• Vier stoelen en een tafel
Zo ziet de "Vrede van Wageningen 1945"
eruit in museum De Casteelse Poort: een
tafel en vier stoelen, op de tafel (een kopie
van) de ondertekende akte. In een vitrine ligt
de pen waarmee de handtekeningen werden
gezet. Een schilderij van de bijeenkomst in
De Wereld op 5 mei 1945 completeert de
enscenering.
De tafel en de stoelen herinneren op hun
manier aan de simpele gebeurtenis van
destijds die intussen epische proporties heeft
gekregen. Aan dat meubilair zit een heel
verhaal vast.

In 1942 bouwden de nazi's een verdedigingslinie langs de kust; wat in de weg lag moest verdwijnen.
Zo ook de Prins Hendrikstichting, een hospitium voor oude en zieke zeelieden in Egmond aan Zee.
Op 19 december vertrokken bewoners en personeel, samen zo'n 180 personen, naar hotel De
Bilderberg in Oosterbeek. Daar waren ze erg blij mee, maar er was hun geen rust gegund. Na enkele
maanden werd het hotel door de Duitsers gevorderd. De zeelieden werden nu naar Wageningen
doorgestuurd, naar de hotels Belvédère en Wageningsche Berg. Nog geen jaar later, in januari '44,
eiste de Wehrmacht de Wageningsche Berg voor zichzelf op; de évacués werden deze keer in hotel
De Wereld ondergebracht. Zoals bekend werd heel Wageningen in september van dat jaar ontruimd,
ook de bejaarde zeelieden moesten opnieuw maken dat ze wegkwamen. Ze werden eerst in Zeist
ondergebracht, maar vandaar werden ze een maand later alweer naar Baarn geëvacueerd. Intussen
waren tientallen van hen overleden, oud, ziek en verhongerd als ze waren.
Tot in De Wereld hadden ze steeds het meubilair van het hospitium uit Egmond met zich mee
gezeuld, maar bij het overhaaste vertrek uit Wageningen kon daar geen sprake van zijn. Zo kwam het
dat op 5 mei 1945 deze tafels en stoelen gebruikt werden bij de onderhandelingen over de aftocht van
de Duitse troepen. Natuurlijk gingen de meubels na de bevrijding terug naar Egmond, op 2 tafels en 8
stoelen na. In afwachting van een ooit te stichten capitulatiemuseum, werden die opgeslagen op de
zolder van het stadhuis - waar ze bij een brand in 1972 in vlammen opgingen.
Gelukkig bleek in Egmond nog een rest van het "capitulatiemeubileur" aanwezig te zijn. Wageningen
mocht daaruit meenemen wat van zijn gading was: vier stoelen en een tafel. Piet Aben
Foto: Het capitulatiemeubilair in De Casteelse Poort.

