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De Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD) werkt aan het versterken van de 

samenwerking, samenhang, kwaliteit en duurzaamheid van de herinneringscultuur van de Tweede 

Wereldoorlog in Gelderland. 

Conform de subsidievoorwaarden doen wij hierbij inhoudelijk verslag van de voortgang van 

werkzaamheden voor de periode oktober 2016 t/m juni 2017. De eerste operationele maanden van 

WO2GLD waarin de (inhoudelijke en programmatische) lijnen werden uitgezet. Een transitiefase van 

planvorming naar uitvoering waarin de doelstellingen uit de beleidsnota Versterking herinnering 

Gelderland 1940-1944/1945 werden vertaald naar concrete projecten. En een inventariserende fase 

waarin een start werd gemaakt met het in kaart brengen van het oorlogserfgoed en de 

herinneringscultuur en –infrastructuur. 
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1. WO2GLD intern: het uitzetten van de lijnen en het opzetten en vaststellen van de eigen 

(infra)structuur.  

Met een geslaagde lanceringsbijeenkomst in Museum Het 

Valkhof ging WO2GLD op 13 oktober 2016 van start. De ruim 70 

aanwezigen werden meegenomen in de plannen voor de 

komende jaren. De bijeenkomst voldeed meteen aan een van de 

belangrijkste doelstellingen van de stichting: het WO2 veld bij 

elkaar brengen en in de gelegenheid stellen kennis en ervaringen 

uit te wisselen. Verschillende media maakten melding van de 

start. 

Bestuur  

Het bestuur van WO2GLD heeft drie leden en bestaat uit: 

• Voorzitter Joost Rosendaal (Radboud Universiteit 

Nijmegen) 

• Penningmeester Marc Wingens  (directeur Erfgoed 

Gelderland)  

• Bestuurslid Hanneline Oosting (adjunct-directeur RBT 

KAN) 

De samenstelling van het bestuur onderschrijft de sector-

overstijgende aanpak van WO2GLD, waarin wetenschap, erfgoed 

en toerisme samenwerken aan het levend houden en 

intensiveren van de herinnering aan de laatste grote oorlog in de 

provincie en het daaraan gekoppelde toerisme op een 

verantwoorde manier te helpen vormgeven. 

Voor de uitvoerende werkzaamheden en de ondersteuning van het bestuur is per 1 maart 2017  

Wouter Daemen aangesteld als secretaris-coördinator. WO2GLD geeft uitvoering aan de nota 

Versterking herinnering Gelderland 1940-1944/1945. 

Voortgang 

Intern stonden de eerste maanden in het teken van het uitzetten van de (inhoudelijke en 

programmatische) lijnen en het opzetten en vaststellen van de eigen (infra)structuur. Er werden 

kennismakende gesprekken gevoerd en presentaties gegeven over de doelstellingen en bedoelingen 

van WO2GLD. De vraag ‘wat kunnen wij voor jou betekenen?’ stond daarbij centraal. WO2GLD is er op 

de eerste plaats ten dienste van het brede spectrum aan instellingen en organisaties die zich op 

enigerlei wijze bezighouden met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. De door 

de gesprekspartners aangedragen vragen, wensen, verwachtingen en ervaren knelpunten en lacunes 

vormen input voor het aanscherpen van de eigen rol en positionering. 

Met het werven en aanstellen van de secretaris-coördinator, het opstellen en vaststellen van het 

bestuursreglement, het samenstellen van een Raad van Advies en het concretiseren van de 

detacheringsovereenkomsten van voorzitter en secretaris-coördinator werd de eigen 

(bestuurs)structuur verder ingevuld en verstevigd. Na de aftrap in oktober volgde de definitieve 

subsidiebeschikking van de provincie in december. Gedurende de werving en in afwachting van de 

aanstelling van de secretaris-coördinator werd de (praktische) organisatie van bijeenkomsten en het 

vervaardigen van de openingsfilm uitgevoerd door RBT-KAN. 
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Raad van Advies 

Er is een Raad van Advies (RvA) samengesteld. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies en 

commentaar over de voortgang en ontplooide activiteiten van WO2GLD. Tweemaal per jaar komt de 

RvA bij elkaar om te reflecteren op de voortgang van de stichting. De RvA bestaat uit:  

• Dolly Verhoeven (Prof. Gelderse Geschiedenis) 

• Wiel Lenders (directeur Nat. Bevrijdingsmuseum 1944-1945) 

• Gerda Brethouwer (directeur Nat. Onderduikmuseum Aalten) 

• Sarah Heijse (directeur Airborne Museum) 

• Victoria van Krieken (directeur Stichting Liberation Route Europe) 

• Frank van Vree (directeur NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies)  

 

2. Gelderse Oorlogsbronnen: zichtbaarheid Gelders WO2 erfgoed vergroten en samenhang en 

kwaliteit collecties vergroten  

Zonder inhoud valt er niets te herinneren. Kennis van het verleden vormt het uitgangspunt van iedere 

historische presentatie. Overzicht en beschikbaarheid van authentieke bronnen zijn hiervoor van 

essentieel belang. De ambitie van het project Gelderse Oorlogsbronnen is museum- en 

archiefcollecties en databanken met betrekking tot WO2 uit en over de provincie Gelderland samen te 

brengen in één digitaal portaal. Door de zichtbaarheid en bruikbaarheid van het tot dusver zeer 

verspreide en moeilijk vindbare bronnenmateriaal te vergroten wordt eenieder (van de toeristische 

branche, de creatieve industrie, het cultuur-historische veld tot het onderwijs en de wetenschap) in 

staat gesteld het eigen verhaal over de Tweede Wereldoorlog in de provincie samen te stellen. 

Het portaal is ingebed in het landelijke programma Netwerk Oorlogsbronnen. In dit netwerk wordt 

gezamenlijk gebouwd aan een digitaal huis dat de bronnen (foto’s, video’s, oral history, voorwerpen 

documenten, dagboeken, kranten, boeken, etc.) over de Tweede Wereldoorlog beter zichtbaar en 

bruikbaar maakt. Gelderse Oorlogsbronnen is de eerste provinciale kamer van dit digitale huis. In de 

Gelderse kamer staat een grote eettafel waaraan alle partijen uit de provincie, groot en klein, zijn 

uitgenodigd om aan te schuiven met hun data en collecties over de Tweede Wereldoorlog. Het is een 

transparante kamer met openslaande deuren naar samenwerkingspartners binnen en buiten de sector 

en provincie. 

Door aan te haken bij het bestaande Netwerk en de daaraan verbonden site, wordt en hoeft de 

stichting geen eigen website te ontwikkelen of lanceren. Wel zal het Portaal een herkenbaar WO2GLD 

karakter krijgen met verwijzing naar de provincie als subsidiegever. 

Voortgang 

Op donderdag 23 februari vond de succesvolle aftrap plaats 

van Gelderse Oorlogsbronnen in het Gelders Archief. De 

bijna vijftig aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over 

manieren om de bruikbaarheid en zichtbaarheid van de 

Gelderse oorlogsbronnen te vergroten.  

In de maanden daarna is er in nauwe samenwerking met 

het landelijk Netwerk Oorlogsbronnen een projectplan 

opgesteld dat exact vier maanden later in Kasteel 

Rosendael werd gepresenteerd. Niet toevallig maakte de 

presentatie onderdeel uit van de partnerbijeenkomst van 

Collectie Gelderland, een project waarmee nauw zal worden samengewerkt. 
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Voor de vertaling van de collecties naar een publiekspresentatie wordt nadrukkelijk de samenwerking 

gezocht met ‘75 jaar vrijheid, op weg naar 2020’, het multimediaplatform van Omroep Gelderland. 

Beide platforms zijn twee zijden van dezelfde medaille: de een voor de presentatie van de collecties, 

de ander voor de presentatie van de verhalen die daaruit voortvloeien.  

Voor het volledige projectplan verwijzen we graag naar de (voorlopige) projectpagina op de website 

van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

 

3. Onderzoeken, inventariseren en agenderen  

Een eerste vereiste voor het versterken van de herinneringscultuur en -infrastructuur is dat men elkaar 

kent en weet te vinden. Om het omvangrijke en sterk versnipperde veld van aan WO2 gerelateerde 

instellingen, organisaties en belanghebbenden in kaart te brengen is er een inventarisatie uitgevoerd. 

De resultaten, voorzien van locatie en contactgegevens, worden gepresenteerd op de nog te 

ontwikkelen website van WO2GLD (zie hiervoor punt 3). 

Versterken kwaliteit door wetenschappelijk onderzoek 

De Tweede Wereldoorlog heeft vele zichtbare en onzichtbare sporen in het Gelderse landschap 

achtergelaten. Met het verdwijnen van de sprekende getuigen groeit de belangstelling en aandacht 

voor deze stille getuigen. WO2GLD brengt de zichtbare en onzichtbare sporen van WO2 in 

Gelderland in kaart. Er wordt een drietal inventariserende wetenschappelijke onderzoeken 

uitgevoerd naar locaties van: 

• Beladen erfgoed: Machlien Vlasblom heeft een eerste veelbelovend onderzoeksverslag 

opgeleverd en is sinds maart bezig met haar vervolgonderzoek. Tijdens een studiemiddag in 

CODA op 22 september presenteert ze haar onderzoeksresultaten.  

• Erfgoed van herinnering: Susan Scherpenisse start 1 september met haar onderzoek. 

• Erfgoed van strijd, verzet en collaboratie: vindt plaats in 2018.  

Jelle van de Graaf, masterstudent aan de Radboud Universiteit, is aangenomen als stagiair en zal een 

inventarisatie en analyse gaan uitvoeren naar bestaande WO2 fiets- en wandelroutes. Hij start per 1 

september. 

De inventarisaties krijgen hun weerslag in historische waardekaarten. De locaties worden voorzien van 

beschrijvende data en koppelingen naar relevante bronnen. Ze vormen een duurzame voedingsboden 

voor toekomstige onderzoeken, educatie, activiteiten en/of toeristische diensten en producten. Zo 

zullen ze behulpzaam zijn bij het uitzetten van toeristische routes, het opzetten van tentoonstellingen 

en het schrijven van publicaties. 

 

4. Versterken regionale samenwerking 

WO2GLD ondersteunt, faciliteert en initieert waar nodig en mogelijk regionale samenwerkingsclusters. 

We onderscheiden vijf regionale clusters, elk met een eigen WO2 verhaal met bijbehorende thema’s, 

locaties, monumenten en overblijfselen. De regionale verhalen werken zowel complementair als 

onderscheidend, maken verschillen en het eigene van de regio’s zichtbaar, maar tonen ook 

raakvlakken en overeenkomsten. Het resulteert in een gedifferentieerd aanbod waarin de 

verschillende aspecten aan bod komen. Inwoners en bezoekers worden uitgedaagd om ook in andere 

regio’s de ontbrekende delen van het verhaal van de oorlog te ontdekken, bezoeken en te beleven. De 

aanpak per regio verschilt, afhankelijk van de mate van organisatie en aanpak van de WO2 

herinneringscultuur.  
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Airborneregio: kent al een sterke mate van samenwerking en heeft een professionele samenwerkings-

structuur. Maandelijks vindt er afstemmingsoverleg plaats met manager Hedwig Kauffman. Waar 

mogelijk wordt samen opgetrokken en advies, kennis en informatie uitgewisseld. De bijeenkomsten 

van de Airborneregio worden bijgewoond. De historische focus van de Airborneregio is beperkt tot 

Market Garden / de Slag om Arnhem. WO2GLD is voor deze regio complementair voor het verhaal van 

de rest van de oorlog. 

Rijk van Nijmegen: kent met de werkgroep WO2 Rijk van Nijmegen een bottom-up 

samenwerkingsplatform dat zich in snel tempo ontwikkeld. WO2GLD is vanaf de start aanwezig bij de 

bijeenkomsten. Ze faciliteert en ondersteunt het platform waar mogelijk. Op verzoek worden 

betrokken initiatieven van advies voorzien. 

Vanuit het samenwerkingsoverleg is het gezamenlijke initiatief ontstaan voor de ontwikkeling en huis 

aan huis verspreiding van een Remember September krant. WO2GLD ondersteunt dit initiatief. De 

krant is het eerste concrete product van de regionale samenwerking en presenteert het aanbod in 

samenhang.  

Veluwe: in navolging van het Rijk van Nijmegen en de Airborneregio is de Veluwe de volgende regio 

waar gewerkt wordt aan en animo is voor een regionaal WO2 cluster. WO2GLD heeft het initiatief 

genomen voor een overleg op 22 september in CODA. In het voortraject zijn er verschillende 

verkennende gesprekken gevoerd met betrokken organisaties als St. Bevrijding ’45, St. Gelders Verzet 

40-45, platform Canada Gemeenten,  landgoed Avegoor (gemeente Rheden). In deze clustervorming 

wordt nauw overlegd met de gemeente Apeldoorn en CODA  

Achterhoek: met het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten zijn verkennende gesprekken gevoerd 

over het opzetten van een regiocluster Achterhoek. Gerda Brethouwer, directeur van het museum, is 

enthousiast en blij met de geboden ondersteuning om meer de samenwerking te zoeken in de regio. 

Samen met het museum wordt een regionale bijeenkomst belegd in het najaar van 2017. 

Rivierenland: na het opzetten van regioclusters in de Veluwe en Achterhoek is als laatste regio ook 

Rivierenland nadrukkelijk in beeld. Zodra de overige regio’s in de steigers staan wordt dit op een later 

tijdstip vervolgd. 

 

5. Adviseren en kennis delen 

WO2GLD adviseert gevraagd en ongevraagd (inhoudelijk) bij de (her)ontwikkeling van oorlogserfgoed 

en -monumenten, herinneringscentra, publieksinitiatieven en musea van lokaal tot provinciaal niveau. 

Een aantal concrete voorbeelden uit de eerste helft van dit jaar: 

• Apeldoornsche Bosch: WO2GLD heeft initiatief genomen tot overleg voor meer permanente 

aandacht voor de WO2 geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch. Dit initiatief is 

overgenomen door het Comité Apeldoorsche Bosch en CODA en krijgt een vervolg. Er wordt 

gewerkt aan activiteiten rondom de 75-jarige herdenking in 2018 en de huidige eigenaar van 

het terrein ’s Heeren Loo staat positief tegenover uitbreiding van de bezoekmogelijkheden.  

• Bezoekerscentrum Tweede Wereldoorlog Nijmegen: inhoudelijk en organisatorisch advies bij 

ontwikkeling bezoekerscentrum. 

• Bunker van Seyss Inquart Apeldoorn: meedenken en stimuleren bij planvorming 

herontwikkeling bunker. 

• Canada Gemeenten: meedenken over verdere ontwikkeling en uitbreiding platform Canada 

Gemeenten. Het initiatief van onder andere de gemeente Apeldoorn en Berg en Dal zoekt 

naar verbreding van het verhaal en werkt aan de relaties en verbindingen binnen en buiten 

de provincie. 

• Diogenesbunker en vliegveld Deelen: advies t.b.v. onderzoek herontwikkeling. 
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• Estafetteproject Nijmegen – Mortsel: meedenken over invulling programma. 

• Fort Westervoort: verzoek tot meedenken herontwikkeling Fort Westervoort en vertellen 

verhaal meidagen 1940. 

• Gedenkteken Kapokfabriek Nijmegen: verzoek tot meedenken en advies financierings-

mogelijkheden buurtinitiatief voor monument.  

• Muur van Mussert: Joost Rosendaal heeft mede namens WO2GLD zitting in begeleidings-

commissie van project herontwikkeling Muur van Mussert van wetenschapswinkel 

Wageningen University & Research. 

• Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-’45: 

inhoudelijk advies bij herontwikkeling en 

verbouwing museum. 

• Panzersperre Waalbrug en onderwaterzetting 

Duffelt: advisering over informatieborden. 

• Putten: meedenken en advisering bij oral 

history project gemeente Putten naar gevolgen 

razzia. 

• Project Omroep Gelderland: advisering bij 

programmaserie en multimediaal platform ‘75 

jaar bevrijding, op weg naar 2020’  

 

 

6. Samen herinneren en herdenken 

Vele herdenkingen en publieksmanifestaties, van zeer lokaal, provinciaal tot (inter)nationaal, staan 

jaarlijks stil bij de slachtoffers en vieren de herwonnen vrijheid. Met de komende kroonjaren 2019-

2020 op komst, is het noodzakelijk om ook bij die evenementen en herdenkingen duurzaam de 

samenhang en samenwerking te versterken. 

Inventarisatie 

Om een beeld te krijgen van het aanbod en aanwezige 

potentieel is WO2GLD dit voorjaar gestart met een 

inventarisatie van publieksmanifestaties die stil staan bij 

de 75-jarige herdenkingen. De inventarisatie 

resulteerde tot dusverre in aanmelding van 83 

herdenkingen en evenementen. Sommige zijn al 

concreet, andere zitten nog in de ideeënfase. De vele 

reacties tonen enerzijds de grote betrokkenheid van de 

vele organisaties en initiatiefnemers. Anderzijds 

onderschrijft het de noodzaak van samenwerking en het 

belang van een gezamenlijke aanpak.  

De inventarisatie kan de basis vormen voor een afgestemd herdenkingsprogramma, het informeren 

van de (inter)nationale reisindustrie en het voeden van Omroep Gelderland met ideeën voor het 

multimediale platform ‘75 jaar bevrijding, op weg naar 2020’.  

Het geheel is meer dan de som der delen. Om de vele Gelderse initiatieven zo optimaal mogelijk tot 

hun recht te laten komen zijn in samenspraak met Omroep Gelderland, Airborne-regio, Werkgroep 

Herinneringstoerisme Rijk van Nijmegen, Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT 

KAN), Visit Veluwe en Stichting Liberation Route Europe (SLRE) in Gelderland de mogelijkheden 

verkend tot een afgestemde aanpak van de herdenkingsjaren 2019 en 2020. De aanpak is inclusief en 

bottom-up: initiatieven worden bij elkaar gebracht en samenwerking bevorderd.  
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Voortgang 

Naast de inventarisatie werkt WO2GLD vanaf maart aan inhoudelijk draagvlak voor een gezamenlijke 

en afgestemde aanpak. De mogelijkheden werden verkend tijdens gesprekken, 

netwerkbijeenkomsten, klankbordsessies en presentaties bij onder andere het Nationaal Plaform 

WO2, de provincie, Airborneregio en ambtenaren cultuur(historie) uit het Rijk van Nijmegen. 

(Inter)provinciale en (inter)nationale afstemming vond plaats met het Brabantse project Crossroads, 

VVV Limburg en de door Stichting Liberation Route Europe geïnitieerde internationale campagne 

Europe Remembers. 

 


