1997 – 2017: 20 jaar Wageningen Monumentaal
Jubileumviering, tevens Ledenvergadering 17 mei 2017
Stadsschoon: historische muurreclames en kunst in de openbare
ruimte
Uitnodiging aan de leden en relaties van Wageningen Monumentaal tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 mei 2017 van 20.00 tot ca. 22.30 uur, in de
bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, Stationsstraat 2.
Op onze jubileumbijeenkomst, tevens Algemene Ledenvergadering, richten wij de
schijnwerper op enkele aspecten van het brede begrip stadsschoon: kunst in de openbare
ruimte, en (het behoud en herstel van) historische muurreclames. Na een kort
vergadergedeelte zal vóór de pauze de kunst in de openbare ruimte in Wageningen worden
besproken door Laurens van der Zee aan de hand van de door de bblthk gelanceerde website
beeldenvanwageningen.nl. Van der Zee is schrijver van deze site. In aansluiting hierop gaat
Simon Vink, voorzitter van de Kunstcommissie van Wageningen UR, in op de kunst op de
Campus van de universiteit. Na de pauze staan historische
muurreclames centraal. Onder de titel Tekens aan de
Wand, Geschilderde muurreclames in Nederland geeft
industrieel-archeoloog Peter Nijhof hierover een lezing. De
waarde van historische muurreclames als blijk van de
economische geschiedenis van een stad wordt alom
ingezien. In gerestaureerde vorm horen zij bij het
stadsschoon. Wageningen Monumentaal wil zich inzetten
voor research naar, en zo mogelijk herstel van, oude
muurreclames in Wageningen. Op initiatief van bestuurslid Bart van Aller is in onze stad de
historische muurreclame hoek Hoogstraat – Schoolstraat in ere hersteld.
Peter Nijhof heeft zich vanaf 1986 tot zijn pensionering in 2015 bij de voorloper van de
huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingezet voor behoud en herbestemming van
industrieel erfgoed en schreef ruim 30 boeken hierover. Hij is oprichter en voorzitter van de
Stichting Tekens aan de Wand, die zich sinds 1999 landelijk inzet voor behoud en herstel van
muurreclames.
Programma
19:45-20:00 uur
20:00-20:30 uur
van der Zee,
de
20:30-20:45 uur
20:45-21:00 uur
21:00-21:15 uur
21:15-22:00 uur
22:00-22:30 uur

Inloop
Huishoudelijk deel, o.a. Bestuursmededelingen en financiën. Laurens
bestuurslid sinds 2004, neemt afscheid; het bestuur draagt Corrie
Dreu voor als nieuw bestuurslid.
Presentatie over beeldenvanwageningen.nl door Laurens van der Zee
Kunst op de Campus van de universiteit, door Simon Vink
Pauze
Tekens aan de Wand door Peter Nijhof
Feestelijke afsluiting met een drankje

