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De Stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD) werkt aan het duurzaam
versterken van de samenwerking, samenhang en kwaliteit 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 juli 2017 t/m juni 2018.1 Na de eerdere rapportage van oktober
2016 t/m juni 2017 is dit de eerste volledige jaarraportage. Waar in de eerste operationele
maanden van WO2GLD de focus lag op de planvoming, lag de nadruk in het eerste volledige jaar
op de uitvoering en het verder concretiseren van de doelstellingen uit de beleidsnota Versterking
herinnering Gelderland 1940-1944/1945. De eerste inventariserende onderzoeken werden
afgerond en de eerste resultaten van het in kaart brengen van het oorlogserfgoed en de
herinneringscultuur en –infrastructuur zichtbaar.
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WO2GLD intern.
Versterken kwaliteit: onderzoeken, inventariseren en kennis delen.
Versterken samenhang: WO2GLD.nl als regionaal knooppunt Netwerk Oorlogsbronnen.
Versterken regionale samenwerking.
Afstemmen, adviseren en kennis delen.
#GelderlandHerdenkt: samen herinneren, beseffen en beleven.
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Op moment van schrijven is de maand juli nog niet afgelopen.
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1. WO2GLD intern: werken aan de samenhang, samenwerking en duurzaamheid van de
herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland
WO2GLD is er voor alle partijen die zich richten op het levend houden van de herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Opgericht door de Radboud Universiteit Nijmegen, Erfgoed
Gelderland en het RBT KAN brengt WO2GLD het Gelderse netwerk in kaart en zet zich als
verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de
herinnering.
De bestuurssamenstelling bleef het afgelopen jaar ongewijzigd:




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
Waar in de eerste operationele maanden van WO2GLD de focus lag op de planvoming, lag de nadruk
in het eerste volledige jaar op de uitvoering en het verder concretiseren van de doelstellingen uit de
beleidsnota. Op basis van regelmatig overleg en contact hield het bestuur zicht op de voortgang van
projecten en stuurde bij waar nodig. Bestuurlijk was er veel aandacht voor de planvorming voor de
herdenkingsjaren 2019 en 2020. Er vond met grote regelmaat afstemming en overleg plaats met
regionale en nationale partners en stakeholders.
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Raad van Advies
WO2GLD heeft een Raad van Advies (RvA) die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies en
commentaar voorziet over de voortgang en ontplooide activiteiten. De RvA kwam op 30 november
2017 voor het eerst bij elkaar. Een volgend overleg staat gepland in augustus. 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)
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2. Onderzoeken, inventariseren en kennis delen
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. Afgelopen jaar werden in opdracht van de stichting een drietal inventariserende
wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd en een vierde gestart. De onderzoeken werden
uitgevoerd door professionele, wetenschappelijk geschoolde historici. Meer informatie over de
onderzoeken is te vinden op de projectpagina’s op wo2gld.nl.
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.
Beladen erfgoed
Bunkers, huizen, vliegvelden, gevangenissen, kloosters, landhuizen, begraafplaatsen, ziekenhuizen en
kazernes. Machlien Vlasblom inventariseerde op verzoek van WO2GLD tweehonderd locaties en
gebouwen die één ding met elkaar gemeen hebben: ze delen een beladen WO2 verleden. Het gaat
hierbij om Gelderse locaties die verbonden waren met het nationaalsocialisme of relateren aan de
Duitse onderdrukking en bezetting in 1940 – 1945. Uit de lijst met locaties zijn vervolgens negentig
locaties nader uitgewerkt en voorzien van aanvullende informatie.
De opgedane kennis werd gedeeld met het veld tijdens een studiemiddag op 22 september 2017.
Ruim honderd geïnteresseerden bezochten deze middag in CODA Apeldoorn. Tijdens de bijeenkomst
werden handvatten aangereikt over de omgang met donker, beladen, omstreden of betwist erfgoed.
De geïnventariseerde locaties zullen een plek krijgen op een digitale historische waardenkaart op
wo2gld.nl. Artikelen over het onderzoek verschenen in Geschiedenis Magazine en Kleio, tijdschrift
van de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting. Verschillende media, waaronder
Omroep Gelderland en het Nederlands Dagblad, besteedden aandacht aan het onderzoek.
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Erfgoed van herinnering
In Gelderland zijn meer dan achthonderd monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.
Het Nationaal 4en5mei Comité had in 2017 landelijk meer dan 3800 monumenten geïnventariseerd,
waarvan er meer dan 630 in Gelderland staan. Susan Scherpenisse heeft deze monumenten en meer
dan tweehonderd 'nieuwe' monumenten geïnventariseerd en de beschrijvingen van de al bekende
monumenten waar nodig geactualiseerd en aangevuld. De geïnventariseerde locaties zullen een plek
krijgen op een digitale historische waardenkaart op de website.
Susanne vierdiepte zich daarnaast in archiefmateriaal over een Gelderse commissie die vanaf 1946
tot in de jaren ’50 adviezen uitbracht over de oprichting van 'oorlogs- of vredesgedenkteekens'.
Adviezen die uiteindelijk terecht kwamen bij die minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
die goedkeuring moest geven tot de oprichting van monumenten. Het artikel dat Susanne over dit
onderwerp schreef verschijnt naar verwachting in het jaarboek 2018 van de Vereniging Gelre.
Erfgoed van strijd, verzet en collaboratie
Voor de gehele provincie brengt Jelle van de Graaf in kaart wat er zich rondom de thema’s strijd,
verzet en bevrijding tussen 1940 en 1945 heeft afgespeeld. Locaties vormen hierbij het uitgangspunt,
zoals de landingsterreinen op de Ginkelse Heide, bunkers en forten langs de IJssel, boerderijen op de
Veluwe waar onderduikers zich schuilhielden, of verzetsbolwerken als ‘hotel De Bonte Os’ in
Nijmegen. De inventarisatie is gestart in maart en wordt afgerond in augustus. De teller staat
inmiddels op ruim 270 locaties.
WO2 fiets- en wandelroutes
Herinneringstoerisme vormt een belangrijk onderdeel van de hedendaagse omgang met de Tweede
Wereldoorlog. Er is een rijk, maar onoverzichtelijk aanbod aan thematische fiets- en wandelroutes in
de provincie. Jelle van de Graaf inventariseerde en analyseerde de routes in de provincie Gelderland,
om een beter inzicht te verschaffen in de bestaande en eerder verschenen routes. Ruim 100 routes
werden in kaart gebracht. De inventarisatie en bijbehorende toelichting is beschikbaar via de
website.

Voorlopige resultaten
inventariserend onderzoeken
WO2 in Gelderland:
 200 beladen
erfgoedlocaties.
 850 Gelderse
oorlogsmonumenten.
 270 locaties van strijd,
verzet en bevrijding.
 100 bestaande WO2 fietsen wandelroutes.
 130 WO2 gelieerde
organisaties.
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3. WO2GLD.nl: regionaal knooppunt in landelijk Netwerk Oorlogsbronnen
In januari 2018 werd de website WO2GLD.nl gelanceerd. De website toont relevant nieuws, de
voortgang en resultaten van de activiteiten, onderzoeken en projecten van de stichting.
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. Vooralsnog zijn er 131 Gelderse organisaties die een relatie hebben met
het onderwerp in kaart gebracht. De organisaties zijn, voorzien van locatie en contact-gegevens, te
vinden op de website.

De website is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen
(NOB). WO2GLD is het eerste provinciale knooppunt in het netwerk. Hierdoor kan enerzijds optimaal
gebruik worden gemaakt van de binnen het Netwerk aanwezige expertise en kunde en krijgt het NOB
anderzijds toegang tot het fijnmazige provinciale netwerk en de daar aanwezige kennis en content.
De website is een groeimodel. De doelstelling is de site van een plek van informatie over activiteiten
en projecten van WO2GLD te laten uitgroeien tot een platform voor iedereen zich bezig houdt met of
geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. De website wil
voorzien in kwalitatieve basisinformatie die antwoord geeft op de vragen: wat is er wanneer waar
gebeurd en wie waren hier bij betrokken. Door de informatie open beschikbaar te stellen wil de
website een gedegen fundament en vertrekpunt zijn voor allerhande nieuwe toepassingen: van
toeristische applicaties en routes tot educatieve toepassingen en nieuw (wetenschappelijk)
onderzoek.
Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) namen hier afgelopen jaar al een
veelbelovend voorschot op. Met als doel iets te bedenken waardoor het oorlogserfgoed op een
vernieuwende manier bij het publiek onder de aandacht kan worden gebracht gingen ruim vijftig
studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design acht weken lang aan de slag. Ze
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ontwikkelden interactieve en innovatieve prototypes van
applicaties op basis van de reeds beschikbare onderzoeksdata
uit de inventariserende onderzoeken.
De uitkomsten waren verrassend en inspirerend: zo maakten
studenten een game waarin je als oorlogsfotograaf langs
oorlogsmonumenten wordt geleid en gebeurtenissen van toen
via augmented reality aan de huidige omgeving worden
toegevoegd. Een andere groep ontwikkelde een escaperoute
op basis van een bestaande wandelroute en sleepte daarmee
een nominatie voor de SpinAwards Young Talent in de wacht.
Een derde groep bedacht een laagdrempelig educatief
platform voor docenten en leerlingen om een bezoek aan een
van de in kaart gebrachte locaties te plannen. Een blog over dit
project verscheen op historici.nl, het online platform voor
geschiedenisprofessionals.

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.
Airborneregio: kent al een sterke mate van samenwerking en heeft een professionele
samenwerkingsstructuur. Op regelmatige basis vindt er afstemming plaats met de regiocoördinator
Frank Verhagen. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken en advies, kennis en informatie
uitgewisseld.
Rijk van Nijmegen: kent met de werkgroep WO2 Rijk van Nijmegen een bottom-up
samenwerkingsplatform dat zich in snel tempo heeft ontwikkeld. WO2GLD is vanaf de start aanwezig
bij de bijeenkomsten, faciliteert en ondersteunt het platform waar mogelijk en was betrokken bij het
opstellen van het regiomasterplan voor de jaren 2018-2020.

De Veluwe: heeft het afgelopen jaar de samenwerking
verder geïntensiveerd en geconcretiseerd. Dit heeft ertoe
geleid dat de VeluweAlliantie voor het jaar 2019/2020 het
herdenken van de gebeurtenissen in de laatste oorlogsjaren
heeft aangemerkt als ‘icoon’ voor de VeluweAgenda. Frank
Verhagen is aangesteld als kwartiermaker voor het project
Veluwe Remembers. Zijn opdracht is om een regionaal plan
van aanpak te maken, mede op basis van initiatieven die zijn
geïnventariseerd door WO2GLD en door de heer Evert de
Graaf in gesprekken met potentiële initiatiefnemers. De
samenwerkingsstructuur zal de komende periode verder
vorm krijgen.
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Op initiatief van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch en in samenwerking met ’s Heeren Loo
is door CODA een expositie en audiotour samengesteld over het Apeldoornsche Bosch. Op 22 januari
2018 was het 75 jaar geleden dat deze Joods-psychiatrische instelling door de Duitse bezetter
ontruimd werd. De herdenking vormde de aanleiding voor de realisatie van de expositie en audiotour
die vanaf 5 februari 2018 te ervaren is. WO2GLD maakte dit initiatief mede mogelijk door de
toekenning van een stimuleringsbijdrage. Het is een eerste concreet en tastbaar resultaat van
samenwerking om het bijzondere Joodse oorlogsverhaal van de Veluwe in samenhang te vertellen.
Achterhoek: met het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten en Stadsmuseum Doetinchem vond er
afgelopen jaar op reguliere basis afstemming plaats en werden bijeenkomsten in de regio belegd. De
Achterhoek is als een van de Gelderse regio’s ook nadrukkelijk aangehaakt bij de provinciale plannen
voor de herdenkingsjaren 2019-2020.
Rivierenland: in samenspraak met de gemeente Overbetuwe werd het initiatief genomen om de
samenwerking in het oostelijke rivierengebied te versterken. Dit resulteerde in een regioplan om de
komende jaren samen het WO2 verhaal van de regio verder te ontwikkelen. In het komende jaar
wordt daar ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het westelijk rivierengebied.
WO2GLD heeft in april 2018 eenmalig een stimuleringsbijdrage toegekend aan het regionale initiatief
Tour de Waal. Gezien de potentie van het evenement voor de bijzondere herdenkingsjaren en
versterkende effect van samenhang en samenwerking voor de regio is daartoe besloten. Met de
toekenning van de stimuleringsbijdrage werd het doorgaan en de continuïteit van het initiatief
gewaarborgd.
Het initiatief dat zijn oorsprong vindt in een kunstproject waarbij beide oevers van de Waal letterlijk
aan elkaar werden verbonden door een oranje lint, is uitgegroeid tot een jaarlijks vrijheidsevenement
aan beide oevers van de Waal op 5 mei. Samenhang, samenwerking en verbinding tussen
gemeenten, organisaties, locaties en inwoners aan beide zijden van de Waal staan centraal.
5. Afstemmen, adviseren en kennis delen
WO2GLD stemde het afgelopen jaar haar activiteiten in overleg af met de aangrenzende provincies,
initiatieven als Crossroads Brabant en (inter)nationale partners als het Platform WO2, Stichting
Musea en Herinneringscentra ’40-’45, de Oorlogsgravenstichting en Stichting Liberation Route
Europe.
Binnen de provincie adviseerde WO2GLD 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 het afgelopen jaar:






Betrokken bij twee INTERREGprojecten in de Euregio:
‘RheijnLand.Xperiences’ en ‘Het
Verhaal van Oorlog en Vrijheid
zonder Grenzen (Shared History)’.
RBT KAN / VisitVeluwe: leveren
inhoudelijke input voor promotie
herinneringstoerisme Gelderland
tijdens World Travel Marken in
Londen in november 2017.
Muur van Mussert: Joost
Rosendaal heeft zitting in het
bestuur van de Stichting
Educatiecentrum de Goudsberg.
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Escape Room: betrokken bij ontwikkeling ‘Universiteit in verzet’, de educatieve escape room
van de Radboud Universiteit die op 6 mei opende in Museum het Valkhof.
Hogeschool Arnhem-Nijmegen: rol als opdrachtgever voor studenten Communicatie en
Mulitmediadesign in samenwerking met Erfgoed Gelderland.
Radboud Universiteit: bemiddelaar en indirect uitvoering voor een onderzoeks- en
adviseringsproject van masterstudenten Tourism and Culture voor de Oorlogsgravenstichting
(meer specifiek het bevorderen van het herinneringstoerisme Ereveld Loenen) en deelname
aan afstemmingsoverleg onderzoeksgroep ‘Cultures of war and liberation’.
Afstemming met project ‘Het verhaal van Putten’ van Erfgoed Gelderland.
Bezoekerscentrum Tweede Wereldoorlog Nijmegen: inhoudelijk advies bij ontwikkeling
bezoekerscentrum dat deuren opent in februari 2019 en een uitwerking is van de nota
versterking herinnering WO2.
Project Omroep Gelderland: overleg en afstemming bij programmaserie en multimediaal
platform ‘75 jaar bevrijding, op weg naar 2020’
Gemeente Nijmegen: inhoudelijke advisering over herplaatsing gedenksteen Jan van Hoof,
roadblocks bij de Waalbrug, herplaatsing Duits kanon en namenlijst monument Plein 1944.

6. #GelderlandHerdenkt: samen herinneren, beseffen en beleven
Van september 2019 tot en met augustus 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede
en vrijheid: een uniek verhaal van een provincie die vanaf Market Garden (september 1944) tot de
capitulatie in Wageningen (mei 1945) een centrale plaats innam de slotfase van de Tweede
Wereldoorlog.
Aanvullend op de reguliere activiteiten schreef WO2GLD in opdracht van de provincie Gelderland
tussen oktober 2017 en maart 2018 een inhoudelijke notitie voor een samenhangende provinciale
aanpak voor de herdenkingsjaren 2019-2020. Begin maart is de notitie aan de provincie voorgelegd.
De betrokkenheid bij de planvorming voor het herdenkingsjaar is vooral ingegeven vanuit de
doelstellingen van de Stichting: het bevorderen van de samenwerking en samenhang.
Een samenhangende aanpak is onmogelijk zonder de inbreng van de partijen die de belangrijkste rol
vervullen: de talrijke musea, organisaties, gemeenten en andere initiatiefnemers van activiteiten en
evenementen. Tijdens twee rondes van in totaal ten minste tien regionale bijeenkomsten werden in
het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 de partijen uit het veld en de gemeentelijke
ambtenaren erfgoed, recreatie en toerisme geconsulteerd en geïnformeerd. De bijeenkomsten
vonden verspreid door de gehele provincie plaats, van Nunspeet tot Groesbeek en van Aalten tot
Tiel. Daarnaast werden presentaties verzorgd op
onder andere het VeluweCongres op 19 april en de
landelijke netwerkbijeenkomst in het kader van 75
jaar Vrijheid in Doorn op 31 mei. De nadruk tijdens
de regionale bijeenkomsten lag op het uitwisselen
van bestaande of nieuwe ideeën, het bieden van
inspiratie en het zoeken naar draagvlak,
samenhang en samenwerking.
In navolging van de inhoudelijke notitie werden in
de maanden april tot en met juli de vijf regionale
programma’s verder ingevuld en geconcretiseerd
door de regionale kwartiermakers. Eind augustus
wordt de definitieve besluitvorming over de
provinciale aanpak van het herdenkingsjaar
verwacht.
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