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Miniworld Bezorgt Verhalen Thuis – deel 3: Hotel de Wereld in Wageningen
Bij Miniworld zijn de deuren nog steeds gesloten voor het publiek. Daardoor kan ze niet meer doen
waar ze voor gemaakt is: mensen een beleving bieden. Om in dat gemis te voorzien, kwam ze met het
initiatief ‘Miniworld bezorgt verhalen thuis’. In deze dagen, die van oudsher in het teken staan van het
herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding van
Nederland, nu 75 jaar geleden, verschijnt vandaag het derde deel: het verhaal van Hotel de Wereld in
Wageningen.
Hotel De Wereld in Wageningen én in Miniworld
Dit alom bekende hotel is onlosmakelijk verbonden met de meidagen van 1945. Het is de plek waar een
delegatie van de geallieerde legers onder leiding van de Canadese generaal Foulkes een afvaardiging van
de Duitse strijdkrachten ontving. Die laatste, geleid door generaal Blaskowitz, was door de geallieerden
ontboden om de ‘Orders on the Surrender’ te ondertekenen. Daarmee zou er een formeel einde komen
aan de gevechtshandelingen in Nederland. Het hotel bestaat echter al veel langer. Miniworld is erin
geslaagd om precies op tijd een maquette van Hotel De Wereld met bijbehorende enscenering in haar
miniatuurwereld in te passen. Het verhaal vertelt de geschiedenis van Hotel De Wereld, met ruime
aandacht voor wat er gebeurde in 1945 en beschrijft ook de bouw en de plaatsing van de maquette.
Verhaal nr. 3 kunt u vinden op het YouTube-kanaal van Miniworld Rotterdam:
https://www.youtube.com/user/MiniworldRotterdam.
Miniworld komt naar je toe
In deze coronaperiode vertelt Miniworld een serie verhalen. Die gaan zowel over het Rotterdams erfgoed
als over gebeurtenissen van nationaal belang. Voorwaarde is dat er in de miniatuurwereld een maquette
staat die als drager van dat verhaal kan dienen. Beelden van die maquette en historisch én recent
beeldmateriaal ondersteunen het verhaal. Zo zijn de verhalen te beschouwen als de vierde dimensie van
de driedimensionale miniatuurwereld. Ze zijn te vinden op het YouTube kanaal van Miniworld.
De eerste twee verhalen hadden het voormalige Coolsingelziekenhuis in Rotterdam en het 65-jarige Delta
Hotel in Vlaardingen als onderwerp.
Binnenkort volgen meer verhalen over interessante (Rotterdamse) gebouwen in onze miniatuurwereld.
Educatief en leuk tegelijk en bovendien een Miniworld-beleving! Alleen nu thuis, vanaf je luie stoel...
Tot de volgende aflevering en tot ziens bij Miniworld Rotterdam!
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