
Manifest nr 7 (zeven) :
Engelen met violaren zongen 
ons toe. Vogels drukten hun 
snavels tegen de ruiten. 
Binnen was het feest, tout 
Wageningen was er. Hemelse 
muziek klonk er, zonder 
af te zakken naar New-
Ageprut. Lachen, praten, 
mooie knullen en meiden in 
de bediening, super-acts, 
alles was zo fijn als’t 

maar kon. Wie dit 
gemist heeft haalt 
het nooit meer 
in want de laatst 
gehouden Tafel van 
W werd de Moeder 

van alle Tafels. Nooit werd 
zo geanimeerd genetwerkt, 
zo helder geanalyseerd 
en zo kordaat besloten. 
Dit onder het genot van 
voortreffelijke wijnen en 
een keuken die volledig 
bleek binnen te houden. 
De aanstichter van dit 
al, had aimabel als altijd 
voor ieder een vriendelijk 
dan wel licht schofferend 
woord. Die kale dichter was 
er ook. Hij wordt oud, maar 
bij de vorige Tafel van W 
heeft ie toch mooi de 
Rijn bij het Lex-
kesveer iets minder 
achteroverleunend door 
zijn bedding laten stromen. 
Deinend op de wolken, veilig 
schommelend onder de buik 
van de LZ130 Hindenburg 
II – voorwaar een reuzensi-
gaar - besprak een select 
gezelschap de Wageningse 
wereldproblemen en wist 
eensgezind alle knopen te 
ontwarren. Wat waren ze 
ook eigenlijk klein als je er 
van boven op neerkeek! Met 
bloed – dat iemand toeval-
lig had liggen dus zonder 
enge toestanden –  werden 
de afspraken 
bezegeld. 
Politici, 
zakenlui, 
kunstenaars, docenten, 
notabelen en ambtenaren 
hebben op zich genomen 
het volgende te 

realise-
ren, en dat is nog 
maar het begin:

1. Wageningen wordt 
zichtbaar: Alle ANWB bor-
den, alle gemeentelijke 
borden, alle universitaire 
borden en verkeersborden 
worden gereinigd, rechtge-
zet en in de juiste rich-
ting gezet. Het overtollige 
wordt weggesnoeid, het 
ontbrekende toegevoegd.

2. Wagenigen 
wordt gastvrij: 
De doorgaande we-
gen, ook voor voetgangers 
en fietsers, krijgen wel-
komstborden, aanwijzingen 
naar parkeervoorzieningen, 
aanwijzingen naar de ho-
reca en duidelijke aanwij-
zingen naar het centrum.

3. Wageningen wordt cul-
tuurstad: Leegstaande 
panden komen beschikbaar 
als galeries, ateliers, oe-
fenruimtes en kleine podia. 
Op aangegeven tijden is bij 
kunstenaars gratis bin-

nen te lopen. Voor hun 
ontvangst-facili-

teiten krijgen de 
kunstenaars een 

vergoeding, even-
als voor hun overige 

on-kosten. Ook voor musici 
worden locaties geopend. 
Voor toeristen en andere 
bezoekers is er ook in de             
zomermaanden een continu 
aanbod van activiteiten; 
tegen redelijke vergoeding 
neemt de Wageningse kun-
stenaarswereld de 

verantwoordelijk-
heid op zich voor een 

aansluitend programma. 
Een veelzijdige en fre-
quente “uitkrant”, zowel  
digitaal als gedrukt, wordt 
hét informatieblad van 
Wageningen. 

3. Wageningen 
wordt zuinig  
op zijn erfgoed: De  
posten van monumenten-
ambtenaar en cultuuramb-
tenaar worden versterkt, 

monumenten en 
karakteristieke en-

sembles uit alle tijdvakken 
krijgen bescherming, de 
stadsgracht wordt geheel 
geopend, muren, struiken en 
bomen die het zicht erop 
belemmeren worden verwij-
derd. 

4. Wageningen wordt hu-
manitair: Geen loos ge-
snoef meer over ons aantal 
nationaliteiten, waarbij we 
de andere kant opkijken als 
een vastgelopen vreemde-
ling met zijn ziel onder 
zijn arm langs de puien 
schuift als een goudvis 
tegen het glas van zijn 
kom. Ieder die geboren 
is heeft geboorterecht, 
en wij gaan er naar ons 
vermogen voor zorgen 
dat onze medemens 
in waardigheid bij ons 
kan leven.

5. Wageningen wordt ener-
giek: De overvloed aan 
kennis over vervangende 
en duurzame energie wordt 
breed 

toegepast, waarbij de 
aanblik van de stad en de 
omringende natuur wordt 
gerespecteerd. Reparatie- 
café’s worden zo po-upu-
lair dat vrijwilliger-vaklui 
en klanten er voor in de 

rij staan. In plaats van 
Den Haag, wordt Wagenin-

gen het domicilie van het 
Ministerie van In Onbruik 
Geraakte Zaken. IOGZ: 

Welkom!

6. Wageningen wordt slow: 
De beta-ritmes die ons 
doen voortjakkeren in een 
permanente crisissfeer en 
ons blikveld beperken  
tot de korte termijn,  
worden door goede  
coaching, goede voe-
ding, passende 
muziek en een 
sfeer van vrede, 
vriendelijkheid 
en veiligheid omgebo-
gen tot alfa- en andere 
hersengolven waar dat 
redelijkerwijze mogelijk is; 
de rustige ademhaling zal 
werken als een toverstaf.

7. Wageningen wordt wijs:  
De scholen worden zo 
interessant dat geen 

jongere ze wil 
missen. Inloop-

academies stellen 
burgers en genodigden 
van elders in staat, 

aan elkaar en van elkaar 
te leren. In de Wageningse 
School bundelen creatieven 
hun krachten.

8. Wageningen wordt WUR, 
WUR wordt 

Wageningen: Een super-
verbinding voor gemotori-
seerd transport, fietsers, 
voetgangers en wandelaars 
(wat te denken van een 
rollend trottoir?), smaak-
vol, veilig, drempelloos en 
kruispuntloos, wordt de 
rode loper tussen stad 
en universiteit. Uitwis-
seling van activi-
teiten en evenemen-
ten maakt dat de 
scheiding tussen 
stad en univer-
siteit verdwijnt. Het 
bord “Wageningen” wordt 
naar de noordzijde van 
de campus verplaatst. De 
universiteit neemt alsnog 
haar verantwoordelijkheid 
voor het gebouwde erfgoed 
dat ze in de stad achter-
laat. Met het schaamrood 

op de kaken brengt ze de 
Spijspotten terug.

9. Wageningen steunt zijn 
ondernemers. Balies ten 
stadhuize worden bevor-
derpunten in plaats van 
barrieres. Wederzijds 
begrip blijkt te werken. 
Vastgelopen projecten als 
Grebbedijk 6 en “Kirpes-
tein“ worden vlotgetrok-
ken. De havens gaan bruisen 
en er helemaal bij horen. 

10. Na zware jaren komt De 
Grote Cultuuromslag bin-
nen het ambtelijk apparaat 
van de grond. Ambtenaren 
onderling en in hun contact 
met de gemeenschap tonen 
zoveel vertrouwen dat men 
er verlegen van wordt.

 Wie het even niet zo goed weet schuift in zijn voorstellings- 
   vermogen aan bij deze imaginaire Tafel van W. En houdt 
                          zich aan de afspraken daar gemaakt.
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www.tafelvanw.nl


