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Voorwoord
Soms als je iets nieuws hoort weet je direct dat je het ook wilt. Begin 2010 raakte ik tijdens een
wandeling in het Nationaal Park Hoge Veluwe voor de zoveelste maal in gesprek met Hans Timmerman, Specialist bij de Gelderland Bibliotheek, over de Tweede Wereldoorlog. Zoals dat wel
vaker gaat, deed Hans relaas van de verschillende boeiende manieren waarop hij onderzoek heeft
gedaan naar eenheden van de Waffen-SS in de regio Arnhem en Apeldoorn. Hoewel beroepsmatig
gespecialiseerd in archiefonderzoek, mag hij daarvoor ook graag ‘het veld’ ingaan om terreinen of
gebouwen aan den lijve te onderzoeken. Dit heeft een breed scala aan prachtige en sterke verhalen opgeleverd, waarvan ik alleen maar kan hopen dat Hans ze nog eens een keer gaat uitgeven.
In mijn herinnering bijna tussen neus en lippen door, vertelde hij hoe hij bij een dergelijk onderzoek aan het voormalig badhuis Laag Soeren ook de kruipruimte een bezoek had gebracht en dat
dit interessante en, voor het verhaal van de Waffen-SS, relevante vondsten had opgeleverd. Direct
wist ik dat ik hetzelfde soort onderzoek ook zou gaan proberen in Wageningen. Bij wijze van pilotonderzoek bezocht ik kort daarna twee van dit soort panden in Wageningen. De rappor-tage van
dit onderzoek, dat in eerste instantie ‘kruipruimteonderzoek’, maar gaandeweg ‘bouw-biografisch
onderzoek’ is gaan heten, ligt nu voor u.
Dank gaat uit naar Petra Leenknegt van het gemeentearchief Wageningen, voor haar hulp bij het
archiefonderzoek en redactiewerk; Iris Koolsbergen, Arjan Moscoviter en Tonnie Vos van ‘Stichting ’t Venster’ voor hun medewerking en hun kennis van het gebouw; naar de beheerder van het
pand ‘de Hucht’, Aart van der Weijden; Remco de Kluizenaar voor zijn hulp bij het locatieonderzoek en het ter beschikking stellen van zijn atelier voor restauratiewerkzaamheden; Bob Kernkamp en Ruurd Kok voor hun aantekeningen, Ivar Schute voor het mede mogelijk maken van deze
publicatie via de RAAP uitgeverij en uiteraard naar ‘m’n kruipvader’ Hans Timmerman.
Ten slotte gaat dank uit naar de heer C.J.B. Jansen, die zijn proefwerk Frans dictee kwijtraakte in
het gebouw van de Burgerschool in 1945 en de moeite nam het samen met zijn schoolmaatje de
heer Douma persoonlijk op te komen halen.
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Samenvatting
In het voorjaar en de zomer van 2010 werd door ondergetekende een bouwbiografisch onderzoek
uitgevoerd naar twee locaties. Van deze twee locaties was, aan de hand van kort archiefonderzoek, vast komen te staan dat deze in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter gevorderd zijn
geweest (Stadsarchief Wageningen). Het ging hier om twee gebouwen in Wageningen:
1. Voormalig Ziekenhuis ‘De Hucht’ aan de Generaal Foulkesweg
2. Het pand van de voormalige Hoogere Burger School (HBS) aan de Generaal Foulkesweg en de
Wilhelminaweg

Vraagstelling
Bij het onderzoek waren de volgende vragen leidend:
1.

Zijn er in of op ‘de Hucht’ en de ‘HBS’ sporen te vinden, in de vorm van materiële neerslag of
anderszins, die direct in verband te brengen zijn met
a.

de Tweede Wereldoorlog in het algemeen? En/of

b.

de vordering van deze panden door de Duitse Weermacht in de periode 1940 -1945 in het
bijzonder?

2.

Zo ja, wat zeggen de sporen over de functie en betekenis van deze panden in de bezettingstijd?

Methode
De methodiek van bouwbiografisch onderzoek is nieuw en voor het huidige onderzoek ontwikkeld.
In het kort houdt het in dat een -gebouwde- locatie op integrale wijze fysiek wordt onderzocht op
basis van een vraagstelling, waarbij er speciale aandacht is voor plaatsen als kruipruimten, zolders, loze ruimtes, inbouwkasten, inscripties en gevelbeschadigingen. Het resultaat is een betekenisvolle verzameling objecten, documenten, inscripties en sporen van het gebouw (bijv. beschadigingen of inscripties), die aanleiding geven tot historische duiding in het licht van de vraagstelling,
of tot een aanbeveling voor vervolgonderzoek.

Conclusie
Op de eerste onderzoeksvraag kan naar aanleiding van de resultaten met ‘ja’ worden geantwoord:
er zijn op de zolder van de HBS diverse inscripties gevonden uit de periode 1940-1945. Twee
ervan zijn te dateren tijdens de periode van de Duitse vordering van 20 maart 1944 tot het einde
van de oorlog. Ook de beschadigingen aan de buitenzijde van het pand zijn met grote waarschijnlijkheid afkomstig van granaatvuur uit de oorlog. Daarnaast zijn er enkele objecten gevonden die
met minder zekerheid aan de oorlog verbonden zijn.
De tweede onderzoeksvraag blijft onbeantwoord: er zijn in de HBS geen Duitse documenten
gevonden. De aard van de vordering blijft vooralsnog in het vage.
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Opmerkingen/vragen
Het onderzoek leverde de volgende vragen/opmerkingen op met betrekking tot de methodiek:
• De architectuur en gebruiksgeschiedenis zijn zeer bepalend voor het resultaat van dit type bouwbiografisch onderzoek; door zijn onderkeldering en platte daken zijn er geen plaatsen waar
makkelijk sporen achterblijven. Daarom was er geen aanleiding het pand De Hucht verder te
onderzoeken;
• De onderzoeksmethode levert vondsten op uit de totale gebruiksgeschiedenis van het pand, die
geen betrekking hebben op de onderzoeksvraag, maar wel zodanig relevant zijn voor het verhaal
van het gebouw dat men ze niet kan laten liggen (zoals het geval was bij de proefwerken en een
groot gipsen beeld die in de kruipruimten werden aangetroffen);
• De vraag ‘Wat te doen met de vondsten na afloop van het onderzoek?’ is nog een punt van aandacht. Een suggestie is om deze geconserveerd terug te plaatsen tot later onderzoek ze weer
nodig heeft.

Meerwaarde
In deze rapportage wordt een aantal meerwaarden van bouwbiografisch onderzoek onderkend:
• Bouwbiografisch onderzoek kan een krachtig onderdeel zijn van zijn integraal multidisciplinair
cultuurhistorisch onderzoek;
• Bouwbiografisch onderzoek is een bron van feitelijke informatie van de geschiedenis, die zowel
kennishiaten kan aanvullen als het beeld van de geschiedenis kan verscherpen;
• Bouwbiografisch onderzoek levert veel lokaal relevant authentiek materiaal op dat elders niet of
nauwelijks te vinden is;
• Een geheel andere, maar minstens zo belangrijke waarde van dit type onderzoek heeft te maken
met de ‘beleefde authenticiteit’:
‘Beleefde authenticiteit’ is een intrinsieke waarde van een locatie of (cultuurhistorisch) object,
verschijnend in de subjectieve ervaring van de belever op zo’n manier dat een directe dialoog
met de geschiedenis ontstaat tussen de belever en de locatie, die verder reikt dan het verwerken van feitelijke informatie (cognities) over die plek.

• Een veelvoorkomende misvatting ontstaat als ‘Beleefde authenticiteit’ wordt verward met ‘Structurele’ of ‘Feitelijke Authenticiteit’, waardoor er per abuis gedacht wordt dat een object voor een
treffende -lees ‘authentiek beleefde’- weergave van de geschiedenis zoveel mogelijk in originele
staat moet worden teruggebracht. Juist onafheid, beschadigingen, rommeligheid, of de kleinheid
van objecten lijkt bij te dragen aan de beleefde authenticiteit van een plek.
• Ten slotte kan bouwbiografisch onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van de geschiedschrijving en bij de verwerking van het verleden: de kruipruimtes boden na de oorlog soelaas bij het
vergeten van de pijnlijke kanten van de oorlog. Het waren plaatsen om snel van de rommel af te
komen. Bouwbiografisch onderzoek kan daardoor potentieel:
1.

het niet-verteld achtergebleven verhaal alsnog te vertellen;

2.

het beeld van de geschiedenis aanscherpen;

3.

het onverwerkte pijnlijke verleden aan het licht brengen en daarmee helpen het nog meer te
integreren.
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1 Inleiding
In de jaren 90 van de vorige eeuw deden Hans Timmerman uit Arnhem en Robert Markus uit
Brummen onderzoek in een door de bezetter in de Tweede Wereldoorlog gevorderd pand in Laag
Soeren. De aanleiding hiervoor kwam wat Hans betreft uit zijn persoonlijke engagement met de
gebeurtenissen in dit dorp, dat het geboortedorp van zijn vader is. In allerlei hoeken en gaten van
de voormalige Geneeskundige Bad-inrichting en Kuuroord “Laag-Soeren” vonden zij diverse papieren en andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van een onderdeel van de 10 de SS-Panzerdivision “Frundsberg” in het gebouw. 1
Dit klinkt wel direct al te spannend, want hoewel een prachtig resultaat, moet men dit wel realistisch bekijken: nee, er kwamen geen halve arsenalen of dozen boordevol met archiefmateriaal uit
de spelonken van het badhuis. Het ging om snippers papier, propjes en kladblaadjes en wat -legekartonnen dozen voor veldpost. Pas bij voorzichtig gladstrijken bleek het om bijzondere vondsten
te gaan die zelfs tot individuele leden van de Waffen-SS te herleiden waren. Bijzondere stukken
dus, die zo even 60 jaar na dato opdoken uit een gat in de vloer op de Veluwe.
Ging het in Laag Soeren om een toevalstreffer, of was dergelijk resultaat ook elders te behalen?
En, kan dit soort onderzoek betekenisvol zijn in de geschiedschrijving, de beeldvorming rondom
de oorlog of maatschappelijke verwerking van die periode? Is deze vorm van onderzoek misschien
wel een nieuwe vorm van prospectief onderzoek waar nog niet eerder veel bij stil is gestaan? Deze
vragen borrelden zo naar boven bij ondergetekende en er ontstond vrijwel direct een eigen engagement om vergelijkbaar onderzoek in Wageningen uit te voeren.
Een en ander leidde tot het pilot-onderzoek waarvan het verslag hier voor u ligt. Het onderzoek
vond hoofdzakelijk plaatst in mei 2010 en liep, inclusief dataverwerking en rapportage, door tot
aan november van datzelfde jaar. Onderwerp van onderzoek waren twee panden in Wageningen, waarvan archiefonderzoek had uitgewezen dat ze in ‘40-’45 gevorderd zijn geweest door de
bezetter:
1. Voormalig Ziekenhuis “De Hucht” aan de Generaal Foulkesweg, Wageningen
2. Het voormalige pand van de Hoogere Burgerschool (HBS), thans ’t Venster geheten, eveneens
aan de Generaal Foulkesweg / Wilheminaweg.
Aangezien het om een nieuw type onderzoek ging kon er geëxperimenteerd worden met de methodiek. Pionierswerk, waarbij het gemakkelijk was de eigen intuïtie en ‘vibes’ te volgen, zogezegd.
Zo buiten de kaders van het reguliere cultuurhistorisch onderzoek, was het daarmee misschien wel
typisch een soort onderzoek zoals Nobelprijswinnaar in de natuurkunde Andre Geim bedoelde toen
hij het eerder dit jaar had over ‘vrijdagavondproeven waaraan iedere wetenschapper tien procent
1

Hans Timmerman, pers. comm. 2010 Publicatie in voorbereiding. De exacte aanduiding van de Duitse eenheden in het badhuis is “SS-Sanitäts
Abteilung 10 van de 10.SS-Panzerdivision “Frundsberg”.
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van zijn tijd zou moeten besteden’. Dat was in ieder geval de insteek; of het gelukt is mag u als
lezer zeggen.
Het pioniersgehalte betekende echter ook dat de beeldvorming over de betekenis van de resultaten een (mind)work in progress was.
Om het anders te zeggen: dit is de derde (en definitieve) poging tot een passende opzet van de
rapportage, omdat de gedachten over wát nu het meest belangrijk was steeds veranderden. Het
eerste concept was te populair wetenschappelijk geschreven, bijna als een belevingsverslag, wat
de mogelijke importantie of lading van de resultaten geen recht deed. Het tweede concept deed
precies het overstaande en was in toon te zakelijk met een te grote nadruk op kennisvragen. Dit
derde concept probeert het midden te houden tussen die beide uitersten, wat vooral in de discussie merkbaar zal zijn.
Voor deze middenweg is een uitgesproken aanleiding. Bij cultuurhistorisch onderzoek naar materiele neerslag van een geschiedenis voeren kennisvragen traditioneel meestal de boventoon. Maar
bij huidig onderzoek rees steeds opnieuw de vraag of kennis opdoen wel de belangrijkste waarde
ervan is. De uitvoering ervan an sich had namelijk, los van opgedane kennis, nadrukkelijk effect op
de beleving van de panden en de geschiedenis voor ondergetekende en voor de betrokken medewerkers van ‘t Venster. Het doen van onderzoek had direct effect op de beleving van de geschiedenis en van de plek.
Dit effect, dat ik graag omschrijf als ‘de beleefde authenticiteit van een plek’ zie ik als een afzonderlijke waarde in het onderzoek. Hoewel het dus afwijkt van de meer reguliere zienswijze op
waardering in de cultuurhistorie, mocht het wat mij betreft niet ontbreken in het verslag en komt
dan ook uitvoerig aan bod in de discussie.

Leeswijzer
Zodoende heeft de rapportage twee kanten. Het eerste deel gaat in op de vooraf geformuleerde
kennisvragen, de methodiek en de resultaten van het locatieonderzoek naar sporen van de
Tweede Wereldoorlog in het gebouwen van ‘Stichting ’t Venster’ en ‘de Hucht’.
Daarna wordt in de Discussie uitvoerig stilgestaan bij het leerproces van deze pilot en de verschillende waarden die dit type onderzoek kan dienen. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op het fenomeen van ‘beleefde authenticiteit’ en hoe bouwbiografisch onderzoek hier aan kan bijdragen.

12

RAAP-RAPPORT 1234
Kruipend door de burgerschool
Een bouwbiografisch onderzoek

2 Onderzoeksvraag

2.1 Voorwerk
In de basis werd dit onderzoek gestuurd door nieuwsgierigheid: is het in Wageningen mogelijk
om 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog sporen terug te vinden van de bezetting en meer specifiek van de vorderingen van panden door Duitse en geallieerde eenheden? Om
deze vraag om te zetten in een praktijkonderzoek was eerst informatie nodig over welke panden
in Wageningen gevorderd zijn geweest. Daarom is een kort bureauonderzoek uitgevoerd in het
Gemeentearchief van Wageningen.
Aanvankelijk was de verwachting deze gegevens relatief gemakkelijk uit het secretariearchief
te kunnen halen. Hans Timmerman had hier al een werkende methodiek voor ontwikkeld. 2 Voor
Wageningen bleek deze echter ongeschikt: Verwachte stukken waren onvindbaar of hebben mogelijk nooit bestaan. Of ze zijn ze na de oorlog weggegooid, blij als men was van de bezetter af te
zijn.
Gelukkig kwam er na wat doorpakken toch nog wat naar boven. Een nieuwe zoekactie richtte
zich vooral op het dossier met inventarisnummer 4002 uit het secretariearchief van de gemeente
getiteld: ‘Stukken betreffende het declareren van door Duitse troepen veroorzaakte “bezettingsschade” in de gemeente Wageningen, 1941-1944’. Met dit dossier lukte het enige adressen van
gevorderde panden te achterhalen waaronder “de Hoogere Burgerschool” (HBS); door de Duitse
Weermacht gevorderd vanaf 20 maart 1944 (figuur 1). Zoals meestal in de stukken over vorderingen, vermeldt ook dit stuk niet door wie en met wel doel het pand werd gevorderd. Dit wordt
slechts algemeen omschreven als “de Duitse Weermacht”.
Bij toeval werd er echter nog meer bewijs gevonden. Het gemeentearchief beschikt nog niet zo
lang over de knipselcollectie van C.W. Rothuis uit de periode 1940-1945 Op één pagina stonden
een aantal adressen in de kantlijn bijgeschreven met de opmerking “Deze panden zijn nu gevorderd”. Het ging o.a. om het pand van de Hogere Burgerschool en het ziekenhuis ‘de Hucht’.
Tezamen was er nu voldoende aanleiding voor het formuleren van een onderzoeksvraag voor
gericht locatieonderzoek van deze twee panden.

2

Hans Timmerman, persoonlijke communicatie.
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Figuur 1. Bewijs van de vordering van de HBS op 20 maart 1944
uit het secretariearchief Wageningen, inventarisnummer 4002.

2.2 Vraagstelling
De volgende vraagstelling werd ontworpen:
1.

Zijn er in of op ‘de Hucht’ en de ‘HBS’ sporen te vinden, in de vorm van materiële neerslag of
anderszins, die direct in verband te brengen zijn met
1.

De Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en/of

2.

De vordering van deze panden door de Duitse Weermacht in de periode 1940 -1945 in het
bijzonder?

Zo ja, wat zeggen de sporen over de functie en betekenis van deze panden in de
bezettingstijd?
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3 Beschrijving van de locaties

3.1 Het pand van de Hoogere Burgerschool
Gelegen aan de huidige Generaal Foulkesweg 42a en de Wilhelminaweg is dit pand in de volksmond bekend onder verschillende namen, te weten ‘De Hogere Burgerschool’, ofwel ‘Het Wagenings Lyceum’ ofwel ‘’t Venster, Centrum voor muziek, dans, theater en beeldende kunst’, wat ook
de huidige bestemming is.
De architect van dit neorenaissancistische gebouw is Rijksbouwmeester Van Lokhorst, die er in
1896 de tekeningen voor maakte. Het oudste deel is in 1897 afgebouwd en heeft de langste tijd
van haar bestaan dienst gedaan als school voor middelbaar onderwijs. De hoofdingang lag oorspronkelijk aan de Wilhelminaweg (figuur 2). In 1909 kreeg de HBS een dependance iets verderop
aan de Wilhelminaweg en in 1918 werd ook het hoofdgebouw met een grote vleugel uitgebreid.
Hierdoor ontstond een nieuwe ingang aan de Generaal Foulkesweg, toen nog ‘Rijksstraatweg’
geheten (Leenknegt 2010; Kees Gast in (Van den Wijngaart 2007).

Figuur 2. Het pand van de voormalige Hoogere Burgerschool aan de Generaal Foulkesweg, kijkend op de
oudste ingang van het gebouw aan de Wilhelminaweg.
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Na het vertrek van het Wagenings Lyceum in de jaren 60 kwam al snel de Stedelijke Muziekschool
in een deel van het gebouw. In 1976 werd de Stichting Kultureel Expositie en Ontmoetingscentrum
(KEO) ingericht in de dependance van de HBS aan de Wilhelminaweg, ongeveer 100 m verderop.
In 1989 fuseerden de Stedelijke Muziekschool met de KEO tot de Stichting ’t Venster en sinds
de zomer van 2008 heeft de stichting de dependance verlaten en zit ze geheel in het voormalige
hoofdgebouw van de HBS. Ook namen een onderdeel van de Landbouw Hogeschool (of Universiteit), een buitenschoolse kinderopvang en een organisatie voor volwasseneneducatie er enige
jaren hun intrek.
Het pand telt drie verdiepingen (inclusief begane grond), een kelder en een zolder.
Het is zonder meer een complex en tot de verbeelding sprekend pand met zijn torentjes en dakkapellen, hoge plafonds en gangetjes. Alles ademt de sfeer van deftige tijden van weleer. Voor het
daadwerkelijke onderzoek van start ging, was het dan ook nodig om een verkenning uit te voeren.
Tijdens deze verkenning ging de aandacht vooral uit naar de kruipruimtes onder de oudste vloeren
van het pand, maar ook de zolder kon direct op interesse rekenen. Maar er was meer, want her en
der bevinden zich in het pand hoeken en gaten, dubbele muren en weggetimmerde loze ruimtes.
Vooral een loze ruimte van enkele meters onder het schuine dak op de tweede verdieping in kamer
202 trok de aandacht (figuur 3). Daar was volgens conciërge Tonnie Vos nog nooit iemand achter
geweest. Een plek als deze is ideaal om ongewenste rommel achter te verbergen en vervolgens te
vergeten. Waar mogelijk zouden al deze plaatsen onderzocht worden.

Figuur 3. Hoofd Facilitair management Iris Koolsbergen wijst een plek aan waar vele vierkante meters vloeroppervlak achter een lambrisering zijn weggetimmerd. Typisch een plek waar zaken kunnen liggen die men
voorlopig niet meer wil tegenkomen, of vergeten is. Links op de foto de auteur.
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3.2 Het pand de Hucht

Figuur 4. Het pand ‘De Hucht’ aan de Generaal Foulkesweg in 2010.

Hoewel de platte daken en stalen kozijnen snel een modernere indruk wekken, is ook het ‘De
Hucht’ al van vóór de Tweede Wereldoorlog (figuur 4). Een groot verschil met de HBS is dat De
Hucht voor het grootste deel onderkelderd is en dat het gebouw overal plat dak heeft. Hierdoor
ontbreken kruipruimtes en loze ruimtes onder schuine daken. Bij de eerste verkenning bleek
verder dat alle vertrekken strak in de verf zitten en dat het pand een zeer ordentelijke indruk
maakt.
‘Rommel’ is dus moeilijk te verstoppen in De Hucht. Dit is op zich natuurlijk een zeer gezonde
gedachte bij de aanleg van een ziekenhuis, maar voor het onderzoek maakten al deze factoren
samen de kans op interessante vondsten zeer gering!
Ook in De Hucht is samen met de beheerder een korte inventarisatie uitgevoerd van mogelijk
interessante plaatsen voor onderzoek. Afgezien van enige roosters aan de buitenzijde van het
gebouw, die mogelijk toegang gaven tot kleine kruipruimtes, of daglichtkanalen, bevestigden deze
inspectie de gedachte dat er geen aanleiding is het pand van binnen verder te onderzoeken.
Samen met de beheerder is het slot van een van de buitenroosters geforceerd, in de hoop een toegang te vinden tot een kruipruimte. Helaas bleek het slechts te gaan om een geheel met bladeren
gevuld daglichtkanaal van anderhalve meter lang en diep (figuur 5).
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De conclusie luidt dat sporen van de Tweede Wereldoorlog in dit pand niet te verwachten zijn. Het
gebouw is dan ook niet verder onderzocht. In de conclusies en discussie zal op dit resultaat verder
worden ingegaan.

Figuur 5. Beheerder Aart van der Weijden slaat het slot van een van de roosters met een klauwhamer. Deze
foto is in scene gezet. In werkelijkheid was Van der Weijden zo snel met zijn ‘kraftspiel’ dat hij alleen nog met
het slot in zijn hand mompelde: ‘Zo, dan zie je weer dat onze wortels in het sloopbedrijf liggen’, nog voordat de
foto gemaakt was.
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4 Methode
Na het archiefonderzoek en de eerste verkenning werd het pand van de HBS grondig onderzocht
op sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Aangezien het vooronderzoek aan ‘De Hucht’ geen aanleiding gaf voor vervolgonderzoek, is de hieronder beschreven methodiek alleen van toepassing op
de HBS.

4.1 Locatieonderzoek
Grofweg werden vooraf drie typen sporen verwacht:
1. Documenten of fragmenten daarvan
2. Gebruiksvoorwerpen
3. Inscripties op wanden en kozijnen, of andere ‘beschadigingen’ aan het gebouw
Het hele gebouw is systematisch, ruimte voor ruimte onderzocht, van beneden naar boven, van
binnen naar buiten. Een belangrijk uitgangspunt van de inventarisatie waren daarin ook de verhalen die in de werkgemeenschap van ’t Venster leven, mee te nemen als bron van informatie. Een
dergelijk verhaal is de aanwezigheid van een vermeend kogelgat in een van de vensterramen. Dit
soort verhalen zijn onderzocht op aannemelijkheid.

4.1.1 Kelders en kruipruimten
Eerst zijn de kelders doorlopen waarbij vooral gekeken werd naar sporen op muren en kozijnen en
naar eventuele betimmeringen waarachter mogelijk loze ruimtes waren.
Daarna zijn de kruipruimtes van de begane grond per kamer zo zorgvuldig mogelijk doorzocht volgens de plattegrond (figuur 6). Dit was het meest intensieve deel van het onderzoek. Alle vondsten
uit de kruipruimten werden in plastic zakken mee naar boven genomen, waarna de zakken werden
genummerd met het kamernummer en een volgnummer voor de betreffende zak. In totaal werden
zo ongeveer 15 zakken met materiaal verzameld. Het meeste materiaal werd van de kruipruimtebodem opgeraapt, maar in sommige hoeken werd met de hand het zand wat verplaatst om vondsten boven te halen. Dit gebeurde met name op plaatsen waar, vermoedelijk bij een verbouwing,
‘rommel’ als het ware was aangeveegd tot hoopjes in de hoeken.
De werkomgeving onder de vloeren was in de HBS erg stoffig, krap en warm (figuur 7), maar overwegend droog. Daarom kon niet onder de vloer al bepaald worden wat er gevonden was en werden
in eerste instantie alle papierenvondsten in zakken verzameld. Al snel ontstond echter een op
ervaring gestoeld zoekbeeld naar wat voor vondsten in ieder geval niet interessant waren: er slingerde veel blanco verpakkingsmateriaal in de kruipruimtes zonder enige opdruk. Dit werd later in
het onderzoek op locatie zelf al uitgeselecteerd (niet meegenomen).
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Figuur 6. Plattegrond van de begane grond van de HBS.

Bij de gevonden objecten werd de selectie meer dan bij papiervondsten in de kruipruimte zelf al
gemaakt: verloren of gedumpte gebruiksvoorwerpen en (levensmiddelen)verpakkingen werden met
name verzameld. Niet verzameld werden de uitvoerig aanwezige resten van de vervangen elektrische installatie van het gebouw. Verzamelde objecten werden voor het gemak in dezelfde zakken
als de papieren vondsten in een keer mee naar boven genomen. In één geval was een -gebroken- gipsen object te zwaar om in plastic zakken te verplaatsen. Dit is later in vijf (!) dozen naar de
oppervlakte gebracht (zie verder bij resultaten).

4.1.2 Bovengrondse verdiepingen
Daarna kwamen de bovengrondse ruimtes van de begane grond en de eerste en tweede verdieping aan bod. Deze werden enkel op zichtwaarneming geïnventariseerd op inscripties of beschadigingen. Deze ruimtes zijn goed onderhouden - lees regelmatig geschilderd - en intensief in
gebruik, wat verder onderzoek ook niet mogelijk of wenselijk maakte.
In (opslag)ruimte 202 was sprake van een betimmering die een grote ruimte onder het schuine dak
afsloot. Hier was volgens de conciërge nog nooit iemand geweest tijdens zijn arbeidsbetrekking.
De panelen zijn losgeschroefd om dat wat erachter zat te inspecteren.
Van vondsten - objecten en documenten - was in deze lokalen nauwelijks sprake, maar van alles
wat wel gevonden is, is een foto en een aantekening gemaakt in de vondstentabel.
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4.1.3 Zolder
Ook de zolder is bekeken. Deze wordt niet gebruikt door de huurders.
Hier deed zich een opmerkelijke situatie voor: de zolder was namelijk meer dan honderd jaar lang
toegankelijk voor duiven. De open verbinding met de buitenlucht is pas een paar jaar geleden
gedicht en daarna is de zolder ontdaan van enkele kuubs duivenmest. Van losse objecten of documenten uit het verleden was daardoor natuurlijk geen sprake meer.
Wel is gekeken naar eventuele loze ruimtes waar achtergelaten spullen en documenten zouden
kunnen zijn verborgen.
Vooral de vele inscripties die door bezoekers in de afgelopen 113 jaar zijn aangebracht zijn bekeken. Dit waren er echter zoveel dat ze niet allemaal geïnventariseerd zijn. Er is vooral gescand
naar inscripties van toepassing op de onderzoeksvraag.

4.1.4 Buitenzijde
Als laatste kwamen de buitenkant van het gebouw en de tuin aan de orde. Bij de huurders was
bekend dat er zich aan de zuidzijde van het gebouw mogelijk sporen van een granaatinslag
bevonden.

Figuur 7. Impressie van een kruipruimte in de HBS.
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4.2 Verwerking van Vondsten
4.2.1 Papier
Zoals beschreven werden vondsten per kamer of kruipruimte verzameld. Elke zak werd daarna
afzonderlijk uitgesorteerd om verwarring te voorkomen.
Documenten waren er in alle toestanden; van onooglijke propjes vochtig papier tot sterke nog
gladde documenten van goede kwaliteit (figuur 8). Alles werd afgestoft en daarna gestreken met
een normale strijkbout en in mappen opgeborgen. De mappen werden wederom genummerd naar
kamer.
In dit proces veranderde de aanpak enigszins naar aanleiding van voortschrijdend inzicht: bij de
eerste batches papier werd elke papiersnipper zorgvuldig gestreken en gearchiveerd. Hoe meer
het onderzoek echter vorderde, hoe groter de papierberg werd (uiteindelijk zo’n 12 kwart- tot
halfvolle vuilniszakken). Het werd al snel ondoenlijk om alles op deze manier te behandelen en
daarom werden uiteindelijk alleen nog papieren met een aanzienlijke hoeveelheid tekst en in redelijke staat en/of bijzondere of unieke stukken - zoals proefwerken - helemaal gestreken en genummerd. Uit een ruimte die wat vochtiger was dan de meeste andere kwam een in zeer slechte staat
verkerende stapel tijdschriften uit de jaren 70. Deze was zo door vocht en schimmel aangetast dat
deze direct is gedeselecteerd.
Ook kwamen uit de kruipruimten grote hoeveelheden kladblaadjes en vloeipapieren naar boven,
beschreven met sommen, kladzinnen of krabbels. Deze zijn wel bewaard, maar niet verder gecategoriseerd. Papier zonder tekst werd direct gedeselecteerd.

Figuur 8. Een batch vondsten, net uit de vuilniszak, klaar om verder verwerkt te worden.
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Figuur 9. Kruipruimtes zijn geen comfortabele plekken. Remco de Kluizenaar hielp een middag mee met het
onderzoek onder kamer 11.

4.2.2 Behandeling van de overige objecten
Voor de 3D-objecten geldt overwegend dezelfde behandeling als bij de documenten. Alle objecten
werden afgestoft, beschreven en opgeborgen in doosjes op kamernummer. Objecten die - enigszins subjectief - beoordeeld werden als voldoende interessant voor het onderzoek, kregen een
volgnummer.
In sommige gevallen werden gebroken gebruiksvoorwerpen, zoals een 7-upflesje en een gipsen
beeld, zo goed en kwaad als mogelijk weer in elkaar gezet. In het geval van het gipsen beeld
werden daarbij sommige delen met nieuw gips in een afwijkende kleur aangevuld, zodat te zien is
welke delen origineel zijn en welke niet.
Waar relevant voor de rapportage zijn de gevonden objecten ten slotte gefotografeerd.

4.3 Uitrusting voor het bouwbiografisch onderzoek
Het onderzoek in de kruipruimten vergde een goede voorbereiding. Kruipruimtes zoals die in ’t
Venster zijn bepaald geen comfortabele plekken (figuur 9).
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Tegen het alom aanwezige fijnstof werd een ‘North’ halfgelaatsmasker van de hoogste kwaliteit
(P3) gebruikt. Goede handschoenen, schoenen, kniebeschermers en een overall bleken verder
wezenlijk voor enigszins comfortabel onderzoek, zowel tegen het stof, als tegen het aanwezige
bouwpuin in de kruipruimtes. Na elk onderzoek werd de overall direct in een zak opgeborgen en
gewassen om zoveel mogelijk stofverspreiding te voorkomen.
Als lichtbron onder de vloeren werd een standaard TL looplamp en verlengkabel (haspel) en daarnaast een kwalitatieve zaklamp van het merk MAGlight gebruikt. Nadrukkelijk werd geen lamp
gebruikt die grote hitte produceert (zoals de meeste bouwlampen doen) om brand te voorkomen.
Als tijdelijk opbergmiddel voor vondsten, werden KOMO vuilniszakken van stevige kwaliteit ingezet. Deze bleken goed te voldoen voor de papieren vondsten, maar sommige voorwerpen prikten
door het plastic heen. In het algemeen was dit met enige voorzichtigheid prima te managen door
bijtijds een nieuwe zak te nemen.
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5 Resultaten van het locatieonderzoek
Het locatieonderzoek leverde een groot aantal - fragmenten van - documenten, objecten en sporen
aan het gebouw op. Hieronder worden de resultaten per objecttype in aparte paragrafen beschreven. Eerst volgt echter een totaaloverzicht van de gedane vondsten (tabel 1).
NOOT: Het gaat in tabel 1 alleen om een indicatie van het totale aantal vondsten. Door de grote
hoeveelheden zijn niet alle vondsten afzonderlijk genummerd. Alleen de genummerde vondsten
zijn weergegeven in de tabel. Als bijvoorbeeld alle papieren vondsten zouden worden meegeteld,
zou het aantal gevonden ‘documenten’ zeker het dubbele aantal beslaan. Vaak ging het echter om
onbeschreven papieren vodjes of kladblaadjes. Deze zijn niet allemaal gecategoriseerd.

Locatie

Documenten

Objecten

Overige

(vermoed) Verband met
periode WOII

Onder Kamer 4

28

13

0

1

Onder kamer 11

1

10

Onder Kamer 7

31

9

0

1

Onder Kamer 8

11

0

0

0

Onder Kamer 9

31

25

0

3

Trappenhuis Oost

0

0

1

1

Zolders

0

0

Vele inscripties (niet geïnventariseerd)

2 (mogelijk meer)

Buitenzijde gebouw

0

0

1

1

Totaal

101

57

2

9

Tabel 1. Indicatie van het totaal aantal vondsten per locatie in het gebouw en het aantal dat in verband
gebracht kan worden met de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier een indicatie omdat niet alle vondsten
apart genummerd zijn. De hoeveelheid was daarvoor praktisch gezien te groot.

5.1 Documenten
In de kruipruimtes werd, in overeenstemming met de verwachting, veel papier gevonden. De totale
hoeveelheid was werkelijk enorm: Na de veldinspectie zat de verzameling tijdelijk opgeborgen in
maar liefst 15 vuilniszakken en 4 dozen!
Opvallend is het grote aantal proefwerken die als prettige bijkomstigheid hebben dat er een naam
en datum op staat, waardoor ze ideaal zijn voor vervolgonderzoek. Van één scholier uit de jaren 60
werden zelfs 5 proefwerken gevonden uit verschillende jaren, wat een reeks interessante vragen
oproept over de aanleiding voor dit feit.
Helaas zijn er geen proefwerken gevonden uit de oorlogsperiode tot aan de vordering en geen
documenten die direct te relateren zijn aan de Duitse ingebruikname. Slechts één documentvondst
kan met recht aan de oorlog gerelateerd worden, ondanks dat ze in een latere periode is geschreven. Het gaat om een bruin opstelboekje van een leerlinge die in 1944, net voor de tweede evacu-
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atie van Wageningen op de HBS kwam. Het boekje is in zeer slechte staat, maar op een van de
beter bewaarde pagina’s beschrijft deze leerlinge kort de periode 1944 waarin zij op school kwam.
De naam van de leerlinge is helaas nog niet duidelijk geworden. Een citaat (zie ook figuur 10):
“Ik ben namelijk hier op school gekomen in september 1944; twee weken voor het bombardement van Wageningen dus. En die twee weken zijn in m’n herinnering geworden tot iets
heel bijzonders en bijna onwerkelijks, omdat er sindsdien zo ontzettend veel gebeurd is en
die veertien dagen vrijwel de laatste herinnering zijn van vlak voor de evacuatie.”
Opvallend aan de totale verzameling documenten is dat er een duidelijk piek aan papierwerk lag
die te dateren is in de jaren 60 (figuur 11). Ook leken oudere - vooroorlogse - documenten zich
vaak aan de zijkanten van de kruipruimten te bevinden en vaak in hoopjes zand en stof in de
hoeken. In één vertrek lag zelfs een aantal vrij complete kranten uit 1967 en 1968.
De meest plausibele hypothese hiervoor gevonden, is dat eind jaren 60 de HBS een grondige verbouwing heeft ondergaan, waarbij alle vloeren zijn vervangen (de onderaanblik doet met redelijke
zekerheid vermoeden dat dit niet de vloeren zijn uit 1897, omdat er sprake is van stalen H-balken
die niet aansluiten bij de stijl van de rest van het gebouw). Tijdens de verbouwing is dan eerste
de rommel die al aanwezig was netjes naar de hoeken geveegd en daarna veel nieuw materiaal
in een keer in de ruimten gekomen. Het zou interessant kunnen zijn dit soort chronologie van het
gebouw eens naast papieren archiefinformatie te leggen (zie ook § 7.2.2).

Figuur 10. Pagina uit het schrijfboekje van een nog onbekende leerlinge. Het geciteerde stuk staat links in de
alinea “M’n eerste en mijn laatste jaar op het Lyceum”.
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Figuur 11. Een typisch document uit de jaren 60: een poster van jeugdidool Michael Landon, alias Bonanza!
Menig 45-plusser kan de intro-tune van deze TV-serie (1959-1973) nog zingen, wat dus ook steevast gebeurt
als ik deze vondst aan hen laat zien.
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5.2 Objecten
5.2.1 Objecten uit de Tweede Wereldoorlog
Van alle 57 gevonden objecten komen de sigarettenverpakkingen van het merk “The Three Castles” als enige in aanmerking om het stempel ’40-’45 te mogen dragen (figuur 12). Al is dit niet met
zekerheid te zeggen. De verpakkingen dragen geen datum, zoals dat met sigaretten tegenwoordig wel het geval zou zijn. “The Three Castles” is een merk uit Groot Brittannië, dat mogelijk werd
gerookt door geallieerde militairen in Wageningen rondom de bevrijdingsperiode. Dit sluit echter
niet uit dat ook na, of vóór WOII de sigaretten in omloop waren. Ook schijnt het merk - dat al sinds
1878 bestond - enige tijd in Nederland geproduceerd te zijn (P.M. Kernkamp pers. mededeling).

5.2.2 Overige Objecten
Alle andere vondsten zijn niet zonder verder onderzoek aan de oorlog te relateren. Er zitten echter
een paar leuke tussen en daarom hieronder enkele foto’s (figuren 13 t/m 21). Een overzicht van
alle vondsten is te vinden in de bijlagen. Eén object verdient het echter om apart uitgelicht te
worden.

Het gipsen beeld
Onder de vloer van kamer 11 werden vele gipsen fragmenten gevonden. Aangezien de gipsvoorraad van het creatief centrum en de keramiekbakoven ook in kamer 11 staan, schonken mijn col-

Figuur 12. Sigarettendoosjes van het merk “The Three Castles”.
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Figuur 13. Het beeld uit kamer 11 met links de auteur als aanduiding van hoe wonderbaarlijk groot dit object
bleek te zijn na de restauratie. Het gewicht na restauratie, waarbij tamelijk wat gips moest worden toegevoegd
voor de stevigheid, bedraagt ongeveer 40 kilo.

lega voor de dag Remco en ikzelf er in eerste instantie weinig aandacht aan. Tot we ontdekten dat
het om grote stukken van hetzelfde beeld ging, waarin een gezicht te herkennen was van meer
allure dan waartoe we de gemiddelde Wageningse knutselaar in staat achtten. We besloten het
beeld in fragmenten naar boven halen, en hiervoor bleken tot onze verrassing 5 middelgrote dozen
nodig!
Samen met vrienden van ondergetekende is het beeld met geduldig passen en meten weer in
elkaar gezet en opnieuw ingevuld waar nodig ter versteviging. Het resultaat is zondermeer fenomenaal, zoals figuur 13 wel laat zien. Het gerestaureerde beeld is ongeveer 80 cm hoog en weegt
- inclusief nieuw ingevuld materiaal - rond de 40 kg. De voorstelling van een buste van een mannenkop die schuin naar rechts wegkijkt. Haksporen in het gezicht laten zien dat het moedwillig
(verder) is gemolesteerd.
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Foto’s van enkele objecten

Figuur 14. Melkblik van ‘Friesch Meisje’.

Figuur 15. Een ‘Zwarte Kat’ batterij en een gebroken ‘Caroco’ chocolademelkfles.

Figuur 16. Chinees aardewerken bordje vervaardigd door ‘Petrus Regout Maastricht’.

Figuur 17. Chiclets pepermunt kauwgumverpakking.

Figuur 18. Diverse Shag- en sigarettenverpakkingen.

Figuur 19. Gebroken flesje uurwerkolie.
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Figuur 20. Laatste handschrift aangaande het
Wagenings Lyceum, in het gebouw.

Figuur 21. Rattus mummificatus.

5.3 Overige sporen in het gebouw
5.3.1 Kogelgat in vensterglas
Een verhaal dat al sinds de oorlog van het gebouw bekend is, is dat er een kogelgat zou zitten in
het glas van een raam in het oostelijke trappenhuis. Dit verhaal is op waarheid getoetst en inderdaad is een gat aangetroffen in het trappenhuis (figuren 22 en 23), maar het is vrijwel zeker te
klein voor een kogel. Het standaard kaliber in WOII lag rond de 8 mm of groter en dit gat is kleiner
van doorsnede (6 bij 8 mm). Desondanks is een verband met de krijgshandelingen van de Tweede
Wereldoorlog niet uitgesloten, want het zou veroorzaakt kunnen zijn door een granaatsplinter. Feitelijk is de oorzaak van het gaatje echter niet vast te stellen. Een collega suggereerde dat het ook
wel eens een gaatje van een luchtbukskogeltje kan zijn, daar het hem zelf in ieder geval erg ‘cool’
leek op zijn oude middelbare school te schieten.

Figuur 22. Het vermeende kogelgat in het oostelijke
trappenhuis, zomer 2010.

Figuur 23. Het trappenhuis oost.
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5.3.2 Inscripties
De zolder herbergt een groot aantal inscripties van al dan niet heimelijke bezoekers. Ze zijn te
dateren vanaf de allereerste dagen van de HBS in 1897, tot en met het jaar van onderzoek 2010.
Je naam schrijven in de zolder van de HBS lijkt haast wel een Wageningse volkstraditie.
De inscripties zijn alleen geïnventariseerd waar ze te relateren zijn aan de vraagstelling, c.q. aan
de periode van de Tweede Wereldoorlog.

H.C. van Putten
De eerste, en meest opmerkelijk inscriptie uit de oorlogsperiode is die bovenin het trappenhuistorentje (figuren 24 en 25). De inscriptie draagt de tekst:
“H.C. van Putten Dec 44 SS

”

De letters zijn met grove halen in het houtwerk gekrast. In december 1944 was het gebouw bewezen in vordering bij de Wehrmacht. De toevoeging “SS

” geeft aanleiding tot allerlei speculaties

over de betekenis (meer hierover bij de paragraaf ‘Conclusies’).

J. Stammes
Een andere inscriptie uit de oorlogsperiode is te dateren op 4 mei 1944 (figuur 26). Ook deze
inscriptie roept vragen op, want hoewel de meeste inscripties in de zolder enkel een naam (ofwel
initialen) en een datum bevatten, luidt deze inscriptie:
“J. Stammes Gymnastiek 4.5.44”.

Figuur 25. Inscriptie “H.C. van Putten Dec 44 SS
in het houtwerk van het torentje op de bovenste
verdieping.

Figuur 24. De balk met de inscriptie “HC van Putten”
in het torentje.
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Figuur 26. De inscriptie “J. Stammes Gymnastiek 4.5.44”.

Opvallend is dat 44 is geschreven op een manier die men ook als ‘SS’ kan lezen, enigszins lijkend
op de notatie van de inscriptie van figuur 25. De wijze van schrijven van het getal 4 als een soort
S was echter ook vóór de Tweede Wereldoorlog in Nederland in gebruik en mag geen aanleiding
zijn voor haastige conclusies (zie verder bij ‘Conclusies’). Zeker valt de datum van deze inscriptie
binnen de periode waarin volgens de archiefstukken het pand gevorderd was door de bezetter.

Overige inscripties
Deze twee inscripties zijn de enige twee die met zekerheid te dateren zijn in de periode van vordering door de Wehrmacht. Maar er zijn er meer die ook uit de periode WOII afkomstig zijn van vóór
de periode van vordering, dus vóór 20 maart 1944:
• “K.B. Luik (?) 13 juli 1940 III G”
• “H. Ha??e B IV Maart 1941”
• “J.A. 24-3-41”
• “Jan de Ruiter - Markt 42 - Veenendaal - 23-2-44”
Daarnaast zijn er opvallend veel signaturen uit september 1945, een paar maanden na de bevrijding. Onder andere:
• “J. de Ruiter (?) 15 september 1945”
• “T. van Dijk -19 september 1945”
• “24 sept 45 - J.A. Bakker - J. ??”
• “Kramer 45”
• “J ?sters B4 - 24 sept 1945”
Opvallend detail is dat J. de Ruiter ook hier weer verschijnt. Ervan uitgaande dat het dezelfde
(man?) is, maakte de Ruiter er blijkbaar een sport van zijn naam te noteren in de zolder van de
HBS. De opvallende veelheid aan inscripties uit september 1945 doet vermoeden dat er toen iets
veranderd is in de situatie rondom de HBS. Mogelijk is dit het moment, dat voor het eerst sinds de
bevrijding de leerlingen weer naar school gingen (dit is niet nader onderzocht).
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Figuur 27. De inscriptie van Timmerman of bouwmeester van Eck 1897. Daarboven ‘herbouwd 1788’ door grappenmaker ‘de Lou’.

Daarnaast is het goed om te benoemen dat de grote meerderheid van de inscripties geheel niets
met de oorlog te maken heeft. De vroegste inscriptie stamt uit 1896 en is van -vermoedelijk- een
van de timmermannen, net als die uit 1897, waarvan er verschillende te vinden zijn, geschreven in
dikke zwarte verfletters. De meest uitvoerige leest ‘Gebouwd 1897 door van Eck Nijmegen’. Boven
de inscriptie van deze timmerman staat nog een schijnbaar oudere inscriptie met de tekst “Herbouwd 1788”(zie figuur 27). Elders staat in hetzelfde handschrift ook nog “P. de Lou 1832”. Bijzonder is dat deze laatste twee inscripties stammen uit de tijd dat het gebouw nog helemaal niet
bestond! Gelukkig geeft De Lou ook zelf zijn ware aard weg (of geeft iemand anders hem weg?),
want in een derde inscriptie is te lezen: “P. de Lou neemt het niet zo nauw”.
Eén schuinte van het dak lijkt haast wel een gereserveerde plek te zijn voor personeel van de
HBS. Verschillende mensen hebben hier hun naam vereeuwigd. De duidelijkst leesbaren zijn (zie
ook figuur 28):
“1900-1918
L.J. Lijnenburg Concerge
J. van Baak Amanuenses
1900-1930”
De spelfouten zijn authentiek overgenomen van het origineel.
Niet alle jaren lijken even vertegenwoordigd in de inscripties, wel zijn er ook opvallend veel van dit
jaar (2010) te vinden.
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Figuur 28. Het “personeelshoekje” op de zolder van Lijnenburg en Van Baak. Rechts van deze tekst staat
dezelfde tekst nogmaals in krijtschrift, al is ook de onderste datum hier “1900” i.p.v. 1930.

5.3.3 Verborgen ruimte achter de betimmering van kamer 202
Uiteraard was er grote spanning rondom de verborgen ruimte onder het schuine dak in kamer 202.
Een vergelijking van de oppervlakte van de vloer met de uitloop van het schuine dak wees op een
ruimte van zeker 10 m² rondom het vertrek.
De spanning werd al snel getemperd toen in de betimmering van de wanden zeer moderne roestvrijstalen schroeven werden gevonden. Zo lang geleden was het nog niet afgedicht.
Na opening van de ruimten bleek de inhoud enkel te bestaan uit een stapeltje in onbruik geraakte
gordijnrails, wat dakpannen en een sigarettenpeuk van de timmerman (figuur 29).

Figuur 29. De auteur in de loze ruimte in kamer 202. Er
lagen alleen wat gordijnrails en dakpannen.
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Figuur 30. De enige toegang tot de verborgen ruimte in de kruipruimte van kamer 007.

Figuur 31. Een foto in het kamertje. Rechtsonder een gemetselde boog die de trap ondersteunt.
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5.3.4 Verborgen kamer in de kelder
Per toeval werd in het gebouw nog een verborgen ruimte ontdekt. Hij bevindt zich onder de
(westelijke) trap naar de kelder, in het oude hoofdgebouw uit 1897. Vanuit de normale ruimten is het kamertje niet toegankelijk. Vanuit de kruipruimte onder kamer 007 leidt een klein gat
naar deze ruimte, zelfs te klein om een hoofd door te steken, maar een camera gaat net (figuren 30 en 31) Op figuur 32 is de plaats van dit kamertje aangegeven in de plattegrond van het
gebouw.

Figuur 32. Verborgen kamer op de plattegrond van het gebouw.

5.4 Sporen aan de buitenzijde van het gebouw: Gevelschade
door Granaatvuur
Aan de zuidzijde van het gebouw zijn sporen aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden
met artilleriebeschietingen (figuur 33). Het gaat om een onregelmatig patroon van scherfjes en
krassen die uit de bakstenen zijn weggeslagen. De gedachte dat deze het gevolg zijn van beschietingen is algemeen bekend bij de medewerkers van ’t Venster.
Wageningen is op twee momenten in de oorlog onder artillerievuur gekomen. De eerste keer in de
meidagen van 1940, de twee tegen het einde van de oorlog. In de laatste Oorlogswinter is er intensief vanuit de Betuwe over de Rijn gevuurd richting Duitse posities. Vooralsnog wordt aangenomen
dat de sporen in de gevel uit deze laatste periode afkomstig zijn.
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Figuur 33. Schade aan de zuidgevels door granaatvuur.
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6 Conclusies

Hieronder volgen de conclusies van dit onderzoek met betrekking tot elke (deel)vraagstelling. In
tabel 2 is een overzicht gegeven van alle aan de oorlog te verbinden vondsten.
Conclusies met betrekking tot de vraagstelling:
1.

Zijn er in of op ‘de Hucht’ en de ‘HBS’ sporen te vinden, in de vorm van materiële neerslag
of anderszins, die direct in verband te brengen zijn met de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en/of de vordering van deze panden door de Duitse Wehrmacht in de periode 1940
-1945 in het bijzonder?
Op deze vraag kan volmondig met ‘ja’ worden geantwoord: Er zijn op de zolder van de HBS
diverse inscripties gevonden uit de periode 1940-1945. Twee ervan zijn te dateren tijdens de
Duitse vordering: “H.C. van Putten Dec 44 SS

” en “J. Stammes Gymnastiek 4.5.44”. Ook de

beschadigingen aan de buitenzijde van het pand zijn met grote waarschijnlijkheid afkomstig
van granaatvuur uit de oorlog. 3
Daarnaast zijn er enkele objecten gevonden, die met minder zekerheid of indirect aan de
oorlog verbonden zijn: de sigarettenpakjes van het merk ‘The Three Castles’ en het schrijfboekje van de leerlinge, dat reflecteert op de bezettingsperiode.
Uiteraard heeft dit bewijs zijn beperkingen:
- Feitelijk is het schrijfboekje een reflectieve schrijfoefening van rond 1950, en dus geen
vondst uit de oorlog zelf.
- De sigarettendoosjes zijn niet met zekerheid afkomstig van militairen. Ze kunnen ook uit de
periode net na de bevrijding stammen of van civiele (niet militaire) afkomst zijn. Het roken
van Britse sigaretten was waarschijnlijk nog lang na de bevrijding populair.
Wel heeft Hans Timmerman aangegeven soortgelijke pakjes te hebben gevonden in kruipruimtes en dat ook hij ze in verband bracht met geallieerde troepen na 1945 (pers. mededeling)
Hoewel ze dus geen muurvast bewijs zijn, zijn deze stukken gevoelsmatig uniek en treffend
genoeg om bij de argumentatie te betrekken.
2.

Wat zeggen de sporen uit de vorderingsperiode over de functie en betekenis van deze panden
in de bezettingstijd?
Deze vraag laat zich lastiger en enkel hypothetisch beantwoorden. In tegenstelling tot de
vondsten van Hans Timmerman in het badhuis in Laag Soeren, zijn er in de HBS geen Duitse
documenten gevonden. De aard van de vordering blijft in het vage.

3

Nader onderzoek leert dat ook de melkblikjes van Friesch meisje een productie of vervaldatum in de oorlogsperiode dragen ‘’44 9 04”. Ook dit is
een spoor uit de oorlog, maar kon niet meer in deze rapportage verwerkt worden.
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Naar de betekenis van de inscripties kan men enkel gissen. Als de inscriptie “H.C. van Putten,
dec 44 SS

” verwijst naar het overlijden -of sneuvelen- van H.C. van Putten, dan heeft hij

(of zij) de inscriptie niet zelf aangebracht. En dan: gaat het om een overleden / gesneuvelde
SS’er? Of om de herdenking van een slachtoffer van de SS, of een verwensing richting de SS?
Dat Van Putten een Nederlandse naam is zegt niet zoveel: Nederland kende tegen het einde
van de oorlog tienduizenden vrijwilligers in dienst bij de ‘Nederlandsche SS’ en de ‘Waffen-SS’. Zeer nabij gelegerd in Ede waren bijvoorbeeld de ‘SS-Infanterie-Geschütz-ErsatzBataillon’ en de ‘Ersatz SS-Polizei-Schützen-Regiment 1’ waarin mogelijk ook Nederlanders
dienden. In september 1944 leverde het hoofdzakelijk uit Nederlanders bestaande ‘SS-Wachbataillon 3’ uit Amersfoort slag tegen de Britten op de Ginkelse Heide (Wijnen en Schute 2010;
Meinsma 2010).
Ook de inscriptie ‘J. Stammes Gymnastiek 4.5.44’ roept vragen op. De eerste gedachten naar
de duiding van deze inscriptie waren dat het hier om een aan de bezetter gelieerde persoon
moest gaan. Dit omdat de datum van de inscriptie - 4 mei 1944 - valt na de datum waarop de
HBS gevorderd werd. Contact met oud-leerlingen leverde echter onomstotelijke informatie op
dat de heer Stammes de Gymnastiekleraar van de HBS was. Een leerling wist hem nog goed
te herinneren. Hieruit blijkt dat de gymnastiekleraar een maand na de officiële vordering van
de HBS, nog toegang had tot de zolder van school! Dit doet vermoeden dat de datum in de
archiefbron niet overeenkomt met de praktijk. Volgens de oud-leerlingen werd de school vermoedelijk pas in de zomer in gebruik genomen door de Duitsers. De heer B.C. Jansen herinnert zich daarvan dat hij later heeft gezien dat het gebouw door de Duitsers vol gestapeld was
met fietsen. Een merkwaardig gegeven, maar vooralsnog de enige informatie over de aard van
de vordering. Het heeft er de schijn van dat de bezetter dit statige pand gebruikte voor een
tamelijk aardse functie: opslag van in beslag genomen goederen.

Object / Spoor

Aantal

Opmerkingen

Inscripties in de wanden van de zolders

2

1) ‘HC van Putten Dec 44 SS ’
2) ‘J. Stammes Gymnastiek 4.5.44’

Granaatsporen zuidzijde gebouw

1

Mogelijk van artillerievuur uit de Betuwe

Gat in venster oostzijde gebouw

1

Het verhaal dat dit een kogelgat is klopt niet, maar mogelijk is het gevolg
van een granaatsplinter

Sigarettendoosjes “The Three Castles”

4

Mogelijk afkomstig van geallieerde militairen?

Proefwerken 1945

10

Formeel van na de oorlog, maar heeft geleid tot terugvinden van enige nog
levende HBS-leerlingen uit deze periode via een regionaal nieuwsblad

Opstel boekje

1

Bevat een persoonlijk relaas van een leerlinge over de periode rond de
evacuatie van Wageningen

Tabel 2. Sporen in de voormalige HBS die in verband gebracht kunnen worden met de Tweede Wereldoorlog.
Van rood naar geel aflopend de mate waarin de vondsten te relateren zijn aan WOII.
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7 Discussie
Deze rapportage sluit af met een discussie vanuit twee ingangen:
1. Wat heeft dit onderzoek aan nevenresultaten opgeleverd met betrekking tot de methodiek?
2. Welke waarde heeft, of op wat voor wijze draagt dit type locatieonderzoek (hierna ‘bouwbiografisch onderzoek’ genoemd) bij aan wat er al is, aan de wetenschap, mens en maatschappij?
Deze ingangen, een meer praktische en een meer theoretische worden in onderstaande paragrafen belicht.

7.1 Reflectie op de methodiek
7.1.1 Architectuur en historie van een pand zeer wezenlijk voor het resultaat
Wat betreft het resultaat, maakt het duidelijk erg veel uit in wat voor soort pand men dit soort
onderzoek uitvoert. De Hucht en de HBS zijn allebei vooroorlogse gebouwen en ze zijn allebei
gevorderd geweest ten behoeve van de Wehrmacht. Het contrast in het aantal vondsten is treffend. Eindstand HBS tegen De Hucht: 160 tegen 0! 4
De HBS leverde een waar arsenaal aan vondsten op uit alle decennia sinds het bestaan van het
gebouw. De Hucht daarentegen leverde niets op. Ondanks dat dit pand veel en veel groter is dan
de HGS, zijn er geen vondsten uit de oorlog, maar ook niet uit andere perioden gedaan. De platte
daken, onderkeldering en hygiënische strakke afwerking van het voormalig ziekenhuis maken het
vondstresultaat nihil. In het hergebruik en in de kale oplevering een paar jaar terug werden alle
sporen uit het verleden opgeruimd. De architectuur en gebruiksgeschiedenis zijn dus zeer bepalend voor het resultaat.

De architectuur en gebruiksgeschiedenis van een pand zijn bij bouwbiografisch onderzoek zeer
bepalend voor het resultaat
Ook de geschiedenis van het pand werkt mee of tegen in het vondstresultaat. In de HBS bleek
in de kruipruimte duidelijk dat er veel is veranderd in de 110-jarige bestaansgeschiedenis. Niet
alleen zijn alle leidingen enkele malen vervangen (water, gas en elektra), ook de vloeren zijn in de
jaren 60 opnieuw gelegd. In de kruipruimtes was goed te zien hoe de zandlaag aangeharkt was
en mogelijk zelfs geschoond. In sommige kamers lagen alle oudere vondsten enkel in de hoopjes
zand in de hoeken, als waren ze daar bij elkaar geveegd. De oudste documenten die in de HBS
gevonden zijn, lagen in een wat dieper gelegen hoek van de kruipruimte, waar ook een hoofdelek-

4

Een redigent merkte op dat De Hucht feitelijk niet onderzocht is. Daar valt wat voor te zeggen, omdat inderdaad de Hucht niet kamer voor kamer
onderzocht is, zoals de HBS. Zelf vind ik valide om toch van een 160:0 stand ter spreken omdat de verkenning van het pand grondig genoeg was
om vast te stellen dat het aantreffen van bijvoorbeeld inscripties en documentvondsten vrijwel uitgesloten is.
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Figuur 34. Een van de oudste documenten uit de HBS, gevonden
onder de hoofdleiding van de elektrische installatie: een toegangskaartje voor een Kermesse d’été in de Doele. Vermoedelijk gaat
het hier om de voormalige concertzaal de Doelen eens gelegen op
de kop van de Coolsingel aan het Haagse veer.

triciteitsleiding het gebouw binnenkomt. Hier lag het wellicht niet voor de hand, of was het lastig de
kruipruimte op te ruimen tijdens de aanleg van de nieuwe vloeren in de jaren 60 (figuur 34).
Inmiddels geeft ook nieuw onderzoek aanvulling op deze conclusies. Bij vooronderzoek in een
19e-eeuws pand in Amersfoort bleek dat bij de renovatie in de jaren 90 de vloeren verwijderd zijn
geweest, de kelder is opgevuld met zand en de gehele kruipruimte daarna egaal is aangesmeerd
met een laag beton. Ondanks de veelbelovende voorbodes op de aanwezigheid van Duitse sporen,
hebben de renovatiewerkzaamheden het pand volledig ongeschikt gemaakt voor bouwbiografisch
onderzoek (Wijnen 2010b).

7.1.2 Vondsten uit alle perioden, dus ook buiten de onderzoeksvraag om
Van de 160 vondsten in de HBS zijn er maar enkele uit de Tweede Wereldoorlog. Dit was een verwacht resultaat, maar ook een les voor vervolgonderzoek. In de kruipruimte zelf is vaak niet goed
onderscheid te maken wat wel en niet belangrijk is voor de vraagstelling omdat het er zo donker en
stoffig is. Selecteren ter plekke is dus niet handig. Dat betekent dat veel voor de zekerheid moet
worden verzameld, gestoft en gestreken: tijdrovend werk dus.
Daarnaast zijn veel objecten - ondanks dat ze buiten de vraagstelling vallen - zondermeer toch
interessant; zowel voor het historische beeld, als voor de gebruikers van het pand. Het meest
indrukwekkende voorbeeld daarvan is wel het één meter hoge gipsen beeld. Het heeft geen relatie met de onderzoeksvraag, maar het belang voor de geschiedenis van het gebouw en voor de
mensen die er nu werken of tekenles krijgen is wezenlijk. De les van dit onderzoek is dat je zo’n
vondst niet kunt laten liggen.
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De onderzoeksmethode levert vondsten op uit de totale gebruiksgeschiedenis van het pand.

7.1.3 Honderdzestig objecten en documenten….iemand interesse?
Ook is het een belangrijke vraag waar de vondsten - enorm in aantal - moeten blijven na afronding
van het onderzoek. Het aantal is groot en de fysieke kwaliteit kan erg variëren. Het archief van de
Gemeente Wageningen heeft aangegeven de verzameling zondermeer een waardevol rariteitenkabinet te vinden en zeker interesse te hebben in enkele stukken voor de eigen collectie, maar dit
geldt zeker niet voor de meerderheid van het materiaal (P.M. Kernkamp pers. comm.)
Verder bevatten de meeste papieren door hun ‘kruipruimtetijd’ schimmels waar elk verstandig
archivaris bepaald geen trek in heeft. Documenten die in aanmerking komen voor het archief
zullen in dit geval dus ontsmet moeten worden.
Als een gemeentearchief geen plek heeft - wat voor de objecten natuurlijk sowieso het geval is
- wie blijven er dan over? De eigenaren en gebruikers van het pand of de lokale musea zouden
afnemer of beheerders kunnen zijn, maar ook zij zullen geen plek hebben voor een grote -stoffige collectie als deze. Dan is er nog de locale historische vereniging als mogelijke geïnteresseerde.
De voorlopige conclusie is dat hoewel onderzoek als dit dus leuke en historisch waardevolle publicaties kan genereren, nog mogelijk niemand echt op de collecties zelf te wachten zit -afhankelijk
natuurlijk van wat de opbrengst is. Een suggestie die van meerdere kanten is gedaan, is om de
vondsten te conserveren en dan in goed afsluitbare containers als tijdcapsule terug te plaatsen in
de kruipruimte tot een later onderzoek aanleiding geeft ze weer boven te halen. Geen gek idee, op
zich.
Gelukkig kon het 80 cm hoge en 40 kg zware gipsen beeld in dit geval wel weer terecht in de voormalige HBS bij Stichting ’t Venster, waar het op termijn een mooi plekje zal krijgen.
De vraag ‘Wat te doen met de vondsten na afloop van het onderzoek?’ vraagt nog aandacht.
Een suggestie is om deze geconserveerd terug te plaatsen tot later onderzoek ze weer nodig
heeft.

7.2 De waarde van ‘bouwbiografisch bouwbiografisch
onderzoek’
Wat is nu de waarde van dit soort onderzoek? Heeft dit soort onderzoek, dat we gedurende
het proces bouwbiografisch onderzoek of ‘bouwbiografisch onderzoek’ zijn gaan noemen,
überhaupt wel (meer)waarde? Bijvoorbeeld ten opzichte van andersoortig, meer reguliere
onderzoekstechnieken?
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Vijf argumenten die hiervoor pleiten:
1.

Bouwbiografisch onderzoek kan werken als methodiek voor cultuurhistorisch onderzoek vanuit
een integrale benadering.

2.

Bouwbiografisch onderzoek kan aanvullende en objectieve informatie opleveren met betrekking tot de geschiedenis van een plek.

3.

Bouwbiografisch onderzoek levert veel lokaal authentiek gebruiksmateriaal op dat elders nauwelijks bewaard is gebleven.

4.

Bouwbiografisch onderzoek als katalysator van ‘beleefde authenticiteit’; de dialoog met de
geschiedenis van een plek als op zichzelf staande waarde.

5.

Bouwbiografisch onderzoek als ‘verwerkingsinstrument’.

7.2.1 Bouwbiografisch onderzoek als methode van cultuurhistorisch onderzoek
Bouwbiografisch onderzoek kan een krachtig middel zijn voor zijn integraal multidisciplinair cultuurhistorisch onderzoek: onder vloeren, tussen muren, achter plankieren op zolder kan kwetsbare
materiële cultuurhistorische neerslag liggen, die vaak zonder de bescherming van het gebouw de
tand des tijds niet had doorstaan. Bouwbiografisch onderzoek is een manier om deze cultuurhistorische waarden te mobiliseren.

Bouwbiografisch onderzoek kan een krachtig middel zijn voor zijn integraal multidisciplinair cultuurhistorisch onderzoek
Er zijn in de aanpak verbindingen te maken met de contemporaine archeologie, oftewel ‘de archeologie van de nieuwste, zeer recente geschiedenis’, en meer specifiek met de archeologie van de
Tweede Wereldoorlog: een vorm van contemporaine archeologie die in Nederland sterk in opkomst
is. Net als in de Tweede Wereldoorlogarcheologie gaat het hier om een multidisciplinaire aanpak
die de traditionele disciplines in de cultuurhistorie - o.a. bouwkunde de archeologie - overstijgt of
integreert en aanvullingen zoekt uit de antropologie, sociologie en ‘klassiek’ historisch onderzoek.
Ook is er net als in Tweede Wereldoorlogarcheologie sprake van zeer recent en vaak erg kwetsbaar vondstmateriaal.
De waarde van TWeede Wereldoorlogarcheologie voor het invullen van kennishiaten en voor zijn
functie in de beeldvorming van onze huidige maatschappij, wordt steeds breder onderkend (Kok
2009; Schofield 2005). Het ligt daarom voor de hand dezelfde waarden ook bij bouwbiografisch
onderzoek te plaatsen.

7.2.2 Bouwbiografisch onderzoek kan aanvullende en objectieve informatie
opleveren
Er zijn twee veelgehoorde argumenten die pleiten tegen cultuurhistorisch onderzoek naar de
recente geschiedenis en daarmee mogelijk tegen bouwbiografisch onderzoek.
1.

Waarom locatieonderzoek doen naar een tijd zo recent in het verleden? Daar weten we toch al
alles van?
Er zijn veel aanwijzingen dat dit niet klopt. Opnieuw hier de archeologie van de Tweede
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Wereldoorlog als voorbeeld. Veel van wat we ‘denken te weten’ over de oorlog komt uit bronnen die steeds opnieuw zijn overgeschreven van eerdere bronnen, vaak met alle fouten van
dien.
Verder verandert de kijk op de geschiedenis continu: het beeld van de slag om de Grebbeberg in 1940 is bijvoorbeeld decennia lang zeer negatief geweest omdat de eerste geschiedschrijving om allerlei redenen - die we hier buiten beschouwing laten - erg negatief was. Pas
de laatste decennia wordt dit beeld door nieuw onderzoek en geschiedschrijving steeds meer
bijgesteld. Dit voorbeeld geeft ook aan dat de verwerking van de oorlog nog altijd actueel
is. Dit geldt zeker voor die gebeurtenissen, die we wel ‘pijnlijk erfgoed’ en ‘pijnlijk verleden’
zouden kunnen noemen; het verleden waar we liever niet aan worden herinnerd (zie verder
paragraaf 7.2.4).
Ook praktisch weten we vaak veel minder over de oorlog dan we denken. Werkzaam als specialist Tweede Wereldoorlog bij RAAP, kom ik nog altijd vaker wel dan niet voorwerpen tegen
uit de oorlog waarvan ik geen idee heb wat de functie is geweest. Dit soort specifieke materiaalkennis is veel minder algemeen aanwezig dan mensen wel denken en daarmee is ook het
‘praktische leven’ in de strijd of tijdens de bezetting veel minder bekend dan we denken. Veel
dagelijkse zaken zijn zo vanzelfsprekend dat ze nooit worden opgeschreven.
Daarnaast bewijst huidig onderzoek deze hiaten in kennis. Dát er panden gevorderd zijn
geweest in Wageningen is uiteraard bekend, maar welke panden was alleen met archiefonderzoek te achterhalen, waarbij eveneens bleek weinig parate kennis er hierover in de gemeenschap is. De vragen waarom De Hucht en de HBS precies gevorderd zijn en hoe dit paste in
het Duitse bestuurlijk of militair systeem, daarop is nog helemaal geen antwoord gegeven
en daar is in Wageningen voor zover bekend ook nog nooit onderzoek naar gedaan. Kortom:
gevorderde panden in Wageningen: we weten er weinig van af.
2.

We kunnen het de getuigen toch gewoon vragen?
Voor getuigen van de oorlog gaat dit steeds minder op, want die zijn er alleen maar minder.
Ook wordt het menselijk geheugen in deze argumentatie vaak overschat. Het geheugen is
altijd slechts toegankelijk door de ‘gekleurde bril’ van de persoon nu. Ook zijn er tal van voorbeelden waaruit blijkt dat details van herinneringen vaak niet kloppen en op den duur volledig verdwijnen (o.a. R. Kok 2008 NOaA Lezing bij het RCE Amersfoort “Archeologie van de
Tweede Wereldoorlog”).

Nu zijn de ‘cons’ makkelijk te vertalen in ‘pro’s’: Contemporaine archeologie, de studie van de
materiële cultuur van de Nieuwe tijd en meer specifiek dit bouwbiografisch onderzoek, is een bron
van feitelijke informatie over de geschiedenis, die zowel kennishiaten kan aanvullen als het beeld
van de geschiedenis kan verscherpen.
Bouwbiografisch onderzoek is een bron van feitelijke informatie van de geschiedenis, die zowel
kennishiaten kan aanvullen als het beeld van de geschiedenis kan verscherpen.
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Twee voorbeelden uit de H.B.S. om dit punt te onderstrepen:
De grote concentraties van documenten uit de jaren 60 deden vermoeden dat het gebouw drastisch verbouwd is in de die tijd. Eerder was al opgevallen dat de huidige vloerbalken duidelijk niet
de originele balken uit 1897 zijn. En wat wijst een klein aanvullend onderzoek - bestaand uit het
invullen van trefwoord ‘Hoogere Burgerschool’ op Wikipedia - tot eigen verrassing uit: In 1968 werd
het systeem van de Hogere Burgerscholen met de invoering van de Mammoetwet afgeschaft. Precies in het jaar dus dat de vondsten een verbouwing van het pand suggereren!
Een andere ruimte leverde als vondst het bordje met ‘Wagenings Lyceum Verhuist naar Hollandse
Weg’ op (figuur 20). Daarmee kwam een einde aan het gebruik van het pand voor middelbaar
onderwijs. Samen met de concentratie vondsten in 1968 en proefwerken uit het begin van de 20e
eeuw, komt door het bouwbiografisch onderzoek een belangrijk deel van de ontwikkeling van het
middelbaar onderwijs in Wageningen aan het licht. Dat het eerste bewijs hiervoor kwam uit het
gebouw zelf en niet uit voorafgaand uitvoerig bureauonderzoek, was een verfrissende bijkomstigheid (zie verder paragraaf 7.2.4 over ‘Beleefde authenticiteit’).

7.2.3 Bouwbiografisch onderzoek levert veel lokaal authentiek materiaal op
Een bijzondere trek van het bouwbiografisch onderzoek is dat het veel kwetsbare papieren oplevert, die op andere manieren maar zelden bewaard blijven: boterpapier, fruit, vlees, kaas en broodzakken, ze waren er volop in de HBS. Omdat ze de vraagstelling van het onderzoek niet dienden,

Figuur 35. Boterpapier van ‘De Voorpost’.
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zijn ze overwegend buiten beeld gebleven in dit verslag. Gesteld kan echter worden dat een groot
deel van de Wageningse middenstand van de afgelopen honderd jaar terug te vinden was in de
kruipruimte. Een prachtig voorbeeld van een dergelijk stuk is het boterpapier (figuur 35)van de
“Wageningsche Arbeiders Coöperatie ‘De Voorpost’ met het opschrift:
“Aan de huisvrouwen! Door de ‘De Voorpost’ te steunen en sterk te maken, maakt gij de toekomst Uwer kinderen rooskleuriger. Als eene goede moeder dient gij daarom al Uw waren
van de ‘De Voorpost’ te betrekken.”
Dit soort verpakkingen werd destijds meestal als afval weggeworpen en is dus zeldzaam en geeft
een aardig beeld van de geschiedenis die op andere plaatsen niet meer zo makkelijk te herleiden
is.

7.2.4 Bouwbiografisch onderzoek versterkt de ‘beleefde authenticiteit’ van een
plek
Ten slotte raakt bouwbiografisch onderzoek aan een waarde van totaal andere orde, een die in
de archeologie en historisch onderzoek nog vaak niet met naam en toenaam wordt benoemd. Het
gaat dat dan over een fenomeen dat ik graag de ‘Beleefde Authenticiteit van een plek’ noem.
Beleefde Authenticiteit van een plek
Kruipruimtes, zolders, of schachten in gebouwen, het zijn bepaald geen comfortabele plaatsen. Alleen met focus en doorzettingsvermogen, steeds bewegend op handen en voeten,
bewegend door spleten van soms slechts 20 cm hoog, is het zoeken naar onooglijke flinters papier. En dan, met al die moeite, staar je ineens naar een toegangsbewijs van de Kermesse d’été in Rotterdam uit 1920 (figuur 34). Op zo’n moment gebeurt er iets met je als
onderzoeker. Het is alsof voor de onderzoeker het boek van de geschiedenis van deze plek
zich voor zijn geestesoog opent. Even is er geen onderzoeker, en geen gebouw, geen object
of subject, maar trekken de schimmen uit het verleden in beleefde eenheid voorbij. Het
moment is van korte duur, en daarna voel je als vanzelf weer hoe je elleboog pijnlijk rust op
een steentje, of valt een stoffig stukje spinrag in je oog, waardoor iets anders je acuut weer
in het hier en nu doet belanden.
Dit ‘beleefde authenticiteits-effect’ van de HBS, zoals hierboven verwoord vanuit mijn eigen subjectieve perspectief, wil ik benadrukken als een waarde van zowel het object van onderzoek (de
HBS) alswel van het proces van onderzoek zelf. Door via onderzoek direct in relatie te gaan met
een locatie als de HBS, komt de geschiedenis tot leven. Daarbij veranderen de grenzen van de
perceptie en krijgt de geschiedenis van die plek intrinsiek zijn waarde en betekenis voor de belever. Een betekenis die verder reikt dan het sec verwerken van kennis over die plek: de plaats komt
tot leven.
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‘Beleefde authenticiteit’ is een intrinsieke waarde van een locatie of (cultuurhistorisch) object,
verschijnend in de subjectieve ervaring van de belever op zo’n manier dat een directe dialoog
met de geschiedenis ontstaat tussen de belever en de locatie, die verder reikt dan het verwerken van feitelijke informatie (cognities) over die plek.

Deze ervaring van authenticiteit is zondermeer subjectief. De beleefde authenticiteit van een en
dezelfde plek of object kan voor twee verschillende personen volledig verschillen van invulling,
afhankelijk van hun achtergrond en kennis van de geschiedenis. Dit is precies de reden dat er
wetenschappelijk nogal omzichtig wordt gesproken over deze waarde, uit angst het stempel ‘onwetenschappelijk’ te krijgen. Daardoor is het begrip minder bekend dan - in ieder geval - zou kunnen,
ondanks dat eerste buitenlandse publicaties erover alweer stammen uit de vorige eeuw (Bell
1997).
Voor de archeologie van de Tweede Wereldoorlog, waar huidig bouwbiografisch onderzoek in de
vraagstelling raakvlakken mee heeft, wordt ‘beleefde authenticiteit’ al zeker sinds 2005 o.a. door
John Schofield benoemd als onvermijdelijke waarde van dit erfgoed (Schofield, 2005). Schofield
gebruikt hiervoor de term ‘sense of place’, die zich wat lastig laat vertalen in het Nederlands.
Terug naar de kruipruimtes. Hierboven werd de ‘beleefde authenticiteit’ van de HBS beschreven
door de ogen van de onderzoeker, maar het versterkende effect ervan gaat verder dan alleen de
onderzoeker zelf. De medewerkers van Stichting ’t Venster, de huidige gebruikers, waren zeer
onder de indruk van de vondsten uit de kruipruimtes. Dat het grote gipsen beeld een grote indruk
maakte op de medewerkers behoeft geen toelichting, maar bijzonder is dat ook juist de kleinere,
soms onooglijke stoffige of beschadigde zaken, zoals de sigarettenpakjes, de schoolmelk van
‘Friesch Meisje’ en de proefwerken een groot effect hadden op de medewerkers. Door deze kleine
vondsten, die door sommigen als erg oud ervaren werden, werd de beleefde authenticiteit van hun
werkplek nog eens extra versterkt.

Misvattingen
Dit laatste gegeven geeft aanleiding een diepgewortelde misvatting aan te kaarten die nogal eens
over ‘beleefde authenticiteit’ bestaat. Vaak wordt ‘beleefde authenticiteit’ nog wel eens verward
met ‘structurele feitelijke authenticiteit’. De misvatters gaan ervan uit dat voor een treffende - lees
‘authentiek beleefde’ - weergave van de geschiedenis, een object zoveel mogelijk in originele staat
moet worden teruggebracht.

Een veelvoorkomende misvatting ontstaat als ‘beleefde authenticiteit’ wordt verward met ‘structurele’ of ‘feitelijke authenticiteit’, waardoor er per abuis gedacht wordt dat een object voor een
treffende - lees ‘authentiek beleefde’ - weergave van de geschiedenis zoveel mogelijk in originele staat moet worden teruggebracht.
De voorbeelden hiervan zijn al even talrijk als evident. Om een voorbeeld in het WOII-tijdgewricht
te noemen: een bekend element uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het werk aan de Dief-
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Figuur 36. De zuilen naast de toegang van het Oranje Nassau Oord zijn kundig gerestaureerd, maar juist het
verwijderen van de rommeligheid en de oorlogsschade is volgens on-dergetekende de beleefde historische
authenticiteit van de locatie niet ten goede gekomen.

dijk, nabij Zijderveld. Hier is een kazemat gerestaureerd op zo’n manier dat de verf ervan af spat.
“Authentieke kleuren” verzekeren de restaurateurs, maar bezoekers geven aan dat het de beleefde
authenticiteit allerminst ten goede is gekomen. De charme is eraf ten opzichte van de eens volledig verlaten en overgroeide kazemat van vroeger, die de fantasie prikkelde door zijn verlatenheid
(R. Kok pers. comm.).
Een persoonlijk voorbeeld van ondergetekende zijn twee zuilen aan weerszijden van de Kortenburg in Wageningen, die samen de toegang tot het landgoed ‘Oranje Nassau Oord’ vormen.
Jaren lang stonden deze zuilen vergeten langs de Ritzema Bosweg, groen van de algen en deels
beschadigd door granaatvuur uit de oorlog. Jammer genoeg concludeerde het beheer na onderzoek dat de zuilen ‘kapot waren’, waarna de beschadigingen in 2010 weggepoetst werden. Toegegeven, het is prachtig gedaan: van de authentieke beschadigingen uit de eerste gevechten op de
Wageningse gemeentegrond is inderdaad nauwelijks meer iets te zien, maar voor ondergetekende
is juist de authentieke beleving onder de nieuwe glans verdwenen geraakt (figuur 36). 5

5

De beheerders hebben in dit geval overigens in een gesprek aangegeven dat de afweging om WOII-sporen te laten zitten wel is meegenomen in
de besluitvorming, maar dat gekozen is om een andere historische periode zwaarder te laten wegen. Dit doet niet af aan het -subjectieve- argument dat de zuilen nu minder tot de verbeelding spreken.
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Beleefde authenticiteit is een precair gegeven, waar nog vaak een duidelijke visie en strategie voor
lijkt te ontbreken. 6 Juist onafheid, de beschadigingen, rommeligheid, of de kleinheid van objecten
lijkt namelijk bij te dragen aan deze waarde. Juist hier is bouwbiografisch onderzoek met zijn aanvankelijk rommelig onderzoeksresultaat zeer op zijn plek.
Juist onafheid, beschadigingen, rommeligheid, of de kleinheid van objecten lijkt bij te dragen
aan de beleefde authenticiteit van een plek.

7.2.5 Bouwbiografisch onderzoek als verwerkingsinstrument van ‘pijnlijk
verleden’
‘Beleefde authenticiteit’ gaat bij bouwbiografisch onderzoek potentieel veel verder dan ‘slechts’
medewerkers een dieper besef van hun werkplek verschaffen. Kruipruimtes, zolderingen en
schachten, het zijn plaatsen waar men die zaken kwijt kan die men liever wil vergeten. Het zijn de
plaatsen waar de pijnlijke, niet geleerde of onvolledig geïntegreerde lessen van het verleden op
herontdekking liggen te wachten.
Vooral de heftige kanten van het oorlogsverleden zijn typisch zo’n pijnlijk verleden dat men in 1945
maar liever snel wilde uitwissen. Een voorbeeld daar van is de ‘Silbertanne Aktion’. Deze buitenwettelijke vergeldingsactie van de Nazi’s die vele onschuldige slachtoffers maakte, bleef in Nederland 65 jaar lang vrijwel buiten de geschiedschrijving. Een deel van die vertraging komt vermoedelijk vanwege de pijnlijke realiteit dat deze moorden door Nederlandse SS werd uitgevoerd. Pas dit
jaar publiceerde Inger Schaap er een studie over (Schaap 2010).
Wegpoetsen gaat niet. Geschiedenissen, juist de pijnlijke, blijven onderhuids in een samenleving
aanwezig en werken zich vroeg of laat weer naar boven. Hoe rauwer een geschiedenis, hoe groter
onze neiging het te ontkennen, maar hoe groter de kans dat het vroeg of laat weer opkomt. De
strategie van zand erover werkt niet, zo weet iedereen die het lang genoeg heeft geprobeerd.
De vordering van panden is een - op andere manier - pijnlijke geschiedenis. Gebruikers en bewoners werden zonder pardon op straat gezet. Kwam men na de bevrijding terug in door strijd
geraakte, of gevorderde huizen, dan boden de kruipruimten soelaas om snel van de rommel af te
komen. Vijfenzestig jaar na dato ligt een deel van deze geschiedenis wellicht te wachten op bouwbiografisch onderzoek om het verhaal alsnog te vertellen, het beeld van de geschiedenis aan te
scherpen, en onverwerkt pijnlijk verleden meer volledig te integreren.
In dit pilot-onderzoek bleken de sporen uit het vorderingsverleden gering te zijn. Maar daar moet
wel bij gezegd worden dat dit rapport hopelijk ook duidelijk heeft gemaakt dat het onderzoek zelf
ook al een vorm van aandacht en verwerking is, nog los van de uitkomsten in gevonden objecten!
Veel mensen die betrokken waren bij dit onderzoek zijn aan het denken gezet, deden hun verhaal,

6

Soms gaat het wel goed: contacten bij Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen gaven tijdens de redactiefase van dit rapport aan dat zij bij
het beheer van ruïnes zich juist sterk focussen op behoud zoals het is. Er wordt dus intensief beheerd, maar de bezoeker ziet daar in de praktijk
weinig van -is althans de intentie- dus zou de beleefde authenticiteit van de plek onaangetast moeten blijven.
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of kwamen met tips van hoe zij nog wisten dat opa vroeger in zijn huis op de Veerstraat…etc. Dát
proces heeft een waarde an sich in de verwerking van de geschiedenis.
Of bouwbiografisch onderzoek voor het WOII-tijdvak ook in de vorm van feitelijke objecten een
grote bijdrage kan leveren, moet verder bekeken worden. De lijst met interessante panden groeit in
ieder geval gestaag, de indicaties zijn hoopgevend, maar vervolgonderzoek is zeker nog nodig…
en zeker ook mijn verlangen.

De kruipruimtes boden na de oorlog soelaas bij het vergeten van de pijnlijke kanten van de
oorlog. Het waren plaatsen om snel van de rommel af te komen. Bouwbiografisch onderzoek
kan daardoor potentieel:
- het onverteld achtergebleven verhaal alsnog te vertellen,
- het beeld van de geschiedenis aanscherpen,
- en het onverwerkte pijnlijke verleden aan het licht brengen en daarmee helpen het nog meer
te integreren.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1. Bewijs van de vordering van de HBS op 20 maart 1944 uit het secretariearchief Wageningen, inventarisnummer 4002.
Figuur 2. Het pand van de voormalige Hoogere Burgerschool aan de Generaal Foulkesweg, kijkend op de oudste ingang van het gebouw aan de Wilhelminaweg.
Figuur 3. Hoofd Facilitair management Iris Koolsbergen wijst een plek aan waar vele vierkante
meters vloeroppervlak achter een lambrisering zijn weggetimmerd. Typisch een plek
waar zaken kunnen liggen die men voorlopig niet meer wil tegenkomen, of vergeten is.
Links op de foto de auteur.
Figuur 4. Het pand ‘De Hucht’ aan de Generaal Foulkesweg in 2010.
Figuur 5. Beheerder Aart van der Weijden slaat het slot van een van de roosters met een klauwhamer. Deze foto is in scene gezet. In werkelijkheid was Van der Weijden zo snel met
zijn ‘kraftspiel’ dat hij alleen nog met het slot in zijn hand mompelde: ‘Zo, dan zie je
weer dat onze wortels in het sloopbedrijf liggen’, nog voordat de foto gemaakt was.
Figuur 6. Plattegrond van de begane grond van de HBS.
Figuur 7. Impressie van een kruipruimte in de HBS.
Figuur 8. Een batch vondsten, net uit de vuilniszak, klaar om verder verwerkt te worden.
Figuur 9. Kruipruimtes zijn geen comfortabele plekken. Remco de Kluizenaar hielp een middag
mee met het onderzoek onder kamer 11.
Figuur 10. Pagina uit het schrijfboekje van een nog onbekende leerlinge. Het geciteerde stuk
staat links in de alinea “M’n eerste en mijn laatste jaar op het Lyceum”.
Figuur 11. Een typisch document uit de jaren 60: een poster van jeugdidool Michael Landon,
alias Bonanza! Menig 45-plusser kan de intro-tune van deze TV-serie (1959-1973) nog
zingen, wat dus ook steevast gebeurt als ik deze vondst aan hen laat zien.
Figuur 12. Sigarettendoosjes van het merk “The Three Castles”.
Figuur 13. Het beeld uit kamer 11 met links de auteur als aanduiding van hoe wonderbaarlijk
groot dit object bleek te zijn na de restauratie. Het gewicht na restauratie, waarbij
tamelijk wat gips moest worden toegevoegd voor de stevigheid, bedraagt ongeveer 40
kilo.
Figuur 14. Melkblik van ‘Friesch Meisje’.
Figuur 15. Een ‘Zwarte Kat’ batterij en een gebroken ‘Caroco’ chocolademelkfles.
Figuur 16. Chinees aardewerken bordje vervaardigd door ‘Petrus Regout Maastricht’.
Figuur 17. Chiclets pepermunt kauwgumverpakking.
Figuur 18. Diverse Shag- en sigarettenverpakkingen.
Figuur 19. Gebroken flesje uurwerkolie.
Figuur 20. Laatste handschrift aangaande het Wagenings Lyceum, in het gebouw.
Figuur 21. Rattus mummificatus.
Figuur 22. Het vermeende kogelgat in het oostelijke trappenhuis, zomer 2010.
Figuur 23. Het trappenhuis oost.
Figuur 24. De balk met de inscriptie “HC van Putten” in het torentje.
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Figuur 25. Inscriptie “H.C. van Putten Dec 44 SS

” in het houtwerk van het torentje op de boven-

ste verdieping.
Figuur 26. De inscriptie “J. Stammes Gymnastiek 4.5.44”.
Figuur 27. De inscriptie van Timmerman of bouwmeester van Eck 1897. Daarboven ‘herbouwd
1788’ door grappenmaker ‘de Lou’.
Figuur 28. Het “personeelshoekje” op de zolder van Lijnenburg en Van Baak. Rechts van deze
tekst staat dezelfde tekst nogmaals in krijtschrift, al is ook de onderste datum hier
“1900” i.p.v. 1930.
Figuur 29. De auteur in de loze ruimte in kamer 202. Er lagen alleen wat gordijnrails en
dakpannen.
Figuur 30. De enige toegang tot de verborgen ruimte in de kruipruimte van kamer 007.
Figuur 31. Een foto in het kamertje. Rechtsonder een gemetselde boog die de trap ondersteunt.
Figuur 32. Verborgen kamer op de plattegrond van het gebouw.
Figuur 33. Schade aan de zuidgevels door granaatvuur.
Figuur 34. Een van de oudste documenten uit de HBS, gevonden onder de hoofdleiding van de
elektrische installatie: een toegangskaartje voor een Kermesse d’été in de Doele. Vermoedelijk gaat het hier om de voormalige concertzaal de Doelen eens gelegen op de
kop van de Coolsingel aan het Haagse veer.
Figuur 35. Boterpapier van ‘De Voorpost’.
Figuur 36. De zuilen naast de toegang van het Oranje Nassau Oord zijn kundig gerestaureerd,
maar juist het verwijderen van de rommeligheid en de oorlogsschade is volgens
ondergetekende de beleefde historische authenticiteit van de locatie niet ten goede
gekomen.
Tabel 1.

Indicatie van totaal aantal vondsten per locatie in het gebouw en het aantal dat in verband gebracht kan worden met de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier een indicatie,
omdat niet alle vondsten apart genummerd zijn. De hoeveelheid was daarvoor praktisch gezien te groot.

Tabel 2.

Sporen in de voormalige HBS die in verband gebracht kunnen worden met de Tweede
Wereldoorlog. Van rood naar geel aflopend de mate waarin de vondsten te relateren
zijn aan WOII.

Bijlage 1. Alle (gecategoriseerde) vondsten.
Bijlage 2. Het proefwerk ‘Frans dictee’ van de heer Jansen.
Bijlage 3. Interview met de Heer W.H. Douma.
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Bijlage 1. Alle (gecategoriseerde)
vondsten
Documenten
Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

Datering

1

7

Proefwerk

DH de Jong, 1a - Fransch

1934

2

7

Proefwerk

William Loor -Frans

1964

3

7

Proefwerk

Wim Weg- geschiedenis

1964

4

7

Proefwerk

GPJ Versteegh - Frans

1934

5

7

Proefwerk

H van de Waal

6

7

briefkaart

NJN uitnodiging tot vergadering en excursie

7

7

briefkaarten (3)

waaronder één van Hotel Victoria te Brigue
en één van Photo House Niedecken St.
Moritz

8

7

onbekend drukwerk briefje

sigarettenvloei?

9

7

Lucifer kartonnetje

met reclame van WATAX taxibedrijf
Wageningen

10

7

kladblaadje

met tekening

11

7

Proefwerk

William Loor

1964

12

7

Proefwerk

Wim Weg

?

13

7

Overhoring Duits

Jan Bosman

14

7

Proefwerk Engels

William Loor

1964

15

7

Proefwerk Engels

William Loor

1963

16

7

Proefwerk

18

7

Instructieposter “Dieren en Mensen”

Fragment

19

7

Dienstenvelop HBS

Gestempeld. Van de directeur, gericht aan
den heer GA Geel, Stationsweg 79 Ede

20

7

Lesrooster met namen docenten

21

7

Poster Supremes en Michael Landon
(Bonanza)

22

7

Krantfragmenten uit 1968

23

7

Advertentie voor Wolters Woordenboeken

24

7

Envelop met Duitse poststempel

een douanestempel

25

4

Envelop Ministerie

Gericht aan de directeur HBS

26

4

nota gas- en waterbedrijf Renkum

aan Th Schouten, Kloosterpad 2

27

4

Frietzakje

1933

jaren 60

1968
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Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

Datering

28

4

Weekbriefje aannemer Frederiks

29

4

Overeenkomst tot het verrichten enige diensten - Stichting Kinderopvang Wageningen
‘t Grut

Iet Cool, moeder of voogd van Bram, 8 jaar
oud

1983

30

4

Verpakking ‘pijp schoonmaak iets’

31

4

Verpakking kabelzadels

32

4

Broodzak Banketbakkerij LG Vlugt

Generaal Foulkesweg 2

33

8

Boterpapier “Wageningse Arbeiders Coöperatie de Voorpost”

Leuke tekst onderaan

34

8

Stencil reclame of verpakking

Gebr. v. Everdingen, Veeren en Kapok
Bedden

35

8

Loterijkaartje van het Reumafonds

36

8

Mars reep verpakking

37

8

blad scheurkalender

38

8

Verkade verpakking

Hazelnootchocolade

39

8

Brood verpakking

Bakkerij en chocolaterie J.A. van B. Parkweg 14

40

8

Fragment omslag tijdschrift ‘Illustrated’

1952

41

8

Strippenkaart Bus

1953

42

8

Verpakking EM. A. Manasse

43

8

Fragment krant Trouw

44

11

Schrijfboekje

45

9

Invitatie voor moderne vrouw

46

9

Briefpapier Stedelijke Muziekschool

47

9

sigarenverpakking Willem II

48

9

Zakje Zuivelhuis Elberse

Prinses Irenestraat 56

49

9

Pakbon Kniphorst

Abenteurer in Hakendorf

50

9

Labels van mourik Lakfabrieken (2)

aan Familie Rothuis, Kapelstraat 9

51

9

Etiket “Chemprox”

52

9

Fragment van verpakking Kapselblitz

Flitslamp voor camera?

53

9

Statuten oudercommissie

Fragment

54

9

Dienstenvelop Rector HBS

Aan dhr. P ? Valk, JP Thijsselaan 65 - retour
afzender - ‘reeds lang vertrokken’

55

9

papieren vleeswarenzak

56

9

reclame ?

Drogerijen, Chemicaliën, Verfwaren Vensterglas - Renkum
1950

Met opstellen!

58

1950 vermoedelijk
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Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

57

9

Fragment Krant

vooroorlogs

58

9

Verpakking

TBMH? Technische…

59

9

Kaas Verpakking

“Doe meer met kaas”

60

9

Ontvangstbewijs Postpakket

Wageningen

61

9

Anhänge-Zettel für Postsendungen 5 stück

62

9

Bewijs van toegang Kermesse D’ete

63

9

Deel vervoersbewijs

64

9

Envelop gericht aan Croon installatiebedrijf

65

9

Boterpapier ‘stoomzuivelfabrieken concordia’

66

9

toegangsbewijzen concertgebouw PSCHORR

67

9

krantfragment stoomschip Arakan

68

9

Ontvangstbewijs scheepsverzending

verbonden aan het installeren van de
nieuwe installatie door de firma Croon van
Gaslampen

69

9

Vervoersdocument

fragment

70

9

Diverse snippers

“Bridge” snoeppapiertje en briefkaart Electrotechnisch Bureau Croon (fragment)

71

9

Deel kalender

72

9

Advertentie krant

73

9

Bewijs van toegang kamermuziekuitvoering

74

9

Briefpapier Croon

75

7

Reclame ‘Het boek voor moeders’

76

7

verpakking van Hohner

77

7

papieren zak Albert Heijn

78

7

fragment papieren zak

79

7

Deel proefwerk

William Loor

80

7

sigarettenverpakking! Caravellis Freres

Egyptian cigarettes

81

7

Omslag Wilhelmina map

briefpapier?

82

7

Envelop voor weekblad ‘??gs Medisch
Archief”

83

4

Materiaallijsten HBS

84

4

weekkaart Stationsrijwielstalling

85

4

Bonbonzakje Banketbakkerij H. Verhoeks
Wageningen

86

4

Getypte / doordruk brief

87

4

Verpakking Rhodesia sigaretten

Datering

1966

1920

gepasteuriseerde roomboter

jaren 20
1920

potlood tekst achterzijde lastig leesbaar:
‘drukpers’

1967

59
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Gemeente Rhenen aan ‘de leden commissie muziekonderwijs Rhenen’
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Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

Datering

88

4

Verpakking Caballero sigaretten

89

4

Briefkaart Hotel Viktoria Brig

Gestempeld en verzonden aan de heer en
mevrouw L???er - buitenweg Barneveld.
Stempel

1934

90

4

Briefkaart Hotel Glacier du Rhône

91

4

Verpakking King Medicinale Pepermunt

92

4

Verzoekformulier HBS

1966

93

4

Beschikking Ministerie van onderwijs tav
Rijks Hoogere Burgerschoolen

1933

94

4

Proefwerken frans (stapeltje)

Namen: JC Do?kes; J.D. van Hattum;
A. van Ginkel; JW de Visser; S?it; CJB
Jansen; A de Vries;E Herfkens; Teunis
van Dijk De laatste van van dijk heeft een
andere datum namelijk 21 januari 1944 en
is op ander papier geschreven. De overige
proefwerken zijn gelijkvormiger en een er
van heet de datum 1945

1945

95

4

Proefwerk Eddie Bosman

Engels

1946

96

4

Proefwerk Will de Jong

Zelfde tekst als no 95

1946

97

4

Proefwerk A de Vries

Duits

1945

98

4

Krantfragment Softenon

99

4

Snoepverpakking Beechies met reclame
BKlpg

100

4

Broodzakje Bakkerij C. Bothof Bennekom

101

4

Poster ‘Mijnenveger’

1964

Objecten
Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

102

7

Mogelijk een dot haar

103

7

krijtje; sigarenpeuk; schrijfstift

104

7

fles 0,5 liter

105

7

diverse papieren verpakkingen

106

7

glas

107

7

Engels sigarettendoosje ‘the three castles’

108

7

Schoolmelkblikjes Fries Meisje

109

7

diverse verpakkingen

110

7

doosje Winchester Golden Virginia sigaretten

111

11

Vitrage met koperen ringen

112

11

Bordendoek

Datering

Drum, chocolade, nobo sprits

1944

60
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Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

Datering

113

11

Kroonkurken Chocolademelk

114

11

Brandaris en Winner Shagverpakking

115

11

Diverse objecten

116

11

Chocolademelkfles -gebroken- Caroco

waarschijnlijk
jaren ‘60

117

11

7-up flesje jaren ‘60

jaren ‘60

118

11

Steen- of betonboor 23mm

119

9

ongesorteerd

120

9

Delen van de elektrische installatie

121

9

Diversen

122

9

Lexinton sigarettenverpakking

123

9

Bestelling van friet door bouwvakkers op hout

124

9

Shagverpakking Unic Shag

125

9

Shagverpakking Winner Douwe Egberts

126

9

plastic theelepel

127

9

bakelieten kap voor lampen

128

9

Flesje van uurwerkolie

129

9

Kroonkurk Heineken Rood

130

9

Kroonkurk Amstel met petje

131

9

Chicklets pepermuntverpakking

132

9

kam

133

9

label ‘normaallamp’ 100 watt

134

9

Bonnenboekje 1965

135

9

sigarettendoosjes (2) Three castles

136

9

Onderdelen elektrische installatie

137

9

parfumflesje

138

9

lint gaas

139

9

aluminium dopje

140

9

potlood

141

9

NUFA Label

142

9

Blik Mobiloil

143

9

verpakking three castles sigaretten

Transistorbatterij ‘witte kat’ - oude klink handvat paraplu etc.

AF patronen 25 ampère; achterzijde van
een wekker; Paklabel van Hamel’s Atlas
Metaalhandel Amsterdam; een tekenvleugel om gumsel weg te vegen; pipe-joint tape
verpakking

1965
goeie staat

plat

slechte staat
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Volgnr.

Kamer

Soort object

Opmerkingen

144

4

bladzijde uit the mysterius mr Simister

145

4

schoteltje ‘chinois Maastricht’

146

4

voet van een wijn/drankglas

147

4

doos wisselstroombel PTT Ericsson

148

4

Rat -mummie

149

4

Fragment fles Delftsche slaolie

150

4

Defender multiole

151

4

chicklets peppermint

152

4

RED BAND menthol parels

153

4

Venco snoeppapier

154

4

Wybert doosje

155

4

Stuk been - slachtafval

156

4

rubber lap

157

11

Gipsen Beeld

158

11

Bordje ‘Wagenings Lyceum Verhuisd’

9

Poster defensie over Dienstplicht

Kranten

159
160

Diverse kranten
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Bijlage 2. Het proefwerk ‘Frans dictee’ van
de heer Jansen
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Bijlage 3. Interview met de Heer W.H.
Douma
W.H. Douma: Leerling van de HBS tijdens de oorlog (vanaf 1941)
Schoolmaatje van de heer B.C. Jansen van wie ik een proefwerk vond in de kruipruimte van de
HBS.
Interview afgenomen op 1-11-2011 in de vergaderzaal van Stichting ‘t Venster in de voormalige
HBS aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen. Bij het interview was ook Iris Koolsbergen van
’t Venster aanwezig, die soms een aanvullende vraag of opmerking plaatst.

<>In de vergaderzaal van ’t Venster /HBS. <>Afschrift opname 1 <>
Ik ben geboren Maastrichtenaar van Friese ouders. Waarom zij verhuisden weet ik niet. Eerst een
paar jaar in Bennekom gewoond en daarna in 1937 of 38 naar Wageningen gekomen. Ik woonde
aan wat nu de Churchilweg heet tegenover de Volkswagen garage, in het pand waar nu de vroedvrouw ‘van de Berg’ woont, daar woonden wij vroeger. Iets schuin tegenover de Volkswagengarage. Daar waar nu een kerkje is, daar was vroeger een kwekerij, en achter ons, waar nu de akelei
straat is, daar was alles vrij. Ja, dat is van hieruit iets verder dan de Nijverheidsschool, die was
wellicht ook wel gevorderd. Net als de school aan de Geertjesweg, wat vroeger de Emmaschool
was, tegenover de IJzerhandel Daar heb ik nog op school gezeten. En van de Wilhelminaschool
weet ik het ook nog wel. [onduidelijk of D. bedoelt dat deze panden gevorderd waren door de Duitsers, of slechts voor de oorlog al bestonden]. Er moeten nog wel meer panden zijn die niet gerenoveerd zijn en er wel in de oorlog al stonden, zoals de sigarenfabriek Schimmelpennink in de Nude.
Ik ben op de HBS gekomen in 1941 in de eerste klas. Ik zat op de Emmaschool en dat was toch
meer een school voor arbeiderskinderen uit het Patrimonium en boerenkinderen van langs de
Churchilweg en achter de technische school. En ik kwam van eenvoudige ouders, mijn vader was
technisch ambtenaar bij de Landbouw Hogeschool. En ja, MULO, dat was toen al heel wat. Maar
naast ons woonde de toenmalige directeur van de Ambachtsschool en die zei ‘mooi rapport heb je!
Jij zou eigenlijk naar de HBS moeten!’… “Als u dat vindt dan doen we dat maar”
Andere kinderen die naar de HBS gingen kregen meestal een soort voorbereidingsklasje dus die
hadden al groepjes gevormd. Ik had dat niet, dus ik moet twee jaar in een keer doen en dat in
een hoekje van de klas een beetje bijspijkeren. Ik was niet echt eenzaam, werd gauw opgepikt,
ondanks dat ik zonder zo’n voorbereidingsklas in de eerste kwam.
In ‘44 moesten we eruit vanwege de vordering van dit gebouw voor de opslag van fietsen. Dat
moet in de zomer geweest zijn. In ieder geval was het zo dat toen de vlucht begon in september
‘44, ik toen naar Bennekom ben gegaan. In mijn beleving is de school daarna weer begonnen in
september ‘45, maar anderen hebben mij ook gezegd dat zij in juni alweer les gehad hebben.
Een bekend fenomeen is overigens dat alle kinderen die zo richting ‘45 examen hadden moeten
doen, hun diploma gewoon gekregen hebben [zonder examen]. Dat was landelijk zo, maar zelf had
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ik dat dus niet, want ik zou pas later opgaan voor examen. Een bekende van mij in Gorinchem die
had wel zo zijn diploma gekregen, maar die geloofde het wel. Die had geen zin het op te halen. Hij
moest worden aangemoedigd ‘Kom op Gerrit, ga het nou ophalen’ maar hij had er geen zin in, was
met andere dingen bezig. Hij is toen als vrijwilliger naar Indonesië gegaan. Vond hij veel belangrijker dan dat diploma.
Toen we weg moesten vanwege de vordering hebben we nog les gehad in de Bassecour van de
universiteit, op de tweede etage in het centrale gebouw en in een paar lokalen in de zijvleugels.
Die waren ontruimd voor de HBS en het Gymnasium. Een aantal kinderklassen zat wellicht nog in
een ander gebouw. Mijn beste herinnering daaraan is dat we op dolle dinsdag, het dak op gingen
om te kijken of de Engelsen al op de dijk reden. [lachend] Dus wij op dat dak klimmen en kijken of
ze daar reden, wat dus niet het geval was. Wat ook wel tragisch was.
Ik krijg nu toch het idee dat de vordering misschien meer in de lente was. Ja, weet je wat het is,
herinneringen zijn beelden. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hier al die fietsen waren op een beetje
een donkere dag als dit, en daarom denk ik dat het voorjaar was, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn.
[Heeft u in het gebouw Duitsers gezien?] Nee, wij waren eruit en wat daarna was, was voor de volgende. Het enige dat ik heb gezien is dat ik door de ramen hier de fietsen opgeslagen waren. Ja,
je hebt met al eens gevraagd wat dat dan voor fietsen waren en volgens mij waren het wel nieuwe
fietsen. Maar dat was niet alleen hier, maar ook in Bennekom, waar we tijdens de vlucht naartoe
gingen, in de slagerij waar nu het restaurant de Rijkskamer zit, in het centrum. Dat waren bekenden van mijn ouders. Daar hebben wij een paar weken geëvacueerd gezeten. We sliepen dan in
de pekelkamers. Dat was veiliger, want er werd natuurlijk al druk geschoten. Vanuit de Betuwe
naar hier en andersom. Een paar weken later moest ook Bennekom geëvacueerd worden en toen
zijn we door gegaan naar Barneveld. Nee, niet per boot: de boten evacuatie is 1940! Dat was mijn
eerste evacuatie. Toen zat ik dus op de Emmaschool, en daarna dus op zo’n boot en zouden we
naar IJselmonde gevoerd worden, dat was allemaal ingedeeld. Maar door de bombardementen op
Rotterdam en de luchtlandingen kon dat niet. En er waren waarschuwingsschoten van Duitse vliegtuigen om onze sleepboot. Niet om te doden hoor, echt waarschuwingsschoten dat we om moesten keren. Al die boten zijn dus ontscheept in de kleine plaatsjes langs de Lek, wij in Schoonhoven. Wij logeerden in de buurt van Gouda bij een vrachtrijder en die heeft ons teruggebracht naar
Wageningen.
Ik heb nooit bij de heer Jansen in de klas gezeten. Hij is jonger dan ik. Ik had denk ik vooral contact met hem via een van de schoolverenigingen, schaken ofzo. Er was een beroemde schoolvereniging hier, ‘Het Soet Versamen’. Dat was een dichtregel van Vondel of zoiets; een hele oude
vereniging. Ze hadden ook een krantje. Ik heb niet in de redactie gezeten, maar dat heette de ‘De
Noodbrug’. Dat heette zo omdat vóór de oorlog er een krant die ‘de brug’ heette. En omdat het net
na de oorlog allemaal krap aan was, nood-stencilprintjes etc., heette dat ‘de Noodbrug’. Er stond
meestal niet zoveel architectonische dingen in, maar in deze hier staat één ding over de toenmalige rector over reparaties. Dat is misschien interessant voor het onderzoek.
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Toen ik in de HBS terugkwam zag het pand er redelijk uit. Misschien dat het glas er wel uit was,
maar dat herinner ik me niet. Misschien was dat wel gewoon heel snel alweer hersteld. Het herstel
van ons eigen huis bijvoorbeeld, de grote erker, hebben we nog jaren met een ‘tuindersruit’ gezeten. Plat glas. Met een stuk zeil er naast. [Iris] – ik heb wel eens gehoord dat er maar tien huizen in
Wageningen niet beschadigd waren [end quote Iris] [Douma] Ja er is ontzettend veel heen en weer
geschoten vanuit de Betuwe. Maar wat ik me er van herinner is dit pand [HBS] niet erg beschadigd
was.
Das toch gek hè. Dat je dat soort dingen als van die ramen niet meer weet, of die er uit waren of
niet. Ja, we gingen weer naar school…dat weet je dan niet. Wat ik wel weet is dat in ‘43 ofzo, dat
herinner ik me nog heel goed, er een bombardement was van Vliegveld Deelen en dat gaf een
enorm kabaal van glas, omdat er losse glazen schotten voor de ramen stonden met matglas, zodat
de kinderen niet afgeleid werden. Dat had niets met de oorlog te maken, hoor. Die stonden in een
soort sponning, los en dat gaf een donderend lawaai. Bij die aanval is dat glas in ieder geval heel
gebleven.
[Iris] Er is ook nog een bombardement op Belmonte geweest [Iris end]
Dat was de zwaarste van Wageningen met ongeveer 30 doden, op 17 september. Dat was een
afleidende actie om de Duitsers op de Wageningse berg te treffen, maar de bommen vielen net iets
verder. Ik herinner me nog, Belmonte was zo dichtbij, dat scherven van afdwalende bommen, ofzo,
dat mensen die in de Ritsema-Bosweg in de kerk zaten, daar nog scherven vonden. Het was echt
heel naar, want ik woonde daar aan de Dolderstraat. Ik was die straat in gelopen om zilverpapier te
verzamelen [ chaff ] dat de geallieerde vliegtuigen lieten vallen om de Duitse radar af te leiden. Dat
vonden wij allemaal prachtig, dus zo was ik die straat in gelopen. Ongeveer bij tuinder Schiphorst,
die daar zat (en nu aan de Mansholtlaan zit) zag ik die vliegtuigen komen, mooi een paar van die
zilveren vliegtuigen die uit het zuiden aankwamen. Maar ja even later ontplofte dan die bommen.
Ja, dat was ook zoiets: Hemelsbreed was dat maar een paar honderd meter tot aan de Peugeotgarage, want daarachter vielen die bommen al. Echt een Donderderend lawaai in een keer….Ik
dook ook meteen weg in de bloembakken, liggende ‘kouwe bakken’ heette dat, zo’n lage plantenbak met glas, met mijn neus er in. Was zo afgelopen, dat was maar heel kort…
Maar dat is ook zoiets hè: de ene zegt ze vlogen zo hoog, de ander zegt weer van zo hoog, de
ene zegt het waren zes vliegtuigen, de andere tien. Naar mijn idee waren het er zes en niet zo gek
hoog. Maar dat is zo vreemd, waarnemingen van mensen zijn zo gekleurd. Ik ben op verzoek van
mijn kleinkinderen mijn herinneringen op aan het schrijven. Ja, zo apart, dan komt het weer boven
hè, ik heb nooit een dagboek bijgehouden. Dus nu ga ik weer eens met mensen praten enzo hè. Ik
spreek ook mensen die daar al in 1947 allemaal over geschreven hebben. En als ik dat lees, dan
vind ik het zo dramatisch opgeschreven, dat zou ik nu zelf helemaal niet meer zo kunnen. Het is al
65 jaar geleden allemaal. Is dat mijn aard? Omdat ik altijd gewend ben de dingen wat gedempter te
brengen…? of waren zij emotionelere mensen dan ik…nee wat mij betreft niet!
Heeft die Douwe Draaisma daar niet recent over geschreven, over hoe het geheugen en herinnering werkt?
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[Douma krijgt de proefwerken te zien van klas IIIb uit 1945]
In de parallelklassen HBS in de onderbouw in de eerste twee jaar zaten jongens en meisjes door
elkaar. Daarna ben ik in de derde klas naar de Gymnasium kant gegaan, dat waren ook meisjes
jongen en in gymnasium 4 en 5 hadden de gymnasium alfamensen soms les samen met de HBS-aleerlingen en de gymnasium bètaleerlingen samen les met de HBS-b-leerlingen. Ik weet niet of de
Romeinse III op de proefwerken te maken heeft met dat het een Gymklas was.
Rechtswege waren hier dus twee scholen onder elkaar, want het was een Rijks HBS en een
Gemeentelijk Gymnasium. Maar er was maar één rector.
[Ik: heb ik u nou gevraagd hoe de gymnastiek leraar heette?] Ja, dat heb je gevraagd, dat was
Stammes. Had die in de zolder zijn inscriptie gezet samen met zijn geliefde? Ik weet niet wat er
met zijn huwelijk was, maar er werd altijd gezegd dat ‘hij het hield’ met een juf Latijn. Heb je de initialen goed bekeken daar op zolder, want als zij er ook staat moeten haar initialen D.G. zijn, van
Dini Groenhof. Hij heette J….J. Stammes, geloof ik.
Toen we een keer aan het gymmen waren, was er ineens een razzia. En Stammes riep: “Hup jongens, naar huis toe en ga de studenten waarschuwen!” Want dat was natuurlijk de bedoeling om
studenten op te pakken. Dus toen ben ik ook hier tegenover over het kerkhof naar huis om de studenten bij ons in huis te waarschuwen. Want de studenten waren over in huis bij mensen in de kost
in die tijd.
[Zegt dit melkblikje van Friesch Meisje u iets?]
Nee niet direct.
Er werd door de leerlingen in die tijd ook wel zelf eten meegebracht. Er waren ook kinderen uit de
regio, die hadden broodtrommels en zo, misschien ook melk.
Je had niks in die tijd hoor, er was ook geen kantine, ofzo. Er werd op school ook geen eten of
melk verstrekt. Wel op de lagere school, daar kreeg je melk.
[Sigarettenpakjes van “The Three Castles”]
Nee zegt me ook niet direct iets. Het kan van Britse militairen zijn. Mogelijk waren die nog in de
school gelegerd na de bevrijding. Dat weet ik in ieder geval wel zeker van hotel de Wereld. Daar
zat na de oorlog de ‘Jewish Brigade’. Die vochten mee tegen de Duitsers. Ik heb ze hier in ieder
geval nooit gezien.
Ik heb nog wel een krant van 17 september! Dat is ook weer zo’n verhaal. Drie dagen na de landingen komt en een colonne Britse parachutisten aangemarcheerd, ontwapend. Die waren opgepakt
door de Duitsers, kwamen zo aanmarcheren en mochten even rusten voor ons huis. Daar had je
toen allemaal van die slootjes. Er was geen riolering. En om de kwekerij tegenover ons huis was
een meidoornhaag. Wij mochten als kinderen gewoon bij de Britten komen, dat vonden ze blijkbaar niet erg, de Duitsers, omdat we kinderen waren. Dus zij daar zo’n beetje sigaretten roken en
van ‘hey boys en girls’ etc. en na een poosje moesten ze weer verder. En toen zagen we een prop
papier in de heg zitten. Wat hadden ze daar gestopt? De krant van de dag ervoor, waarin de eerste
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aanval dus verslagen werd! Ik kan eens kijken of daarin een advertentie van the Three Castles
staat?
[staat op] Dat is wel leuk om te vertellen: in de pauzes liepen we op en neer door de
Wilhelminastraat.

[einde opname 1]
[Opname twee: wandeling door het gebouw -gedeeltelijke transcriptie]
Mag ik hier de wenteltrap op? Ik ben wel nieuwsgierig naar dat torentje.
Hier mochten we eigenlijk niet komen, maar als we even weg moesten voor een boodschap, dan
mocht je wel eventjes hier naar toe, ofzo.
[op zolder] ja dat balkachtige herinner ik met toch wel, maar je kon hier naar buiten kijken toch? Oh
ja, hier in de nok van het torentje, daar kon je naar buiten kijken, nu herinner ik het me.
[in danslokaal] Naar mijn idee stonden er drie rijen met dubbele banken in zo’n klaslokaal. [Douma
loopt met grote passen door het lokaal om te meten]
[Bij kamer 4 (kamer van Iris Koolsbergen en de harp-kamer er naast)] Ah ja in dit lokaal ben ik
begonnen in klas 1b.
[Bij kamer 007] ik denk dat hier 2a en 2b zaten, want dat zat naast 1a en b. De lerarenkamer was
misschien wel in dezelfde kamer waar nu de vergaderkamer is, op de eerste verdieping [niet zo
zeker].
[kamer begane grond, in de zuidwest hoek (008?)] Dit was volgens mij het natuurkundelokaal. Dat
liep op! De vloer liep op. Er waren tafels met apparatuur. De Conciërge woonde in het huisje daar
ernaast. [wijst door het raam naar de conciërgewoning] Die heette B. Smit.
[het beeld] Het beeld stond denk ik hier in de gang, bij de trap vlak bij de oude hoofdingang.
[in de gang] Meestal bleef je in je eigen lokaal en dan wisselde de taalleraar. Maar er was ook een
tijd dat elke leraar zijn eigen lokaal had. We hadden zo een leraar en die stond altijd zo op de leerlingen te wachten [Douma doet voor hoe de docent naast de deur tegen de muur leunt en druk
trekjes neemt van een sigaret]. Benne Timmer, de Engels docent, die man imiteerde dat Engelse
‘gentleman optreden’.
En een beroemde man, dat was de leraar Frans, Wim Schuit. En die had weer typisch de manieren
van een fransman ‘éh bien, éh bien’ en van dat soort kreetjes. Hij heeft lang geleefd, is pas een
paar jaar geleden overleden.

[einde opname 2]
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[opname 3 –gedeeltelijke transcriptie]
[De kamer rechtuit aan het einde van de gang bij de werkplaats van de huidige conciërge blijkt de
directeurskamer te zijn geweest. Dit is de middelste van de drie deuren. Een klein kamertje dat het
‘alkoofje’ werd genoemd was de directeurskamer van de heer Mallinckrott . Dit staat in ‘de Noodbrug’ uit 1946, jaargang 1 Nr3., die de heer Douma heeft meegebracht]
[Douma en ik lezen de tekst op van de rector, de heer Mallinckrott] ‘Een ernstige sombere kamer,
met grote vellen karton tegen de ramen geplakt i.p.v. gordijnen.’ Als het goed is moet ik die leerboeken van hem nog hebben. Hier gaat een stukje over dat in zijn kamer het matjes ontbrak, waar
je spreekwoordelijk op geroepen werd als je straf kreeg. De rector zei daarover in de Noodbrug
“In de evacuatietijd hebben de Duitsers het matje meegenomen. Gedachtig de bekende Griekse
spreuk ‘Als de goden het willen kunt gij zelfs op een matje varen’ hebben zij het meegenomen
om naar Engeland te varen, wat niet lukte aangezien de Führer geen god was. En zo moet ik het
zonder matje doen. Ten gevolge hiervan gaat mijn gezondheid met hollende schreden achteruit.
Want daardoor moeten de deugnieten, daar ze niet meer op het matje kunnen komen, ’s ochtends
al om acht uur op de school zijn. En er zijn veel deugnieten en dan moet ook ik om acht uur reeds
hier zijn, terwijl ik de school pas om zes uur verlaat”
[bij foto gipsen beeld] Volgens mij stond het op een stenen sokkel. Hier hoger zelfs dan de menselijke hoogte. Het kwam vrij imponerend over. Ik kan niet zeggen wie het moet voorstellen. De klassieke leraren hebben er ook nooit iets bij gezegd. Zelf had ik overigens een ander beeld in mijn
herinnering, meer iets van een klassieke kop met een helm of zoiets. Dit beeld komt niet direct bij
me in herinnering ….
[slot]
Ik ben bij de WUR voor de vakgroep sociologie docent geweest, bij de hoogleraar ‘Hofstee’. En ik
heb Schligger van Bath als docent gehad. Zeer beroemt historicus, die een boek schreef over de
agrarische geschiedenis van West-Europa.
En ik heb nog in het bestuur gezeten van de Hogeschool. Ik was het ‘Gekozen lid’ uit de universiteitsraad, met progressieve inslag…en ook om die reden uiteindelijk in conflict met de rector vertrokken. Ik was bestuurslid ten tijde van de Wageningse Lente, de bezetting van het bestuurscentrum, die mede door mijn toedoen - mag ik wel zeggen - een maand geduurd heeft. Ik wilde steeds
in gesprek blijven met de studenten, maar de toenmalige rector had er al veel eerder op willen timmeren. En de voorzitter was huiverig voor het ministerie. Daarna ben ik terug gegaan naar de vakgroep Consumenten- en Huishoudwetenschappen.
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