerste interraciale scholen. In 1921 behaalt hij 
het einddiploma van de Bosbouwkundige afdeling 
aan de Middelbare Landbouwschool in Buitenzorg 
(nu Bogor) en gaat werken bij de houtvesterij Ngliron 
in Rembang. 
Sewan valt op door zijn intelligentie en toewijding en 
wordt in de gelegenheid gesteld om in Nederland 
verder te studeren. In de zomer van 1927 stapt hij op 
de ss Tjerimai naar Rotterdam. Van de minister van 
Koloniën krijgt hij toestemming om zonder HBS-
diploma te gaan studeren; het wordt Koloniale 
Bosbouw aan de Landbouwhogeschool. In februari 
1931 mag hij zich landbouwkundig ingenieur noe-
men. 
In april 1931 vaart ir. Sewandono terug naar Indië. 
Daar volgt zijn benoeming tot houtvester in 
Banjoewangi en begin 1942 tot inspecteur bij het 
Boswezen in Soerabaja. Naast beheerstaken voert hij 
wetenschappelijke opdrachten uit en vertegenwoor-
digt hij zijn dienst op internationale congressen. In 
de jaren 30 is hij lid van de Provinciale Raad van Oost-

Java. Van 1936 tot 1938 doet Sewandono onderzoek 
naar duurzamer beheer van de veenmoerasbossen 
aan de oostkust van Sumatra. Tijdens deze periode 
in het noordelijk gelegen Panglongebied en op het 
eiland Bengkalis loopt hij chronische malaria op. In 
en na de oorlog helpt en beschermt hij, vaak met 
levensgevaar, collega’s en hun gezinnen. Met zijn 
oudste broer en een zwager maakt hij deel uit van 
een netwerk dat voedsel en medicijnen verzorgt 
voor geïnterneerde Nederlanders en Europeanen. 
Onder de Japanse bezetting vervangt hij het hoofd 
van het Boswezen dr. J.H. Becking (later hoogleraar 
Bosbouw in Wageningen). In deze functie kan hij vrij 
reizen door bezet Nederlands-Indië. Bij zijn naturali-
satie tot Nederlander in 1957 krijgt hij veel lof voor 
zijn loyale houding.

In mei 1944 trouwt Sewandono met Else Marie 
Barzilay (1923-2005), een etnisch Nederlandse vrouw 
uit Banjoewangi. Ze krijgen twee kinderen, Iwan 
(1945) en Anneke (1947). Na zijn huwelijk laat 
Sewandono zich als verwant inschrijven bij de 
Kraton van Djokjakarta, het paleis van de sultans. 
Sindsdien voert hij, conform het BIT (Besluit 
Inheemsche Titulatuur) uit 1936, de titel Raden. Dit is 
een adellijke aanspreektitel die wordt gevoerd door 
afstammelingen van de vorstenfamilies op Java en 
Madoera.
In 1950 besluit het echtpaar de Republiek Indonesië 
te verlaten en naar Nederland te verhuizen. Deze 
moeilijke beslissing wordt o.a. ingegeven door de 
zware en onveilige levensomstandigheden tijdens 
de Japanse overheersing, de daarop volgende kolo-
niale oorlog en diverse binnenlandse opstanden. 
Op het ss Asturias arriveren ze op 22 juli 1950 met 
hun kinderen in Amsterdam. In Nederland wordt 
later nog een zoon geboren: Irawan (1954). 
Ir. Sewandono werkt korte tijd bij Staatsbosbeheer 
en is vanaf 1951 wetenschappelijk medewerker aan 
de Landbouwhogeschool. Met zijn grote kennis van 
de tropische bosbouw draagt hij daar veel bij aan 
onderzoek en onderwijs. Tevens is hij een zeer 
gewaardeerd voorzitter van de Vereniging weten-
schappelijke staf Landbouwhogeschool. 
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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
Buiten de historische presidents-
verkiezingen in Amerika zal het 
jaar 2020 vooral als het jaar van 
het coronavirus en de coronacrisis 
gekenmerkt worden. Zo ook voor 
Oud Wageningen. Het ‘opgepak-
te werk’ waar ik het de vorige 
keer over had, is door de tweede 
golf weer deels stil komen te 
liggen en dat zal tot januari 2021 
wel zo blijven. Gelukkig niet 
helemaal. We hebben enkele van 
onze voorgenomen doelen, als 
ook kansen die op ons pad 
kwamen, kunnen realiseren. Het 
meest in het oog springend is wel 
de spaaractie van plaatjes voor 
het Historisch Fotoalbum van 
Wageningen, uitgegeven door 
Jumbo. Als Oud Wageningen 
hebben we hieraan graag 
meegewerkt. Vooral dankzij Ben 

van de Berg, bestuurslid en 
coördinator van het Documenta-
tiecentrum, is het gelukt om in 
een zeer krappe tijdspanne dit 
album en de 254 plaatjes tot stand 
te brengen. Met een mooi 
resultaat. De samenwerking met 
Jumbo heeft onverwachts ook 
nog iets anders leuks voor de 
vereniging opgeleverd. Als dank 
heeft eigenaar George Verberne 
ons voor een bedrag van 2.000 
euro aan ICT-hardware geschon-
ken. Zeer welkom als extra 
financiering van de investering 
die we dit jaar in onze ICT doen.

Corona heeft ook een stokje 
gestoken voor onze uitgestelde 
ledenvergadering in oktober en 
de hieraan gekoppelde lezing van 
Harro Maat over de ‘Indische 
sporen in het Wageningse’. En 

U I T  D E  V ER EN I G I N G
daarmee was er ook geen 
presentatie van het aan dit thema 
gekoppelde gidsje met een 
fietstocht (20 of 30 km) en 
wandelvariant (4 km) langs deze 
Indische sporen. U ontvangt het 
gidsje bij dit najaarsnummer. 
We zijn ook in de laatste fase 
beland van de realisatie van een 
nieuwe uitgave in onze ‘historisch 
reeks’ met als werktitel ‘De 
Wageningse Westberg: een 
monumentaal erfgoed’. De 
eindredactie en opmaak zijn 
gestart, fondsen worden 
geworven en voor verkoop en PR 
worden plannen gemaakt. Er is 
hard aan getrokken, het resultaat 
zal in 2021 worden gepresenteerd.  

Vruchtbaar waren ook de 
gezamenlijke acties met o.a. 
Wageningen Monumentaal rond 
het herstel van de Theekoepel en 
het op de gemeentelijk monu-
mentenlijst krijgen van de 
Julianastraat. Zo start eind 
november, begin december de 
aannemer met werkzaamheden 
rond het herstel van de Theekoe-
pel. Verwachting is dat deze eind 
april, begin mei 2021 afgerond 
zullen zijn. Over de verkoop van 
de Theekoepel is het wel 
oorverdovend stil van de kant 
van de gemeente. De actie voor 
behoud van de Julianastraat 
heeft zijn eerste resultaat 
behaald. Nadat de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zich positief 
had uitgesproken heeft het 
college van B&W in oktober 
besloten de aanwijzingsprocedu-
re tot gemeentelijk monument te 
starten. Daarmee zijn de 
woningen tot aan het definitieve 
besluit tijdelijk beschermd als 
gemeentelijk monument. Voor 
een goede afweging laat het 
college een tweetal onderzoe-
ken doen. Een onderzoek naar 
cultuurhistorische waarde en een 
onderzoek naar de bouwtechni-
sche staat van de woningen. 
Naar verwachting zal het college 
in juni 2021 een definitief besluit 
nemen over aanwijzing van de 
woningen in de Julianastraat tot 
gemeentelijk monument. Mijn 
‘gematigd positief’ gevoel, zoals 
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ik dat de vorige keer uitte, is 
uitgekomen. Ben ik nu hoopvol-
ler gestemd als het gaat om 
Wagenings erfgoed? Nog niet 
echt. Wel merk ik dat er meer 
aandacht voor is, maar de 
aandacht en inzet die het zou 
moeten hebben, nee daar kan ik 
nog niet van zeggen dat die er 
zijn. Wellicht in het post-corona-
tijdperk en op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2021. 

Twintigtwintig is een bijzonder 
jaar geworden. Een jaar dat in de 
geschiedschrijving niet zal 
ontbreken en gekenmerkt zal 
worden als het jaar van de 
coronapandemie met een 
ongekende impact op het 
dagelijks leven. Vandaar dat 
men wel spreekt van de grootste 
crisis na de Tweede Wereldoor-
log. Zeker geen vergelijkbare 
tijdperken, wel tijdperken die 
ons laten zien hoe kwetsbaar we 
zijn en hoe verschillend we daar 
als individu en als collectief op 
reageren. Voor terugkijken en 
oordelen is het nog te vroeg, 
voor nu zeg ik vooral: zorg voor 
elkaar en blijf gezond. 

Nieuwe Leden
Dhr. H.J. Lijftogt
Dhr. R.B.M. Reus
Mevr. M. van Maanen
Mevr. D. Donner
Dhr. W. Andriesse
Dhr. G. Cazemier
Dhr. R. de Boer
Mevr. J. Onderstal
Mevr. A. Post-Haagsman
Dhr. J.D. van Bergeijk
Dhr. P.A.J. van Hooff
Mevr. C.J.F. van de Hoef-Reijnders

Opzeggingen
Mw. H. van der Plas
Dhr. B.J. ter Hofte
Mevr. A.M. van Amerongen
Dhr. P.V. Bartels
Dhr. H. Eimers
Mevr. C.B. de Jong
Dhr. A.A.A. van Lent
Fam. Cusell

Ledenaantal
Per 01-11-2020: 710 (682 betalen-
de leden en 28 niet-betalende/
relatie leden). Hierin zijn de 
opzeggingen per 31-12-2020 
verwerkt.

Rectificatie
In ons vorige nummer stond een 
vriendelijke column over Ton 
Steenbergen. Daarbij werd een 
verouderd adres vermeld. Ton 
woont in Verpleeghuis Pieter 
Pauw, woning 5 kamer 11,
Costerweg 75, 6702 AA 
Wageningen.
Ook in de rubriek Opgedolven 
waren helaas enkele fouten 
geslopen. De belangrijkste: 
Bé Hollander kreeg niet één, 
maar twee zonen, Dick (1952) en 
Alfred (1957). Onze excuses.    

Aankondiging boek ‘De Wageningse Westberg’
In de eerste helft van 2021 zal ‘De Wageningse Westberg – een 
monumentaal erfgoed’ verschijnen. Een bijzondere publicatie 
van Historische Vereniging Oud Wageningen over een markan-
te locatie. Het boek geeft een boeiend en zo compleet mogelijk 
beeld van dit deel van de Wageningse Berg: zijn archeologie, 
zijn historie, verhalen en mythes, zijn geografie en zijn schoon-
heid, bewoning en gebruik. Het boek maakt inzichtelijk hoe 
verschillende historische perioden en verhalen een relatie heb-
ben met de Westberg en is daarmee beslist een eye-opener te 
noemen. 
Geïllustreerd met zowel oude afbeeldingen en kaarten als 
nieuw ontwikkeld kaartmateriaal, is het boek een aanrader 
voor alle leden van onze vereniging en andere belangstellen-
den. 
Bestellen kan binnenkort bij de vereniging, via de website. De 
verkoopprijs bedraagt voor leden dan slechts € 14,95, waarna u 
het boek zelf afhaalt bij museum De Casteelse Poort. 
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Voor actuele Wagenings erfgoedinformatie
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.omdw.nl 
www.wageningen.nl/gemeentearchief
www.beeldbankwageningen.nl
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Expositie ‘75 jaar Vrijheid in Beeld’
Gezamenlijke expositie van Het Gelders Palet en Cameraclub 
Wageningen (zie ook pagina 24). Hou de website bblthk.nl in de 
gaten voor openingstijden en coronamaatregelen.

Expositie 'Het Raadsel van de Rijnpoort. Een meesterstuk ontrafeld'
In deze expositie draait alles om het schilderij Gezicht op de 
Rijnpoort te Rhenen, rond 1838 gemaakt door Johannes Franciscus 
Christ. Tal van raadsels en bijzondere verhalen kleven aan dit laatste 
portret van de middeleeuwse stadspoort, geschilderd voordat die in 
1841 onder de slopershamer ging. Stadsmuseum Rhenen kreeg het 
werk zomer 2020 in bruikleen, na aankoop door de Stichting 
Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen. Kijk vooraf even op de website 
voor bezoekersinfo en coronamaatregelen. 

Expositie ‘Alles heeft een naam. De keuze van de Burgemeester’
Ter gelegenheid van zijn naderende afscheid als burgemeester, 
voorjaar 2021, heeft Geert van Rumund als gastcurator van het 
museum geheel naar eigen inzicht deze tentoonstelling mogen 
inrichten. Kijk vooraf even op de website voor bezoekersinfo en 
coronamaatregelen. 

Expositie ‘Thuis in het poppenhuis’
Poppenhuizen uit de vorige eeuw, gemaakt door creatieve vaders, 
oma’s of anderen. Met deze poppenhuizen is gespeeld door hun 
kinderen en kleinkinderen. Toen zij daar te groot voor werden,  zijn 
de poppenhuizen vaak op zolder beland. Maar ook die moet een 
keer worden opgeruimd. Zo zijn deze pareltjes van huisvlijt uiteinde-
lijk beland in het museum. Kijk even op kijkenluistermuseum.nl voor 
openingstijden en coronamaatregelen.

Expositie ‘Koekkoek op bezoek’
Barend Koekkoek (1803-1862), ‘prins der landschapsschilders’, is een 
schilder uit de Romantiek die veel geschilderd heeft in onze omge-
ving. De uiterwaarden, stuwwallen en kastelen, hij was er gek op.  
Hij verhuisde in 1834 naar Kleef, waar veel van zijn werk nu te zien is 
in het B.C. Koekkoek-Haus, zijn voormalige woonhuis. Nu dit wordt 
gerenoveerd worden de hoogtepunten uit de collectie getoond in 
Museum Veluwezoom, gevestigd in kasteel Doorwerth. Er is tevens 
werk te zien van tijdgenoten van Koekkoek. Kijk even op de website 
doorwerth.glk.nl voor meer (bezoekers)informatie en coronamaat-
regelen. 

Van 4 - 31 december 2020
De bblthk

Stationsstraat 2

31 oktober 2020 t/m 
27 februari 2021

Stadsmuseum Rhenen
Markt 20
Rhenen

Tot 14 maart 2021
museum De Casteelse Poort

Bowlespark 1A

Tot 17 april 2021
Kijk & Luistermuseum

Kerkstraat 1
Bennekom

Tot zomer 2021 
Kasteel Doorwerth 

Fonteinallee 2B
Doorwerth


