
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De intelligente lockdown duurt voort en 

heeft effect op alle festiviteiten deze 

zomer. Zo ook 5 mei, de dag dat Nederland 

de bevrijding en de vrijheid viert. In 

deze editie van de Heraut wordt extra stil 

gestaan bij die dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wageningen en 5 mei  

Jesús Cantoral  

 

De Tweede Wereldoorlog werd uitgeroepen 

op september 1939 toen Hitler het bevel 

gaf voor de invasie van Polen. Hoewel 

Nederland zich neutraal had verklaard, 

werd het land op 10 mei 1940 zonder 

duidelijke reden of officiële 

oorlogsverklaring binnengevallen.  

 

De Duitse troepen waren op dat moment op 

weg naar België en Luxemburg volgens de 

Blitzkriegstrategie, waarbij de vijanden 

werden verrast met snelle en machtige 

legers. Het Nederlandse leger werd dan ook 

onvoorbereid gepakt en de onmiddellijke 

politieke beslissing was om de steden te 

evacueren en hun inwoners te verplaatsen 

naar steden die verder van het 

oorlogsfront af lagen.  

 

Toen ze zichzelf in een duidelijke 

inferioriteit zagen en na zware 

bombardementen in Amsterdam en Rotterdam, 

gaven de Nederlanders zich vijf dagen na 

de invasie over. Wageningen werd twee keer 

geëvacueerd, tientallen burgers kwamen om 

het leven en de stad liep grote schade op, 

zoals te zien is op foto's en enkele nog 

bestaande gebouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen het einde van de zomer van 1944 was 

het Nudegebied tussen Rhenen en 

Wageningen een niemandsland geworden, 

waardoor de bezette en bevrijde gebieden 

van elkaar gescheiden werden en de 

voedselvoorraden voor de bezette gebieden 

zich massaal opstapelden. 

 

In april 1945 was de situatie echter 

kritiek geworden voor de nazitroepen. 

Berlijn was binnengevallen en Hitler 

pleegde op 30 april zelfmoord. De Duitse 

troepen trokken zich begin mei 1945 terug, 

waardoor er ook een einde kwam aan de 

rantsoenering en op 2 mei 1945 werd 

Operatie Faust ingezet om de 

voedselvoorraden te mobiliseren.  

 

Toevallig was Wageningen de plaats waar 

de Canadese generaal Foulkes en de Duitse 

generaal Reichelt het transport van de 

goederen regelden. Foulkes organiseerde 

een bijeenkomst om te onderhandelen over 

de Duitse overgave. 

 

Op de ochtend van 5 mei 1945 kwamen de 

Canadese generaals Foulkes en Kitching, 

de Duitse generaals Reichelt en zijn 

superieur Blaskowitz, de Nederlandse 

prins Bernhard en een tolk bijeen in Hotel 

De Wereld om de voorwaarden van de Duitse 

capitulatie te bepalen. Aanvankelijk 

werden de Duitsers de algemene 

voorwaarden voor hun overgave in 

Noordwest-Europa aangeboden, maar er 

werden aanvullende punten aan de orde 

gesteld en er moest een nieuw document 

worden opgesteld. Het verhaal is dat er 

geen enkele typemachine in het afgebroken 

Wageningen te vinden was en dus vond de 

eigenlijke ondertekeningsakte de volgende 

dag plaats in de Aula. 

 

Sindsdien wordt op 5 mei bevrijdingsdag 

gevierd en verandert elk jaar het centrum 

van Wageningen in een groot festival. Het 

is ook elke vijf jaar een nationale 

feestdag, en 2020 is daar één van. 

 

De meeste informatie is samengevat vanaf 

http://www.wo2meteigenogen.nl, waar meer 

informatie, interviews en getuigenissen 

te vinden zijn, samen met bijzondere 

foto's van Wageningen voor, tijdens en na 

de Tweede Wereldoorlog. 

Weer 
  

Max 17°C 21°C 

Min 11°C 18°C 

Wind 3 ZW 0 

Neerslag 1.8 mm 0.0 mm 

Weercijfer 8 10 
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Waar ben je het meest bang voor? Lenka Danilovic (Servië correspondent) 

 

Toen de corona-noodtoestand in Nederland begon, kwam ik in serieuze discussie met mijn 

moeder. De vraag was of ik in een meer liberaal land moest blijven met een veiliger 

gezondheidssysteem, wat beter voor mij is, of dat ik het risico moest nemen om naar huis 

te gaan, maar er toch voor mijn familie te zijn als het slecht gaat, wat beter is voor 

ons allemaal. Het kostte me twee dagen om de beslissing te nemen om naar huis te gaan, 

naar Servië. En de dingen werden slecht. 

 

Ten eerste was de president van Servië erg boos op mensen die vanuit het buitenland 

terugkeerden. Hij bekritiseerde en beschuldigde hen ervan dat ze alleen maar terugkwamen 

om gratis medische zorg te krijgen. Daarom werd mijn quarantaine verlengd van 14 tot 

naar een onredelijke 28 dagen. Toen was de president boos op de hondeneigenaren. Mensen 

mochten hun honden niet uitlaten tijdens de avondklok van de politie. Vervolgens begon 

hij boos te worden op iedereen, dreigde hij met een 24-uurs lockdown en veranderde hij 

elke dag de lengte van de avondklok. We hadden een politie avondklok vanaf 20:00 uur 

voor vier dagen, daarna veranderde het naar 17:00 uur. In de weekenden hadden we een 

langere avondklok. Die weekenden veranderden in vrijdag + weekend lockdown, en dan naar 

vrijdag tot en met dinsdag lockdown. Burgers ouder dan 65 jaar zitten al vijf weken in 

quarantaine. Nu kunnen ze drie keer per week een half uur lopen, in een cirkel die niet 

groter is dan 300 meter van hun huis, alleen tijdens de avondklok.  

 

De president is elke dag minstens twee uur op de televisie. Hij voert campagne naast de 

crisis, want de presidentsverkiezingen zouden in april plaatsvinden. Hij heeft een 

billboard gemaakt met grote dank aan de Chinese president voor zijn hulp, hoewel de EU 

ook miljoenen euro's heeft gedoneerd om te helpen. Journalisten mogen nu per e-mail 

vragen stellen en de president kiest de vragen die hij wil beantwoorden. Toen Servië 100 

gevallen van corona had, kreeg iedereen sms'jes van de regering met de mededeling dat we 

het Italiaanse scenario naderen. Nu hebben we zo'n 7000 gevallen die blijven toenemen, 

terwijl de president een verlaging van de strenge maatregelen aankondigde.  

Als u mij vraagt waar ik het meest bang voor ben, zou ik zeggen dat ik vrees voor mijn 

vrijheid, niet voor mijn gezondheid.  

 

Zachte brownies maken uw quarantaine een feest   Alyssa Pritts 

Soms hebben we gewoon behoefte aan warme, zachte, chocoladeachtige zoetheid om onszelf 

en anderen te troosten in deze tijd van fysieke afstandelijkheid. Bakken brengt me 

vreugde, en tijdens de eerste paar weken van fysieke distantiëring kon ik geen meel meer 

vinden in de supermarkten. Ik nam deze uitdaging aan en besloot een van mijn favoriete 

brownierecepten uit te proberen met amandelmeel, wat nog meer heerlijke resultaten 

opleverde! Smakelijk!  

Ingrediënten 

- 50 gram cacaopoeder (ongeveer een halve koffiemok) of een reep pure chocolade 

- 115 gram boter 

- 200 gram (of een koffiemok) suiker  

- 2 eieren (of één, voor extra kleverige brownies) 

- 35 gram amandelmeel (of 1/4 koffiemok)  

- 1 kleine theelepel vanille-extract 

- Snufje zout 

- 1 koffiemok grof gehakte walnoten of pecannoten (optioneel) 

Bereiding 

1. Smelt de boter met de cacao of de chocolade samen in een pan op een matig laag 

vuur en roer voortdurend tot het geheel gemengd is. 2. Haal van het vuur en roer de 

suiker erdoor. 2. Klop de eieren en de vanille erin. Roer de bloem, het zout en de 

walnoten erdoor. Goed mengen. Giet in een goed beboterde vierkante bakvorm van 20 

centimeter breed. 

2. Bak op 160 graden voor ongeveer 40 minuten (soms minder, afhankelijk van uw oven!) 

Houd de brownie na ongeveer 25 minuten goed in de gaten, het is klaar wanneer een 

tandenstoker in het midden schoon naar buiten komt.  



Herinneringsdag Eric van Bruggen 

 

Mijn oma is 85 en was dus 10 jaar oud ten tijde van de bevrijding. Als ik vraag naar 

haar herinneringen aan de bevrijding, zegt ze dat ze niet veel meer weet. Niet lang 

daarna komt er toch een scala aan verhalen naar boven. Mijn oma zit nu in haar eentje 

opgesloten in haar appartement vanwege corona en heeft dus alle tijd om te vertellen. Ze 

verontschuldigt zich, haar herinneringen zijn flarden, maar tegelijkertijd schetst ze 

een levendig beeld.  

 

M’n oma vertelt verhalen, waarvan ik dacht dat ze meer bij jongensboeken hoorden. Maar 

de fictie blijkt gebaseerd op de werkelijkheid: ze vertelt over haar vader die moest 

onderduiken, over hoe ze verhuisden van de ene naar de andere plaats en over de jongen 

van verderop die gevlucht en neergeschoten was. En dan de bevrijding. Een groepje 

Amerikaanse soldaten deelt witbrood uit, van dat zachte, zoete, witte brood. M’n oma had 

nog nooit witbrood op en dat blijkt de smaak van de bevrijding. Ze vertelt erover en 

geniet ervan om te vertellen. Maar helaas kan ze me dus niet helpen met mijn verhaal, 

verontschuldigt ze zich nog een keer. Maar ik geniet van alle herinneringen. Uiteindelijk 

is bevrijdingsdag vooral ook herinneringsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getekend door Dominique Rooks 

 



Fotografeer voor de wetenschap 

 

Tuinvogels of bijen tellen, van achter de computer op zoek naar archeologische resten, 

natuurwaarnemingen melden, allemaal voorbeelden van "burgerwetenschap" of zoals het 

regelmatig genoemd wordt: citizen science. 

 

Iedereen kan er aan meedoen en zo bijdragen aan het verzamelen van data en kennis. Het 

wordt voornamelijk ingezet voor natuuronderzoek en is de laatste jaren vooral groeiend 

vanwege de makkelijke inzetbaarheid van smartphones en apps. Vanuit het nieuwe platform 

Wageningse Academie voor Burgers & Wetenschap komt het ook onze stad binnen.  

 

Dit platform heeft als doel om burgerwetenschap bekender en gangbaarder te maken binnen 

Wageningen. De potentie is enorm, het kan voor heel veel verschillende onderzoeken ingezet 

worden. Uiteindelijk is de bedoeling om de burgers een grotere rol te geven en bij het 

hele onderzoeksproject te betrekken. Vragen die spelen bij de Wageningers kunnen zo met 

z'n allen onderzocht en beantwoord worden. Openstaan voor nieuwe manieren van kennis 

vergaring en -overdracht staat centraal, net als het samen creëren van een nieuwe 

wetenschappelijke cultuur.  

 

Help ons mee de uiterwaarden te monitoren. Als eerste proef zijn er drie fotopunten, op 

de dijk, aan het Bergpad en langs de Rijn, waarmee de (seizoens)veranderingen van de 

uiterwaarden in kaart gebracht kunnen worden door middel van gedeelde foto's. Met een 

mobiele telefoon kan worden bijgedragen aan het verzamelen van waardevolle visuele data. 

Het enige wat u hoeft te doen is het maken van een foto op de exacte aangewezen plek en 

deze op social media te delen met de vermelde #hashtag of deze te mailen naar: 

wagawetenschap@outlook.com 

 

Meer informatie en gedetailleerde 

locatie van de fotopunten staat op onze 

facebook pagina @wagawetenschap 

 

Bij veel belangstelling komen er 

wellicht op meer locaties fotopunten, 

we hebben een prachtig en veelzijdig 

landschap in en om Wageningen waar 

kostbare kennis vergaard kan worden. 

Daarnaast is het een leuke activiteit 

voor tijdens een wandeling en opent het 

hopelijk nieuwe ogen voor het 

natuurschoon. 

 

 

Locaties van de drie foto punten

 

 

 

 

 

 

 

Vier de vrijheid  Jesse Opdam 

 

Zo vrij als een vogel 

rondjes vliegend in een kooi 

dromend over buiten zijn 

Zo voelt de vrijheid  

wanneer je het niet vieren kan 

een driekwart eeuw herinnering 

komt voor even dichterbij 

Dus vier de vrijheid 

juist nu. 
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