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Voor u ligt de eerste editie van het V-Magazine. Op deze wijze gaan wij u als vriend 
van het vfonds, in combinatie met de Nieuwsbrief, de komende tijd uitgebreid op de 
hoogte houden van alles waar het vfonds zich mee bezig houdt. Niet toevallig ver-
schijnt dit eerste nummer vlak voor de start van de viering en herdenkingen van ‘75 
jaar vrijheid’ in Zeeland. Daarmee wordt een hele reeks door het vfonds fi nancieel ge-
steunde vieringen en herdenkingen in gang gezet, om ons te herinneren aan het feit 
dat het 75 jaar geleden is dat Nederland van de tirannie van de nazi’s werd bevrijd.  

In dit magazine wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van de bevrijding van 
Zeeland voor de bevrijding van de rest van Nederland. Tot op heden is dat een onder-
belicht deel van onze oorlogsgeschiedenis. Daar komt hopelijk verandering in, mede 
dankzij het geheel vernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland en de speelfi lm ‘ De Slag 
om de Schelde’. Binnenkort zullen de opnames daarvoor starten. Twee projecten 
waaraan het vfonds met veel trots een bijdrage levert.  

Juist omdat het 75 jaar geleden is, want de ooggetuigen van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog ontvallen ons in rap tempo. Daardoor wordt het alleen nog maar be-
langrijker om de vrede, vrijheid en democratie te vieren. Maar ook om te benadrukken 
dat deze begrippen niet vanzelfsprekend zijn. Kijk vandaag de dag maar naar de vele 
brandhaarden in de wereld. Daarom ondersteunen wij ook projecten die bijdragen 
aan het bevorderen van de internationale rechtsorde.

Het zijn niet toevallig de begrippen waar ook Nederlandse militairen - en steeds vaker 
ook andere geüniformeerden - zich nationaal en internationaal voor inzetten. Want 
de v van ons fonds staat vanaf het prille begin en nog steeds voor veteranenzorg. Ook 
veteranen krijgen in deze jubileumjaren extra aandacht. Meer daarover leest u in dit 
V-Magazine, waarvan ik hoop dat het de band met u nog verder zal verstevigen. Want 
ook dat is de les van 75 jaar geleden: niemand kan zonder vrienden. Dus wij koesteren 
u en heten nieuwe vrienden van harte welkom! 

V-Nieuws   4
Korte berichten

Kick-off  van ‘75 jaar vrijheid’  6

Veteranenbegraafplaats opent in 2020 12

Grootse speelfi lm
over Slag om 
de Schelde   

Op naar de 
Invictus Games
in Den Haag

Veteranenradio
draagt bij 
aan erkenning

Welkom vrienden!

Robert S. Croll,
Voorzitter Raad van Bestuur vfonds

8 20 32

Foto: Bevrijdingsmuseum Zeeland Foto: Ministerie van Defensie Foto: Jan Peter Mulder

En verder:



  |  3

V-Kalender  23
De agenda voor vieringen ‘75 jaar vrijheid’  

Interview met directeur vfonds 31

Theatervoorstelling ‘Tussen Hoop & Stenen’  34

Terug naar het 
vernieuwde 
‘Oranjehotel’   

12 september 1944: 
Eerste bevrijde stukje 
Nederland

Geüniformeerden 
over 
75 jaar vrede

Kinderen voor de vrede 40
Op stap met het #Vteam 

Hoe steun je het vfonds? 50

Vriendenaanbiedingen 51

4438 46

Foto: Karin StrooFoto: Stichting Eijsdens Verleden Foto: Erik Kottier

36
Ontmoeting scholieren
bij Duitse 
oorlogsgraven

Foto: William Moore

  Het lijkt 
alsof je echt 
         de oorlog 
    meemaakt

  Het lijkt 



4  |    najaar 2019

V-Nieuws Door: Fred Lardenoye, Anne Salomons, Koos Sol en Marleen Wegman 

Gratis toegang 
Informatiecentrum WO2 

Vfonds-vrienden 
VIP op Veteranendag

Op de fi ets 
door het Oorlogsmuseum
Oorlogsmuseum Overloon is vanaf 26 september ook open voor 
fi etsers. Via het fi etspad vanaf de doorgaande weg kunnen 
fi etsers dan gratis een blik werpen op de tentoonstelling. Dat is 
mogelijk door de aanleg van een permanente fi etsbrug die door 
het museum gaat. De brug is onderdeel van een fi etsroute die 
het museum verbindt met omliggende Britse en Duitse militaire 
begraafplaatsen. 
Met de fi etsbrug heeft het Oorlogsmuseum een wereldwijde 
primeur. De brug is 90 meter lang en ligt 3 meter hoog in de 
museumhal. (MW) 

Meer info: www.oorlogsmuseum.nl

Europese studenten 
in discussie over oorlog en vrede
Het vfonds heeft €10.000,- bijgedragen aan de jaarlijkse inter-
nationale jeugdconferentie Youcee. De conferentie vindt van 
17 tot 22 september plaats in en rond Oosterbeek. Het thema 
dit jaar is: Sleutel tot de Airborne regio. 
Dit jaar zijn studenten uit Groot-Brittannië, Duitsland, Polen en 
Nederland uitgenodigd om gezamenlijk na te denken en te dis-
cussiëren over onderwerpen als oorlog, vrede, gerechtigheid, en 
internationale samenwerking. Tijdens de conferentie bezoeken 
de studenten diverse musea en het voormalige slagveld. 
Belangrijke vragen die aan de orde komen, zijn onder ande-
re: Hoe is het leven in Europa  sinds 1944 veranderd? Is het 
verbeterd?  Welke lessen hebben wij getrokken uit de Tweede 
Wereldoorlog en hoe gebruiken we deze kennis in het leven van 
vandaag? (AS)

Meer info: www.youcee.eu

Op 23 februari 2019 is het Infocentrum WO2 Nijmegen ge-
opend. Het centrum biedt historische, toeristische en educa-
tieve informatie over de Tweede Wereldoorlog in het Rijk van 
Nijmegen. Zo is er in het centrum een interactieve wand van alle 
monumenten, musea en gebeurtenissen, een experience met 
historische beelden en een winkel met een divers assortiment. 
Voor scholen en groepen zijn speciale programma’s beschikbaar. 
Het centrum is dagelijks tot 17:00 geopend en gratis toeganke-
lijk.

Meer info: www.infocentrumwo2.nl

Voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds Robert Croll 
bij de opening van het Informatiecentrum WO2. 
Foto: Flip Franssen

Het echtpaar Van de Bovenkamp was dit jaar VIP-gast in de 
Ridderzaal. Foto: familie Van de Bovenkamp

Op zaterdag 29 juni vond in Den Haag de 15e Nederlandse 
Veteranendag plaats. De opening was traditiegetrouw in de 
Ridderzaal in het bijzijn van Koning Willem-Alexander, minis-
ter-president Mark Rutte en minister van Defensie Ank Bijleveld. 
Hierbij waren, net als vorig jaar, twee vrienden van het vfonds 
als speciale gasten aanwezig. Dit jaar viel de eer te beurt aan 
Edith van de Bovenkamp en echtgenoot.
Zij luisterden onder anderen met veteranen en scholieren 
naar de toespraken van de voorzitter van het Nationaal Co-
mité Veteranendag en de minister-president.  Daarna werden 
bijzondere verhalen van veteranen fi lmisch uitgebeeld, muzikaal 
ondersteund en voorzien van de verhalen van de veteranen 
zelf. Het vfonds is hoofdpartner en tekende vorig jaar  een 
intentieovereenkomst voor drie jaar met het Nationaal Comité 
Veteranendag. De vfonds bijdrage van € 1.000.000,-  wordt door 
het Comité onder meer ingezet voor het promoten van de witte 
anjer als teken van respect voor veteranen en voor educatieve 
projecten (KS).
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Multimediaal spektakel bij Arnhemse brugMultimediaal spektakel bij Arnhemse brug

Nationale Taptoe in teken 75 jaar Market Garden
Het speciale veteranenarrangement waarmee de stichting Nationale Taptoe respect en waardering wil tonen, vindt dit jaar plaats op 
27 september. Veteranen en dienstslachtoffers van Defensie en Politie ontmoeten elkaar ’s ochtends tijdens een speciale ontvangst 
en genieten daarna van een lunch. In de daaropvolgende Taptoevoorstelling is speciale aandacht voor 
veteranen en dienstslachtoffers. Het 
vfonds steunt dit arrangement ook 
in de herdenkingsjaren.
De Nationale Taptoe vindt plaats op 
27, 28 en 29 september in Ahoy in Rot-
terdam. Het centrale thema in deze 
editie is de viering van 200 jaar mili-
taire muziek, maar ook de herdenking 
van 75 jaar operatie Market Garden 
krijgt een bijzonder muzikaal accent.
Behalve de traditionele militaire 
korpsen zijn er dit jaar bijzondere 
optredens van onder anderen Crystel 
Benton en de Cross Sword Dancers, de 
vocalgroup Maze en Cesar Zuiderwijk 
(Golden Earring). Uit het buitenland 
komen onder meer de Republic of 
Korea Traditional Army Band en de Ko-
ninklijke Muziekkapel van de Belgische 
Luchtmacht. (FL)

Meer info: www.nationaletaptoe.nl Ook de Marinierskapel is dit jaar weer present op de Nationale Taptoe. Foto: SNT

Op 20 september is de John Frostbrug in Arnhem het toneel van 
de Bridge to Liberation Experience, een multimediaal spektakel 
waarmee de strijd van de Slag om Arnhem wordt herdacht. Het 
thema van dit jubileumjaar is meerdere gezichten. Het vfonds 
draagt € 300.000,- bij aan dit spektakel.
De rode draad van het muzikale evenement zijn de ware, per-
soonlijke verhalen van bewoners van Arnhem, van geallieerde 
bevrijders en van Duitse bezetters. Verschillende gastartiesten 
brengen de emoties van deze verhalen over met hun muziek. 

Solo of in duet en met muzikale ondersteuning door het Gelders 
Orkest, onder leiding van de Zweedse dirigent Per-Otte Johans-
son.
Aan het programma wordt meegewerkt door onder anderen 
de Schotse formatie Wet Wet Wet, Do, Romy Monteiro, And-
re Hazes, Alain Clark, de Britse geschiedenisverslaggever Dan 
Snow, Eric Corton, de Poolse tenoren Tre Voci en het Arnhemse 
dansgezelschap Introdans (MW).

Meer info: www.bridgetoliberation.nl

Romy Monteiro André Hazes
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Nederland herdenkt 
en viert 75 jaar vrijheid

Van de Slag om de Schelde tot de oprichting van de Verenigde Naties

Van eind augustus 2019 tot en met oktober 2020 
herdenkt en viert Nederland de bevrijding van Nederland 
en Nederlands-Indië. Centraal daarin staan de lokale 
geschiedenis en persoonlijke verhalen. De landelijke 
herdenkingen en vieringen worden gecoördineerd door de 
stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid, hierin werken het 
Nationaal Comité 4 en 5 Mei en het vfonds samen.

Het lustrumjaar wordt op zaterdag 31 augustus feestelijk 
geopend door Koning Willem-Alexander in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de verschillende geallieerde landen. 
In de stad Terneuzen, op het water van de Westerschelde en 
in de lucht worden de Slag om de Schelde en de bevrijding van 
Zuid-Nederland herdacht en gevierd. Het comité werkt hierbij 
samen met de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen. 
Door de verovering van de Westerschelde kregen de bevrijders 
de toevoer naar de haven van Antwerpen in handen, waarmee 
de weg vrij was voor de bevrijding van de rest van Nederland. 
Het Limburgse dorp Mesch (zie ook pagina 38 en 39) herdenkt 
op 12 september dat de Amerikanen daar precies 75 jaar eerder 
binnenreden. Met jeeps rijden Amerikaanse veteranen van de 
Old Hickory-divisie naar de bewuste plek. Verder vinden in dat 
weekeinde diverse activiteiten plaats, zoals vrijheidsspelen 
voor de jeugd en fi etstochten langs markante plekken van de 
bevrijding. 

Internationaal
Net als elk jaar wordt op 20 september in en rond Arnhem 
stilgestaan bij Operatie Market Garden. In 2019 krijgt de her-
denking een internationaler karakter door actieve deelname 
van vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Polen en 
Duitsland. Eind oktober wordt op diverse plekken de bevrijding 
van Brabant herdacht (zie ook pagina 34 en 35).
Van 20 tot 26 januari 2020 wordt in een Herdenkingsweek stilge-
staan bij de Holocaust. In dat kader organiseert het Comité 4 en 
5 mei met partners een landelijk project. Het doel daarvan is het 
vergroten van het bewustzijn dat de in de Tweede Wereldoorlog 
gedeporteerde en vermoorde Joden, Roma en Sinti in heel Neder-
land woonachtig waren. Zij waren plaatsgenoten en buren. 

Door: Marleen Wegman
Foto: Geert Snoeijer

In opdracht van het 4 en 5 mei comité  ontwierp kunstenaar 
Daan Roosegaarde het Holocaust-monument Levenslicht. In 
iedere gemeente die door de Holocaust geraakt is, wordt een 
deel van het kunstwerk geplaatst. De gemeente bepaalt zelf de 
locatie van het monument. Op deze manier kan in alle betrokken 
Nederlandse gemeenten worden stilgestaan bij de slachtoffers 
van de Holocaust. Levenslicht is een tijdelijk monument, maar 
gemeenten zijn vrij om dit monument een vaste bestemming 
te geven. In het Herinneringscentrum Westerbork worden de 
namen voorgelezen van de 102.000 slachtoffers die vanuit Wes-
terbork met de trein naar andere kampen werden vervoerd. Op 
27 januari 2020, 75 jaar na de bevrijding van vernietigingskamp 
Auschwitz, worden alle slachtoffers van de Holocaust herdacht. 
Tijdens de Maand van de Vrijheid, van 4 april tot en met 5 mei 
2020, rijden 14 bussen door Nederland als Vrijheid-express langs 
scholen, musea, bedrijven, maar ook bejaardenhuizen. De bussen 
komen verhalen over oorlog en vrijheid ophalen (van nog leven-
de ooggetuigen), maar ook brengen. Het startschot van deze 
maand van de Vrijheid is in Tubbergen (Overijssel). 

Toost
De herdenkingen op 4 mei, de Nationale Dodenherdenking, 
en het bevrijdingsfeest op 5 mei zullen groter zijn dan andere 
jaren. Op 5 mei worden door het hele land Vrijheidsmaaltijden 
georganiseerd. Het comité 4 en 5 mei wil van de maaltijden, een 
initiatief van het lokale Amsterdamse comité, een traditie in alle 
Nederlandse gemeenten maken. De maaltijden beginnen met 
een gezamenlijke toost op de vrijheid. Daarna kan, onder het ge-
not van een maaltijd, worden gesproken over vrijheid. Uiteraard 
vinden die dag de 14 Bevrijdingsfestivals plaats.
Vrijheid staat ook centraal tijdens de Invictus Games, van 9 tot 
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Voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis 
bij de presentatie van de plannen in Wageningen.

16 mei 2020, in Den Haag (zie ook 
pagina 20-22). Aan dit sportevenement 
voor militairen en veteranen die in of 
door de dienst fysiek of mentaal ge-
wond zijn geraakt, doen ongeveer 500 
deelnemers uit verschillende landen 
mee in 10 disciplines. Door de sport 
wordt herstel gestimuleerd, de revalidatie ondersteund en een 
breder begrip en respect gegenereerd voor hen die hun land 
dienen of gediend hebben. Het Zuiderpark in Den Haag wordt 
een Invictus Games Park met veel activiteiten. 
Op 27 juni staat de Hofstad in het teken van de Nationale Ve-
teranendag. Ook hier is vrijheid het centrale begrip. Het accent 
in de activiteiten in Den Haag ligt op het doorgeven van het 
belang van vrijheid. Dat geldt ook voor nieuwe facetten van vrij-
heid, zoals het belang van digitale vrijheid en de bescherming 
van persoonsgegevens.
Op 15 augustus 2020 wordt in zowel Den Haag als Rotterdam 
stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Ne-
derlands-Indië. In Rotterdam ligt het accent op de repatriëring 
van overlevenden vanuit Nederlands-Indië naar Nederland. De 
lustrumviering wordt op 24 oktober 2020 afgesloten met de 

herdenking van het 75-jarig bestaan 
van de Verenigde Naties. Deze herden-
king vindt plaats in Den Haag. 

Kwetsbaar
In alle landelijke herdenkingen en 
vieringen zijn de vier doelstellingen van 

het Nationaal Comité 4 en 5 Mei zichtbaar. Zo wil het comité in 
alle Nederlandse gemeenten verhalen over oorlog en vrijheid 
ophalen en brengen en in de gemeenten en op alle scholen 
het gesprek op gang brengen over de betekenis van de Tweede 
Wereldoorlog, over bevrijding en vrijheid, voor nu en voor de 
toekomst. Daarnaast wil het comité het besef vergroten dat 
vrijheid na 75 jaar nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van 
iedereen. Daarbij hoort ook het stimuleren van nieuwe tradities 
van herdenken en vieren, die passen bij deze tijd en jongere 
generaties.

Voor meer info: www.tweedewereldoorlog.nl
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Ook zelf vinden ze dat de lat heel hoog ligt. Nu is 

producent Alain de Levita toch wel wat gewend met 26 

speelfi lms, waaronder Bankier van het verzet, en talloze 

tv-series, van Baantjer tot Penoza, op zijn naam. Mark 

van Eeuwen, vooral bekend van zijn rol in de tv-serie 

Flikken Rotterdam, wil als executive producer een fi lm 

maken, waarmee de Slag om de Schelde zich alsnog in het 

collectieve geheugen nestelt. “Vooral bij jonge generaties. 

Het moet zoiets worden als Dunkirk meets Zwartboek.” 

       “Het was een  keerpunt in de geschiedenis van
                                          de Tweede Wereldoorlog”

Mark van Eeuwen en Alain de Levita. Foto: William Moore
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Dit voorjaar werd Nederland verrast met de aankondiging van 
de grootste vaderlandse oorlogsfi lm sinds Paul Verhoevens 
uiterst succesvolle speelfi lm Zwartboek. Vooral het onderwerp, 
de Slag om de Schelde, deed menig wenkbrauw fronsen. Deze 
strijd in Zeeland, in het najaar van 1944, om de belangrijke 
toegangsweg tot Antwerpen waarbij in enkele weken 10.000 
doden vielen, wordt ook wel ‘de vergeten slag’ genoemd. Pro-
ducent Alain de Levita geeft toe dat hij er zelf ook nauwelijks 
eerder van gehoord had. “Ik wist niet wat het was, de Slag om 
de Schelde, niemand eigenlijk. Toch is deze ongeloofl ijk groot 
en belangrijk geweest. Het is ook raar dat het overschaduwd 
wordt door Market Garden, een grotendeels mislukte operatie.” 
Ook acteur en executive producer Mark van Eeuwen had er niet 
eerder van gehoord. “Dat is juist een van de redenen waarom 
deze fi lm nu gemaakt moet worden. In het Engels heet hij The 
Forgotten Battle. Het is wel degelijk een hele grote slag geweest 
en een keerpunt in de geschiedenis van de Tweede Wereldoor-
log. Het is bijzonder om nu, 75 jaar na de bevrijding, dit verhaal 
voor het eerst te verfi lmen.”

Succesvol 
De Levita is een van de succesvolste producenten in Nederland. 
Hij was verantwoordelijk voor bioscoopsuccessen als Tonio, 
Weg van Jou en De Storm, maar ook voor tv-series als Penoza, 
Spangas, De Zaak Menten en In Therapie. Met twee van zijn 
producties won hij in de VS de Emmy-award, het equivalent van 

de Oscar voor tv-producties. Een van zijn laatste successen was 
het op ware gebeurtenissen gebaseerde oorlogsdrama Bankier 
van het verzet. Deze fi lm trok ruim 400.000 bezoekers.
Hoewel Van Eeuwen vooral bekend is als acteur in onder meer de 
tv-serie Flikken Rotterdam en de musical The Bodyguard, houdt 
hij zich vanaf het begin van zijn carrière ook met de productionele 
kant bezig. “Ik ben altijd gefascineerd door de kant van de makers, 
met name in het ontwikkelen van ideeën. Een heel belangrijk 
onderdeel daarvan is ook hoe je die speelfi lms moet fi nancieren. 
Daar houd ik me nu vooral mee bezig, met alle fondsen, inves-
teerders, distributeurs en de internationale sales. Het onderne-
men zit in mijn bloed. Mijn vader en mijn broer zijn ondernemers, 
net als mijn opa.” Samen met De Levita en regisseur Paula van der 
Oest richtte hij begin vorig jaar Levitate Film op. 

Vrede en vrijheid
Met de fi lm De Slag om de Schelde staan ze voor een enorme 
uitdaging, die ze in dit geval werd aangereikt. De Levita: “Ik 
werd benaderd door de toenmalige directeur van het vfonds, 
Michiel van Hattem. Het doel van de fi lm is een nieuwe gene-
ratie bewust te maken van het feit dat vrede en vrijheid niet zo 
vanzelfsprekend zijn als wij denken. Ook omdat de generatie 
die de oorlog heeft meegemaakt nagenoeg is uitgestorven. De 
hoogste tijd om nieuwe generaties, maar ook bestaande, be-
wust te maken van deze kernwaarden. Tegelijkertijd is het een 
mogelijkheid om 75 jaar bevrijding te herdenken en de mensen 

       “Het was een  keerpunt in de geschiedenis van
                                          de Tweede Wereldoorlog”

Slag om de Schelde wordt een van de grootste Nederlandse fi lmproducties ooit

Tekst: Fred Lardenoye  

Het vfonds draagt fi nancieel bij aan 

de speelfi lm De Slag om de Schelde. 

Meer info over de fi lm: 

www.levitatefi lm.com

 De Slag om de Schelde, nabij Sloedam. Foto: Bevrijdingsmuseum Zeeland
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die daarvoor zijn gesneuveld te eren. Het grote publiek, en zeker 
de jongere generaties, bereik je het beste met een speelfi lm.” 
Met een beoogd budget van € 14.000.000,- wordt De Slag om 
de Schelde een van de duurste Nederlandse producties ooit. 
Zonder een forse bijdrage van het vfonds zou de fi lm nooit 
gemaakt kunnen worden, geeft de producent toe. “Daarom 
worden dit soort fi lms zelden gemaakt in Nederland. De fi lm 
Zwartboek was de laatste keer. De productie is heel groot, 
risicovol en moeilijk te fi nancieren, omdat Nederland een klein 
taalgebied is. Dat is ook een van de redenen dat in de fi lm 30 
procent Engels gesproken zal worden.”
Maar ondanks de betrokkenheid van veel Canadezen en Britten 
bij de Slag om de Schelde is er ook in het buitenland nooit een 
fi lm aan gewijd. Van Eeuwen geeft aan dat dat een van de 
redenen is waarom deze oorlogsslag altijd door Market Garden 
overschaduwd is. “Daar is wel een fi lm over gemaakt, A Bridge 
Too Far, een fi lm die wereldwijd door heel veel mensen gezien 
is. Dat willen we ook met deze fi lm bereiken. Dat de Slag om 
de Schelde echt een plek krijgt in het collectieve geheugen en 
mensen inspireert om het belang van vrijheid in te zien.”

Jongere generaties
Om juist jongeren te bereiken werd regisseur Mathijs van 
Heijningen jr. aangetrokken. Hij maakte in 2011 een bloedstol-
lende remake van John Carpenters horrorklassieker The Thing 
en grossiert in prijzen voor zijn reclamefi lms. Van Eeuwen: 
“Matthijs maakt commercials waarin de karakters heel erg tot 
leven komen en je weten te raken. In zijn fi lms spat de dyna-
miek ervan af. Hij is als geen ander in staat om een fi lm te ma-
ken die de jongeren naar de bioscoop trekt, mensen tussen 15 
en 25 jaar. De Slag om de Schelde moet iets worden als Dunkirk 
meets Zwartboek.”

Het door Van der Oest geschreven scenario moet eraan bijdra-
gen dat jongeren zich met de drie belangrijkste karakters in de 
fi lm kunnen identifi ceren. Hierbij gaat het om een jongen die 
aan het begin van de oorlog ervoor kiest om zich bij de NSB te 
melden, een meisje dat in het verzet actief is en een jonge Britse 
piloot die neerstort in Zeeland en te maken krijgt met het strijd-
toneel dat zich daar in 1944 ontwikkelt. Het drietal kent elkaar 
aan het begin van de fi lm niet, maar op enig moment kruisen 
zich hun wegen. De Levita: “We hebben allemaal een vrij zwart-
wit beeld van goed en kwaad. Het grijs wordt daarin niet erg 
belicht. We willen dat kijkers zich kunnen identifi ceren met hoe 
het was om als jongere in die oorlog terecht te komen en welke 
keuzes je dan hebt en wat de gevolgen daarvan zijn.”

Kernwaarden
De keuzes die de drie hoofdpersonen in de fi lm moeten maken 
zijn nog steeds actueel, benadrukken de producenten. Van 
Eeuwen: “Daarom maken ze ook een belangrijk deel van de fi lm 
uit. Iemand die wordt aangetrokken door het populisme, zich 
aansluit bij de NSB en dan uiteindelijk tot het inzicht komt dat 
hij verkeerd gekozen heeft als hij tegen zijn eigen land moet 
vechten. Dat zijn hele actuele thema’s. We zijn ook aan het 
onderzoeken of we aan de fi lm een educatief traject kunnen 
verbinden dat hopelijk aansluiting vindt bij het onderwijspro-
gramma van het MBO en het voortgezet onderwijs. Dat deze 
fi lm in elk geval als inspiratie of kapstok voor lesmateriaal kan 
dienen. Maar ook internationaal proberen we de jeugd te berei-
ken.” De Levita vult aan dat de makers het een enorme eer en 
verantwoordelijkheid vinden om de fi lm te produceren. “Dit is 
nou echt een belangrijke fi lm. Mooi ook, want het is een moge-
lijkheid om mensen bewust te maken van de kernwaarden van 
de democratie. Als er ook maar iemand niet radicaliseert of een 

Mark van Eeuwen
‘Deze fi lm moet 
een inspiratie 
vormen voor jonge 
generaties.’

Alain de LevitaAlain de Levita
‘Als er ook maar ‘Als er ook maar 

iemand niet iemand niet 
radicaliseert of een radicaliseert of een 

betere keuze maakt betere keuze maakt 
en zich meer bewust en zich meer bewust 
is van hoe belangrijk is van hoe belangrijk 

vrede is, dan heeft vrede is, dan heeft 
deze fi lm al nut.’deze fi lm al nut.’

 Foto: William Moore Foto: William Moore
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Figuranten 
gezocht!

De opnames van De slag om de Schel-
de gaan in oktober van start. Levitate 
Films is nog op zoek naar fi guranten 
in de fi lm. Vrienden van het vfonds 
maken kans om hiermee vereeuwigd 
te worden op het witte doek! 
Meld je onder vermelding van ‘vriend 
van het vfonds’ als fi gurant aan op 
fi guratie@forgottenbattle.com 

betere keuze maakt en zich meer bewust is van hoe belangrijk 
vrede is, dan heeft het al nut. En het leert ons tegelijkertijd iets 
van een stuk van onze geschiedenis dat we nog niet kennen.”

Première 2020 
De fi lm moet nog in het volgende jubileumjaar in de Nederland-De fi lm moet nog in het volgende jubileumjaar in de Nederland-
se bioscoop te zien zijn. De Levita: ´Dit najaar beginnen we met se bioscoop te zien zijn. De Levita: ´Dit najaar beginnen we met 
draaien, want eind 2020 moet de fi lm in de bioscoop te zien zijn. draaien, want eind 2020 moet de fi lm in de bioscoop te zien zijn. 
Dat is de voorwaarde voor fi nanciële ondersteuning door het Dat is de voorwaarde voor fi nanciële ondersteuning door het 
vfonds. De druk is groot en er werken nu al 50 mensen aan de vfonds. De druk is groot en er werken nu al 50 mensen aan de 
fi lm.” Van Eeuwen: “Behalve in Nederland zijn er ook in België fi lm.” Van Eeuwen: “Behalve in Nederland zijn er ook in België 
en Litouwen mensen aan het werk. We zitten volop in prepro-en Litouwen mensen aan het werk. We zitten volop in prepro-
ductie. We kijken in het buitenland naar locaties, maar we zullen ductie. We kijken in het buitenland naar locaties, maar we zullen 
zeker ook veel in Zeeland gaan draaien.”
De twee producenten zijn vol vertrouwen over het succes van 
de fi lm. De Levita: “Wat betreft bezoekersaantallen vind ik 
de fi lm bij minder dan een half miljoen bezoekers mislukt, bij 
750.000 geslaagd en boven de miljoen een hit. Uiteraard ga ik 
voor een miljoen bezoekers, die moeten ernaartoe.” Van Eeuwen 
beschouwt Saving Private Ryan als een voorbeeld. “Dat was een 
enorme publiekstrekker en een hele mooie en knappe fi lm met 
een bijzonder verhaal. Voor mij zal de Slag om de Schelde een 
geslaagde fi lm zijn als deze mij persoonlijk raakt en inspireert. 
Maar het moet een fi lm zijn waarmee we ook het publiek weten 
te raken, inspireren en het nadenken over vrede, oorlog en po-
pulisme bevorderen. En vooral een fi lm waar jongeren naartoe 
gaan.” De Levita sluit af: “Daarnaast hopen we dat deze fi lm de 
komende 25 jaar het nieuwe ijkpunt zal zijn voor de Nederland-
se oorlogsfi lm. De lat ligt heel hoog, maar als je zo ń fi lm maakt, 
moet je er ook niet voorzichtig in staan.”

 Een zogeheten Buffalo landt op de kust van Baarlo in oktober 1944. Foto: Bevrijdingsmuseum Zeeland
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Nationale Veteranenbegraafplaats opent in 2020

Kameraadschap
                 tot in de dood

Iets ‘Arlington-achtigs’ in Nederland, uit respect voor onze veteranen, liefst in 

de nabijheid van het Nationaal Ereveld. Dat was zes jaar geleden het plan en 

zo wordt het ook gerealiseerd. Er is een locatie gezocht, onderzoek gedaan en 

er zijn fondsen geworven, onder meer van het vfonds. Over ruim een jaar is 

het zover: de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en het 

Herdenkings- en Educatiecentrum.

Door: Anne Salomons

De toekomstige begraafplaats is nu nog een leeg en boomloos 
veld in het bos naast Nationaal Ereveld Loenen. “Hier komt 
straks royaal ruimte voor de graven van 900 veteranen”, vertelt 
Fokko Spoelstra, de projectleider voor de stichting Nationale 
Veteranenbegraafplaats Loenen. 
“De landschapsarchitect heeft een plan gemaakt om gefaseerd 
graven en paden aan te leggen, omdat we ervan uitgaan dat er 
jaarlijks 20 tot 30 uitvaarten zullen plaatsvinden. Het veld ligt 
dus niet snel vol. Het moet een waardige plek zijn, waarbij de 
overledene ook altijd het gevoel krijgt bij zijn brothers in arms te 
liggen. Een veteraan kan daarom maar beperkt zijn eigen plek 
uitzoeken.”

Gelijk
Omdat het om een begraafplaats voor veteranen gaat, is 
gekozen voor een uniforme uitstraling met een eenvormige 
grafsteen. Daarop staat standaard de naam, geboortedatum, 
sterfdatum en is er ruimte voor een eigen boodschap. Soldaat 
of generaal, op de Veteranenbegraafplaats is iedereen gelijk. Er 
komen geen aparte plaatsen voor veteranen met dapperheids-
onderscheidingen of andere eretekens. Wel kan het zo zijn dat 
op termijn ook voor politie- en brandweermensen een apart 
veld wordt aangelegd. 
Het plan voor de begraafplaats is een samenwerkingsverband 
van de stichting Nationale Veteranen Begraafplaats en de 
Oorlogsgravenstichting. Zo is de grond van de begraafplaats 
door de Oorlogsgravenstichting in eeuwigdurende erfpacht 
uitgegeven aan de stichting. “Op deze wijze zijn beiden tot in de 

eeuwigheid goed met elkaar verbonden”, aldus Spoelstra.
De fondsenwerving voor de Veteranenbegraafplaats verliep 
bijzonder vlot. Spoelstra legt uit dat het vfonds hierbij een 
belangrijke rol speelde. “Door de eerste toezegging van in totaal 
€ 2.500.000,- en de jarenlange vasthoudendheid van het vfonds 
kwamen andere fi nanciers, zoals ministeries, de provincie 
Gelderland, de gemeente Apeldoorn, bedrijven en particuliere 
fondsen over de brug.” 

“Bij m’n maatjes liggen”
Drievoudig veteraan Marco Staal (53) is 
een van de veteranen die zich nu al heeft 
aangemeld voor een graf op de Nationale 
Veteranenbegraafplaats Loenen.

Staal is projectleider bij de Verkeers- en Vervoersorganisatie 
van Defensie. Een drukke baan waarin hij dagelijks 24 uur 
paraat moet zijn. Toch heeft hij wel de tijd genomen om 
na te denken over zijn eigen uitvaart. “Over 8 jaar ga ik met 
pensioen. Naarmate je ouder wordt, denk je toch na over je 
begrafenis”, vertelt hij. Een jaar geleden las hij een artikel 
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Partner
Inmiddels hebben zich al bijna 40 veteranen aangemeld voor 
een graf. Bijna allemaal zijn ze ouder dan 60 jaar. “Veteranen 
geven zich op, omdat ze bij hun kameraden begraven willen 
worden en ze zoeken verbinding met anderen.” Op verzoek van 
de veteranen zijn de graven ook voor hun partners. “Dat is goed 
voorstelbaar als je 40 jaar getrouwd bent”, aldus de projectlei-
der. Als de partner ook veteraan is, krijgt hij of zij een eigen graf. 

Het vfonds heeft € 1.700.000,- bijgedragen aan 

het Herdenkings- en Educatiecentrum (OGS), en 

€ 800.000,- aan de Veteranenbegraafplaats. De 

oplevering van de Nationale Veteranenbegraafplaats 

staat gepland voor oktober 2020. Meer info op 

www.nationaleveteranenbegraafplaatsloenen.nl

Fokko Spoelstra op de plaats waar de Veteranenbegraafplaats 
komt te liggen. Foto: William Moore

over de begraafplaats voor veteranen. “Ik dacht: dat is het! Ik 
heb me meteen aangemeld. Ook heb ik hierover gesproken met 
mijn collega’s. Zij hadden er nog nooit van gehoord”, aldus Staal. 

Sneuvelen
Als 26-jarige meldde Staal zich in 1994 bij de Luchtmobiele 
Brigade. Als groepscommandant Logistiek ging hij mee met 
uitzendingen naar Afghanistan (2003), Irak (2006) en Bosnië 
(2007). “In Afghanistan heb ik rotdingen meegemaakt”, vertelt 
hij. “Daar heb ik directe collega’s voor mijn ogen zien sneuvelen.” 
Op het aangrenzende Nationaal Ereveld liggen de graven van de 
in Bosnië gesneuvelde Raviv van Renssen en Jeffrey Broere. “Zij 
waren jaargenoten van me. Ik ben met ze opgekomen in 1994.” 
Staal geeft toe dat hun aanwezigheid vlakbij meespeelt in zijn 
keuze voor een graf op de Veteranenbegraafplaats. “Maar het 

militaire aspect zit me ook in het bloed hoor.” 
Dat op de begraafplaats ook ruimte is voor zijn partner wist 
hij niet. “Dat ga ik zeker met haar bespreken.” Om vervolgens 
te grappen: “Het kan zijn dat ze niet wil, omdat ze blij is dat ze 
even van me af is. Nee, gekheid. Binnenkort ga ik met haar op 
de motor een toertje maken en dan gaan we eens kijken naar de 
plek waar de begraafplaats komt.”
Mocht Staal komen te overlijden als hij nog in actieve dienst is, 
dan wil hij graag met beperkte militaire eer begraven worden. 
“Ik wil geen volledige militaire begrafenis, want dan bepaalt 
Defensie alles en hebben mijn nabestaanden niets in te bren-
gen. Dat wil ik niet. Maar als ik 80 ben of zo, dan mogen ze mij 
begraven in mijn gewone kloffi e en zonder die militaire eer. Dan 
kom ik bij m’n maatjes en vroegere collega’s te liggen. Dat vind 
ik toch fi jner dan op een algemene of katholieke begraafplaats.”

Is dat niet het geval, dan delen zij een graf met de overleden 
veteraan. “Op dit moment zijn er al partners van veteranen die 
met een urn wachten tot zij de as in een graf op de Veteranen-
begraafplaats kunnen bijzetten”, vertelt Spoelstra.
Voor de opening van de Veteranenbegraafplaats moet er nog 
het een en ander worden geregeld. Wat mag wel en wat mag 
niet bij een uitvaart? Hoever ga je en wat vind je wel of niet 
acceptabel? Moeten de partners geregistreerde partners zijn en 



14  |    najaar 2019

Een impressie van de entree, de begraafplaats 
en de aula van het Herdenkings- en Educatiecen-
trum.

kom je alleen voor een graf in aanmerking als je van on-
besproken gedrag bent? Al deze zaken moeten worden 
vastgelegd in een nog op te stellen begraafplaatsregle-
ment. “Dat moet natuurlijk gereed zijn vóór de eerste 
uitvaart”, aldus Spoelstra. 
Al wel duidelijk is welke veteranen als eersten worden 
begraven op de Nationale Veteranenbegraafplaats. De 
urnen met de stoffelijke resten van Ridder Militaire Wil-
lems-Orde luitenant-kolonel Tivadar Spier (overleden in 
2010) en veteranenvader luitenant-generaal Ted Meines 
(overleden in 2016) worden als eersten bijgezet.

Verbinding
Met de rug naar de open plek waar straks de graven 
komen, ligt nu een groot stuk land, afgezet met lint. Hier 
komt een 500 vierkante meter groot herdenkings- en 
educatiecentrum, ontworpen door KAAN architecten. 
Het Herdenkings- en Educatiecentrum verbindt de Vete-
ranenbegraafplaats en het Ereveld en wordt eigendom 
van de Oorlogsgravenstichting. Spoelstra legt uit dat 
naast de aula en een condoleanceruimte er een expo-
sitieruimte komt met een educatieve functie. “Hierin 
wordt het verhaal verteld van de slachtoffers die begra-
ven liggen op het Nationaal Ereveld: mannen, vrouwen 
en kinderen uit zowel de Tweede Wereldoorlog als de 
internationale confl icten daarna. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan de missies en is op een wereldkaart te zien 
waar de missies hebben plaatsgevonden.” 
Bij de plannen voor de aanleg van de Veteranenbegraaf-
plaats is onder meer een vereniging van gehandicapten 
ingeschakeld om de plannen te toetsen op de inrichting 
en begaanbaarheid. Op basis van deze bevindingen is 
besloten de natuurstenen paden in cement te leggen, 
zodat deze niet hobbelen en worden de banken in het 
paviljoen zo neergezet dat ook mensen in een rolstoel 
goed uitzicht hebben op de uitvaart. “Dat zijn handige 
tips”, vertelt Spoelstra. “En ook Defensie denkt mee. Zo 
wordt bij de bouw van het paviljoen eerst een bouwweg 
aangelegd door de genie.” 
Binnenkort gaat de eerste paal voor het paviljoen de 
grond in. Spoelstra: “Ik ben heel trots dat dit project, 
van idee naar plan naar fondsenwerving, nu echt wordt 
gerealiseerd. Het is een mooie vorm van eerbetoon voor 
hetgeen onze veteranen voor onze vrede en vrijheid 
doen.”
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Tot het uiterste
Column  |  Boudewijn Poelmann

Foto: 
Annemiek Hoogenboom

Vrijheid, je proeft haar intens, als je haar een tijdje niet hebt. Of misschien nog wel nooit 
genoten hebt, zoals zoveel mensen op deze wereld. Bijvoorbeeld als vrouw in Saoedi-Ara-
bië, als Rohingya in Birma, maar op de vlucht naar Bangladesh of gewoon als burger in 
Noord-Korea, waar niemand iets mag. Het land waarin je geboren bent, bepaalt jouw 
vrijheid. 
Ooit was ik ook zelf onvrij. Dat was nota bene in het leger - hét instituut dat onze vrijheid 
moet verdedigen. Oke, een beetje onvrij en maar tijdelijk. Maar toch, ik voelde ineens aan 
den lijve wat het betekent, vrij zijn. Ik mocht niet dit en ik moest wel dat. Een bijzondere 
gewaarwording om te merken wat dat met je doet. 
Boos om die onvrijheid belandde ik in de soldatenvakbond VVDM. Die ging goed tekeer 
tegen wat wij, soldaten, voelden als onzinnig of onrechtmatig. Later besefte ik, dat kon 
dan weer wel, actief zijn in de soldatenvakbond. De legerleiding was er niet blij mee, 
maar het was een grondrecht (in dit geval vrijheid van vereniging) dat toch maar mooi 
werkte in Nederland. Ook voor dienstplichtige soldaten.
Dat brengt m’n gedachten van vrijheid naar recht, van onvrijheid naar onrecht. Onvrijheid 
gaat bijna altijd hand in hand met onrecht. Ontnomen vrijheid houdt onrecht in stand. 
De combinatie van die twee laat rechtvaardigheid jegens mens (en dier) gruwelijk uit de 
hand lopen. Altijd en overal. 
Daarom is vrijheid het waard om verdedigd te worden. Tot het uiterste, want zonder 
vrijheid is er geen rechtvaardige samenleving. En ja, een vrije samenleving baart soms 
ook Trumps en Erdogans. Ik vraag mij af hoe dat kan. In Amerika kan het door het curi-
euze kiessysteem dat nog stamt uit de tijd van de cowboys, meer dan anderhalve eeuw 
geleden. Daarmee kon Donald Trump met 3 miljoen stemmen minder dan Hillary Clinton 
toch gekozen worden. 
Maar goed, dat moet dan maar. We moeten het uitzitten, maar ook hij kan niet aan de 
vrijheid van zijn burgers komen zonder grenzen te overschrijden. Kennelijk snapt ‘ie dat. 
Ik ben een vrijheidsdier en mede daarom altijd diep onder de indruk geweest van de 
offers die door de geallieerden zijn gebracht voor mijn én onze vrijheid hier. Van Oost tot 
West. Door hun offers heb ik al 70 van die 75 jaar in vrijheid kunnen leven. Een ongekend 
lange periode als je de hele geschiedenis bekijkt. Dat schept trouwens wel verplichtingen 
richting de mensen die nog niet in vrijheid leven. Ook zij hebben recht op forse steun. Van 
ons. 

“Een vrije 
samenleving 
baart soms 
ook Trumps en 
Erdogans.”

Boudewijn 
Poelmann is 
voorzitter van 
United Postcode 
Lotteries
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Bevrijdingsmuseum Zeeland opent eerste deel nieuwbouw

“De oorlog van toen koppelen  

Door: Marleen Wegman
Foto’s: Bevrijdingsmuseum Zeeland

Een dag na het nationaal startmoment op 31 augustus van de herdenking 
en viering van 75 jaar Vrijheid in Terneuzen sluit het Bevrijdingsmuseum 
Zeeland in Nieuwdorp zijn deuren. Tijdelijk, want op 25 oktober 2019 wordt 
het eerste deel van het nieuwe museum geopend. Bij deze uitbreiding was 
volgens museumdirecteur Stef Traas de fi nanciële steun van het vfonds 
cruciaal. “Zonder het vfonds was dit niet gelukt.”

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland vertelt het verhaal van de 
provincie Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van 
de belangrijkste onderdelen daarvan is de Slag om de Schelde, 
de 85 dagen durende slag in het najaar van 1944 waarmee de 
geallieerde troepen de Westerschelde in handen kregen en het 
grootste deel van de provincie Zeeland werd bevrijd. Achter 
het huidige museum is in de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan het Vrijheidspaviljoen, een groot nieuw pand van ongeveer 
4000 vierkante meter. Op 1 september is het gebouw stofvrij en 
zijn de nieuwe vitrines klaar om gevuld te worden met objec-
ten. Wat blijft, is de entree van het huidige museum, de typisch 
Zeeuwse boerderij. 

Groei
De geplande heropening op 25 oktober komt bijna 10 jaar na de 
opening van het museum. In deze periode maakte het museum 
een enorme groei door, niet alleen wat betreft bezoekers, me-
dewerkers en plaats in het Zeeuwse culturele leven, maar vooral 
ook als plaats waar veel Zeeuwen en geallieerde militairen en/of 
hun nabestaanden hun uit de oorlog bewaarde voorwerpen een 
defi nitief thuis geven. 
Nog wekelijks komen er nieuwe aanwinsten het museum 
binnen. Zo toont directeur Stef Traas (34) een net geschonken 
speelgoedjeep, door een Canadese soldaat in de avonduren 
gemaakt voor een meisje uit Waarde. Veel van de door de 
Zeeuwen bewaarde voorwerpen werden na de oorlog in het 
dagelijks leven gebruikt, zoals de betonnen versperringen in het 
aangrenzende Bevrijdingspark. “Deze komen uit Cadzand-Bad. 
We hebben ze gekregen van een agrariër die ze na de oorlog had 
gebruikt om een pad van te maken”, vertelt Traas.  

Particulier
De basis van de museale collectie is de particuliere verzameling 
van de in Nieuwdorp geboren en getogen Kees Traas, vader van 
de huidige directeur. In de loop der jaren bouwde Kees Traas 
een grote collectie voorwerpen op die een relatie hadden met 
oorlogshandelingen, de bezetting en de bevrijding van Zeeland 
in de jaren 1940-1945 en de inzet van het Bataljon Zeeland in 
Nederlands-Indië in 1945-1948.

Directeur Stef Traas: “Hier vertellen we straks de inspirerende 
verhalen van de Four Freedoms”.

In 2000 werd de collectie ondergebracht in een stichting om 
ervoor te zorgen dat de objecten en de daarbij behorende ver-
halen bewaard zouden blijven. De collectie werd ondergebracht 
in een Zeeuwse boerderij die op 30 oktober 2009 de deuren 
opende als Bevrijdingsmuseum Zeeland.
Direct daarna ging de stichting aan de slag met een uitbreiding 
in de vorm van een Bevrijdingspark achter het museum. Op 
een terrein van 3 hectare ontstond de provincie in miniatuur-
vorm: een polder, een zeedijk, water en strand. “Alle elementen 
die tijdens de Slag om de Schelde belangrijk waren. Daarnaast 
hebben we historische elementen die elders in de weg stonden 
hier teruggebracht.” Dat zijn onder meer originele bunkers, een 
Shermantank, een Baileybrug en de noodkerk van Ellewaarts-
dijk. “Tot 1951 was het een noodkerk, daarna tot 2015 een land-
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  aan het heden”

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland met op de voorgrond het Bevrijdingspark (rechts de noodkerk 
van Ellewaartsdijk) en op de achtergrond de nieuwbouw.

bouwschuur. We hebben de kerk hier weer opgebouwd om het 
verhaal van de slachtoffers van de oorlog in Zeeland te vertel-
len, maar er worden hier ook lezingen gehouden en huwelijken 
gesloten.” Voor kinderen biedt het park volop mogelijkheden 
om te spelen. “In een bunkercomplex en de loopgraven, geschut 
aanraken, buiten mag het allemaal.”

Franse militairen
In het huidige museum is de ruimte beperkt, waardoor sommi-
ge elementen onderbelicht blijven. Zo komt er in het Vrijheids-
paviljoen meer aandacht voor de rol van de Franse militairen die 
na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 doorvochten met 
de Nederlandse troepen tot na het bombardement op Middel-
burg op 17 mei 1940. 
In de nieuwbouw is een 
apart paviljoen voor 
de Slag om de Schelde 
ingeruimd, met onder 
meer drie grote interac-
tieve tafels waarmee bezoekers het verloop van de slag kunnen 
volgen, aangevuld met originele foto’s en fi lmfragmenten. Een 
prominente plek wordt bezet door een tijdens de slag gebruikte 
Buffalo LTV-4, een amfi bievoertuig op rupsbanden met een 
gewicht van 17 ton. “Een bijzonder object en geweldig om terug 
te zien”, vertelt Traas. “We hebben ‘m hier neergezet en het ge-
bouw eromheen gebouwd.” Daarnaast komen alle aspecten van 
het leven in het bezette Zeeland in woord, beeld en geluid aan 
bod. “Met af en toe een bank om even te zitten en de tentoon-
stelling op je te laten inwerken.” Voor het gehele museum geldt 
dat het geallieerde perspectief tegenover dat van de Duitsers 

wordt gezet. Bij deze uitbreiding was volgens museumdirecteur 
Stef Traas de fi nanciële steun van het vfonds cruciaal. “Zonder 
het vfonds was dit niet gelukt.”

Persoonlijke verhalen
In het nieuwe museum is veel ruimte voor de persoonlijke 
verhalen van zowel burgers en militairen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Juist die verhalen hebben volgens Traas een grote meer-
waarde voor de bezoekers. “Van vrijwel ieder object ken ik het 
persoonlijke verhaal erachter. Ik kan er uren over vertellen. Onze 
intentie is om al die verhalen te bewaren. Niet het zoveelste 
militaire object is bijzonder, maar vooral het verhaal daarachter.” 
In de afgelopen jaren legde het museum ongeveer 80 verhalen 

van ooggetuigen vast op 
beeld en geluid. “Veel van 
de mensen die we hebben 
gesproken, militairen en 
burgers, leven inmiddels 
niet meer”, vertelt de 

directeur. Is in de oude opstelling maar weinig ruimte voor de 
verhalen van ooggetuigen, in de nieuwbouw is op de boven-
verdieping een loungeruimte gemaakt waarin bezoekers met 
koptelefoons en schermen in alle rust kunnen kijken en luisteren 
naar de getuigen van weleer. 
Andere onderwerpen die uitvoerig aan de orde komen zijn 
onder meer de koopvaardij, de Operatie Calender (mijnenvrij 
maken van de Westerschelde) in november 1944 en Schou-
wen-Duiveland, het niet in 1944 bevrijde Zeeland. Ruim 
aandacht is er ook voor de Zeeuwse mannen die zich in 1944 
aanmeldden als oorlogsvrijwilliger bij het Canadese leger, maar 

Wat betekenen vrijheid en democratie 
voor de jongere van nu?
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www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl

na hun opleiding in Frankrijk als Bataljon Zeeland werden uitge-
zonden naar voormalig Nederlands-Indië.

Four Freedoms
Komend najaar is nog niet de gehele nieuwbouw open voor het 
publiek. In 2020 vindt een aparte opening plaats van de Roose-
velt Experience, de ruimte over de Four Freedoms (Vier Vrijhe-
den), zoals die in 1941 door de Amerikaanse president Franklin 
Roosevelt werden geformuleerd: vrijheid van meningsuiting, 
vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van 
vrees. Deze Four Freedoms werden in 1948 door de Verenigde 
Naties opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 
“Vrijheid en democratie zijn helaas niet vanzelfsprekend”, 
vertelt Traas. “Dat verhaal willen hier ook vertellen, vooral om 
jongeren erbij te houden. De oorlog van toen kun je koppelen 
aan het heden. Kinderen hadden in de Tweede Wereldoorlog 
geen speelgoed, maar dat geldt ook voor kinderen die nu op de 
vlucht zijn.”
De datum voor de opening van het laatste deel van de nieuw-
bouw valt samen met de activiteiten rond de viering van 75 jaar 
VN en de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middel-
burg. Traas: “Het zijn prachtige verhalen die je daar hoort, maar 
na de uitreiking gebeurt er weinig mee. Die verhalen zijn zo 
inspirerend voor nieuwe generaties, die moet je ergens kwijt. 
Want wat betekenen vrijheid en democratie voor de jongere van 
nu? Wij gaan die verhalen hier vertellen, van Roosevelt, van de 
laureaten en van de Verenigde Naties.”

Het vfonds steunt al jarenlang musea 
en herinneringscentra fi nancieel bij 
(nieuw-)bouw en/of uitbreiding. Ook in 
de komende maanden wordt er nog fl ink 
verbouwd en heringericht. Daardoor zijn 
niet alle musea (geheel) geopend. Meer 
informatie in de volgende editie van het 
V-Magazine.

Met foto’s legt het museum de verbinding 
tussen Zeeland aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog en nu.

Via het vfonds ontving het Bevrijdingsmuseum 
Zeeland in totaal € 3.150.000,- voor de uitbreiding 
van het Bevrijdingsmuseum en de Vier Vrijheden. 
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De helft van al het loterijgeld gaat naar Goede Doelen

Loterijen maken werk vfonds mogelijk
Zonder de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen kan 
het vfonds zijn werk niet doen. Van zowel de Postcode 
Loterij als de BankGiro Loterij ontvangt het vfonds 
jaarlijks een substantiële bijdrage. 

Door: Kees Boon    
Foto: Roy Busker

De Goede Doelen Loterijen is de verzamelnaam voor de Na-
tionale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij. 
Deze loterijen zijn opgericht om fondsen te werven voor goede 
doelen. Van elk verkocht lot gaat de helft naar goededoelenor-
ganisaties. In 2018 konden deze loterijen ruim € 511.000.000,- 
schenken aan goede doelen. De loterijen hebben geen winst-
oogmerk. Het vfonds ontvangt van de Postcode Loterij en de 
BankGiro Loterij jaarlijks een bijdrage. 

Mens en natuur
De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen op het 
gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland. Dankzij de 
deelnemers aan de loterij ging vorig jaar ruim € 370.600.000,- 
naar goede doelen. Jaarlijks ontvangen meer dan 100 goede 
doelen een structurele bijdrage. Deze en andere organisaties 
kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een extra schen-
king voor een bijzonder project of een bijdrage uit het Droom-
fonds. Met geld uit dit fonds kunnen moedige, baanbrekende 
initiatieven een kans krijgen.
Een voorbeeld daarvan is het project ‘Holwerd aan Zee’ van 
Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Begin 
dit jaar kregen zij een schenking uit het Droomfonds van 
€ 15.000.000,-. In dit project wordt bij Holwerd de verbinding 
tussen de zee en het achterland hersteld, waardoor een uniek 

getijden-natuurgebied voor vogels en vissen ontstaat. Polders 
en dijken beschermen weliswaar ons land in kustgebieden, maar 
gebleken is dat hiermee wel het leefgebied van verschillende vo-
gels, vissen en planten onder druk is komen te staan. Het project 
zorgt verder voor economische ontwikkelingen op het gebied 
van toerisme en zilte landbouw.

Cultureel erfgoed
Dankzij de deelnemers kon de BankGiro Loterij in 2018 ruim 
€ 79.400.000,- bijdragen aan 77 organisaties die werken aan cul-
tuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Twee derde 
van dat bedrag ging naar musea, molens en monumenten, zoals 
het Rijksmuseum, de Vereniging De Hollandsche Molen en het 
Fries Museum. 
Het resterende bedrag gaat naar organisaties, zoals het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en het BankGiro Loterij Fonds. Deze 
organisaties ondersteunen podiumkunsten, beeldende kunst, 
festivals, cultuurprojecten en concerten. De BankGiro Loterij 
steunt deze culturele organisaties niet alleen, maar geeft ook 
bekendheid aan hun activiteiten. 
Sinds 2012 kunnen de deelnemers aan de BankGiro Loterij zelf 
aangeven voor welke organisatie zij willen meespelen. Meer 
dan 75.000 deelnemers spelen mee voor het vfonds (stand eind 
2018). De helft van hun inleg komt direct bij het vfonds terecht.
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Tweevoudig veteraan leidt Nederlands team Invictus Games

Door Anne Salomons

Van 9 tot 16 mei 2020 wordt het Zuiderpark in Den Haag omge-
doopt tot Invictus Games Park. Het internationaal sportevene-
ment voor militairen die fysiek of mentaal gewond zijn geraakt 
in of als gevolg van oorlogssituaties telt naar schatting 500 
deelnemers uit 19 landen. Zij gaan in 10 verschillende takken 
van sport de strijd aan met elkaar en met zichzelf. 
De meeste sporten vinden plaats in en om het Zuiderpark. 
Gedurende het evenement is het Park gratis toegankelijk, voor 
het bijwonen van de wedstrijden moet wel een toegangskaart 
worden gekocht.
De initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games 
(Latijn voor ‘onoverwonnen’) is de Britse prins Harry, zelf Afgha-
nistanveteraan. De eerste editie vond plaats in 2014 in Londen, 
daarna volgden Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018). 

Selectie
De 80 Nederlandse gewonde (oud-)militairen en veteranen die 
zich hebben aangemeld voor deelname aan de Games trainen 

In mei 2020 vindt de vijfde editie van de Invictus Games 
plaats in Den Haag. De voorbereidingen voor dit internationale 
sportevenement voor gewond geraakte militairen zijn in volle 
gang. Voor het Nederlandse team hebben zich meer deelnemers 
aangemeld dan in voorgaande jaren. “Mijn grootste wens is 
dat we in Nederland geen deelnemers meer hebben voor de 
Invictus Games, omdat er geen gewonde militairen meer zijn.”

Het vfonds levert een bijdrage van € 2.000.000,- aan de 

totstandkoming van de Invictus Games in Den Haag. De 

kaartverkoop voor de Invictus Games Den Haag 2020 start 20 

augustus 2019. De registratieperiode voor vrijwilligers van de 

Invictus Games 2020 is gesloten. We willen iedereen die zich heeft 

aangemeld bedanken! Alle aangemelde vrijwilligers krijgen eind 

december 2019 te horen of ze zijn toegelaten voor het team van 

vrijwilligers en zullen worden geïnformeerd via nieuwsbrieven. 

Kijk voor meer info op www.invictusgames2020.com

Overwinnen van de geest 
staat voorop
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wekelijks in het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg 
in Doorn. Teammanager Nils Berghout en zijn staf wacht de 
lastige taak om een selectie te maken uit de deelnemers om 
tot een Nederlands team van 32 sporters te komen. Berghout 
legt uit: “Voor de selectie hanteren we verschillende criteria. 
De belangrijkste zijn: hoe kan deelname aan de Invictus Games 
iemand verder helpen in zijn of haar revalidatieproces? En: wat 
zijn iemands persoonlijke doelen? Daarnaast wordt gekeken 
of de deelnemers vaak naar de trainingen komen, hoe ze in 
de groep zijn, hun leeftijd, geslacht en hun fysieke of mentale 
verwonding”
De persoonlijke doelen van de deelnemers zijn heel divers. Zo is 
er een sporter die graag aan zijn moeder wil laten zien wat hij 
nog kan. Een ander vindt het belangrijk dat hij leert om te kun-
nen functioneren in een groep. Voor sommigen is een belangrij-
ke reden om mee te doen dat ze meer gezien, herkend en erkend 
willen worden. Berghout vertelt dat de uiteindelijke selectie in 
oktober bekend wordt gemaakt. “Daarbij moeten we helaas dus 

ook mensen teleurstellen. Voor sommigen zal dat heel moeilijk 
te verkroppen zijn, maar het is niet anders.” 
De geselecteerde sporters volgen de selectietrainingen en er 
wordt aan teambuilding gewerkt. Berghout gaat er daarbij van 
uit dat de deelnemers ook in hun vrije tijd trainen. De Invictus 
Games Foundation hanteert als basisregel dat atleten niet meer 
dan twee keer aan de Games mogen deelnemen. De reden daar-
voor is het vergroten van de doorstroming. Alleen in heel bijzon-
dere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. 
De deelnemers kiezen van tevoren zelf de sport(en) waarin ze 
willen uitkomen. Berghout: “We willen liefst dat ze aan mi-
nimaal twee sporten meedoen. We proberen ze ook uit hun 
comfortzone te halen”. Hij geeft als voorbeeld een atlete, een 
psychisch gewonde deelnemer die vorig jaar meedeed in Syd-
ney. “Ze kan heel goed hardlopen. We vroegen ons af of ze ook 
kon stilstaan. Letterlijk. Dat heeft ze toen heel goed opgepakt 
en ze is naast het hardlopen ook gaan boogschieten. Daarbij 
moet je onbeweeglijk stilstaan.”

Het Nederlandse 
rolstoelbasketbalteam op de 

Invictus Games in Sydney. 
Foto: Sjoerd Hilckmann
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Medailles
Met de deelname van gewonde sporters aan de Invictus Games 
is een vergelijking met de Paralympics snel gemaakt, maar dat 
is onterecht. “Bij de Invictus Games staan niet het winnen en 
de medailles, maar het overwinnen van de menselijke geest 
voorop”, vertelt Berghout. Hij weet ook niet hoeveel medailles 
er bij de Games in Sydney door het Nederlandse team zijn be-
haald. “Dat geeft wel aan hoeveel belang wij daaraan hechten. 
Natuurlijk wil je winnen als je meedoet, maar het is niet erg als 
je niet wint.” 
Ook in Sydney was Berghout teammanager. Hij was zeer onder 
de indruk van de prestaties van de sporters: “Je ziet hoe sterk de 
menselijke geest is, hoe mensen zichzelf overwinnen.” Hij ver-
telt over een atlete die voorafgaand aan de spelen bij de open 
training in het MRC wel in badkleding liep, maar het water niet 
in durfde. “De keer daarop zwom ze twee baantjes, maar wel in 
een buitenbaan. In Sydney kreeg ze tijdens de eerste heat een 
angstaanval, maar de tweede heat zwom ze zonder angstaanval 
helemaal uit. Dat was een enorme persoonlijke overwinning.”
Berghout is veteraan en maakte tijdens zijn missies in Afghani-
stan en Zuid-Soedan van dichtbij mee hoe militairen gewond 
raakten. Het versterkt zijn betrokkenheid bij de atleten. “Ik hoop 
dat de sporters en hun familie en vrienden met hun deelname 
aan de Games een life changing experience zullen krijgen. En 
dat de erkenning en waardering voor militairen groter wordt. 
Hoe mooi zou het zijn als ook wij straks ook een Oranjelegioen 
hebben?”

Winnen
De organisatie van de vijfde editie van de Invictus Games in Den 
Haag is in handen van de stichting Power of Freedom. Ook Pim 
Versteeg, vicevoorzitter van de stichting, moet het antwoord op 
de vraag naar het aantal Nederlandse medailles in Sydney schul-
dig blijven (15 medailles; red.). Meedoen mag dan belangrijker 
zijn dan winnen, maar Versteeg voegt daar lachend aan toe: 
“Sommige landen zijn desondanks zeer competitief. Ik zie toch 
dat medailles belangrijk zijn.” Om goed in de gaten te houden 
wat wel of niet belangrijk is voor de Nederlandse deelnemers 
en om het bestuur goed te adviseren bij de inrichting van de 
Games, is bewust gekozen voor twee oud-deelnemers in zowel 
het bestuur (Edwin de Wolf) als de raad van advies (Rahmon 
Zondervan). “De rol van familie en vrienden is sowieso heel be-
langrijk in de ondersteuning. Daarom mag iedere sporter twee 
vrienden of familieleden meenemen.”

Bij de aanmeldingen voor het Nederlands team is een duidelij-
ke toename zichtbaar in het percentage mentaal gewonden. 
Van de huidige deelnemers heeft driekwart een psychische 
verwonding. “PTSS kan tot in de lengte van jaren opduiken”, 
vertelt Versteeg, “zelfs 30 jaar na de uitzending. Ik denk dat wij 
alleen nog maar het topje van de ijsberg zien.” Deze trend baart 
hem zorgen en committeert hem tegelijkertijd nog meer aan 
dit sportevenement. “Als ik bij de trainingen ga kijken, zie ik een 
enorme begeestering bij de sporters”, aldus Versteeg. “Bij de 
kick-off van de Games in mei was er een demonstratietraining 
rolstoelbasketbal. De opponent was een groep niet-invalide 
mannen in een rolstoel, onder wie de bandleden van Direct. Zij 
vonden het ontzettend moeilijk. Dat onderstreept maar weer 
eens hoe groot de prestaties van onze sporters zijn”.

Opening
Tijdens de Invictus Games in Den Haag wordt ook ruimschoots 
gerefereerd aan de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. De 
organisatie beraadt zich nog op de invulling van de openingsce-
remonie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de voor-
waarden van de Invictus Games Foundation, de moederorga-
nisatie in Londen. Zij heeft bepaald dat de opening een militair 
karakter moet hebben. Versteeg geeft aan dat bij de opening 
van de eerste Games in Londen in 2014 kanonschoten te horen 
waren en heli’s overvlogen. “Wij vinden dat niet zo’n goed idee, 
zeker niet, omdat een groot aantal deelnemers PTSS-klachten 
heeft.”
Ook van de ervaringen met de in 2016 in Orlando gehouden 
Games is geleerd. Dat evenement werd gesponsord door Disney, 
er waren dure acts en de sportlocaties lagen ver uit elkaar. 
Versteeg legt uit dat het volgend jaar in Nederland anders gaat. 
“Wij willen de deelnemers compacte games bieden, ze waar 
het kan met de trein naar Nederland halen en ze in de stad Den 
Haag zoveel mogelijk gebruik laten maken van het openbaar 
vervoer of de fi ets. Zo proberen we ook de uitstoot van CO2 te 
beperken.”
Om de Invictus-gedachte ook na de spelen in Den Haag levend 
te houden, wil de organisatie via fondsenwerving meer geld dan 
nodig binnenhalen. “Daarmee kunnen we samen met het Ve-
teraneninstituut de Invictus-gedachte in de breedte uitbreiden, 
bijvoorbeeld met toernooien of een Invictus-sportdag”, aldus 
Versteeg.

Teammanager Nils Berghout moedigt de wielrenners 
aan tijdens de Invictus Games in Sydney, oktober 2018. 
Foto: Sjoerd Hilckman/ministerie van Defensie
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Drenthe
HERDENKING

De 102.000 Namen Lezen
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork

20 t/m 26 januari 2020

VIERING 75 JAAR VRIJHEID WESTERBORK

Westerbork Dorp van de Vrijheid Westerbork 6 t/m 12 april 2020

HERDENKING

Herdenking Bevrijding Kamp Westerbork
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork

12 april 2020

HERDENKING

Herdenking Nationaal Monument Kamp Westerbork Nationaal Monument Westerbork 4 mei 2020

Gelderland
TENTOONSTELLING

Het Netwerk
Airborne Museum Hartenstein, 
Oosterbeek

2 maart 2018 - 27 oktober 2019

TENTOONSTELLING

Een muur van vrijheid Oorlogsmuseum Overloon 7 april - 18 oktober 2019

WANDELING

Audiotour De vergeten executie Park Sonsbeek, Arnhem 1 augustus - 31 december 2019

WANDELING

Stadswandelingen 75 jaar Slag om Arnhem Arnhem 7 augustus - 19 oktober 2019

FIETSTOUR

Slag om Arnhem Fietstour Oude Stationsstraat 4, Arnhem 14 augustus - 20 september 2019

TENTOONSTELLING

Buitententoonstelling Arnhem Boys
Airborne Museum Hartenstein, 
Oosterbeek

30 augustus - 30 september 2019

STRATEGISCH SPEL 

The Game: The Battle of Arnhem Pathé Arnhem 30 t/m 31 augustus 2019

FILMVERTONINGEN

Bridge to the Future 2019 fi lmprogramma Arnhem 1 t/m 20 september 2019

VRIJHEIDSMAALTIJD

Herinneringsmaaltijden Arnhem 1 t/m 30 september 2019

TENTOONSTELLING

75 jaar Market Garden
Betuws Oorlogsmuseum The Island, 
Overbetuwe

1 september - 30 november 2019

TENTOONSTELLING

Slag om Arnhem in Rozet Rozet, Arnhem 1 september - 13 december 2019

CONCERT

Airborne Music Night Oosterbeek 6 t/m 7 september 2019

WANDELROUTE 

White Ribbon Mile Oosterbeek 6 t/m 27 september 2019

Activiteitenkalender 
Door het hele land worden activiteiten in het kader van 

75 jaar vrijheid georganiseerd. V-Magazine biedt in deze kalender 

een overzicht van de hele  periode 2019-2020 per provincie op data 

gerangschikt. De meest actuele informatie vind je onder het kopje activiteiten op 

www.tweedewereldoorlog.nl /75-jaar-vrijheid/activiteiten
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WANDELTOCHT

73ste Airborne Wandeltocht Oosterbeek 7 september 2019

TWEEDAAGS FIETSEVENEMENT 

Freedom Tour
Infocentrum WO2 Nijmegen De 
Lindenberg

7 t/m 9 september 2019

RONDLEIDING

Belevenistour: Rondom de Perimeter Rozensteeg 3, Renkum 8 september 2019

RONDVAART MET HISTORISCHE GIDS

Airborne Vaart Rijnkade 150, Arnhem 8 t/m 21 september 2019

HARDLOOPEVENEMENT

Bridge to Bridge: Run to remember freedom Arnhem 9 t/m 15 september 2019

WANDELTOCHT

Glidernatuurwandeling Wolfhezerweg 87, Wolfheze 10 september 2019

OPERAVOORSTELLING

St. Louis Blues Musis, Arnhem 10 t/m 15 september 2019

LEZING

Lezing Robert Kershaw Airborne Museum Hartenstein 11 september 2019

LEZING

Lezing Anthony Beevor Airborne Museum Hartenstein 11 september 2019

CONGRES OVER CONFLICT-ARCHEOLOGIE

Congres Strijdigheden Rozet, Arnhem 12 september 2019

WANDELTOCHT

Polentocht Driel: het Betuwse oorlogsverhaal Driel 12 t/m 14 september 2019

TENTOONSTELLING

Vrij! Wijchen herdenkt '40-'45 Wijchen
12 september 2019 - 30 augustus 

2020

HERDENKINGSCONCERT

Market Garden Memorial Concert 2019 Eusebiuskerk, Arnhem 13 t/m 14 september 2019

TENTOONSTELLING

Arnhem van Slag Eusebiuskerk, Arnhem 13 t/m 27 september 2019

TAPTOE

Taptoe Groesbeek Marktplein, Groesbeek 14 september 2019

TENTOONSTELLING

Jac Maris, Gab Smulders en de Tweede Wereldoorlog Marishuis, Heumen 14 september - 17 november 2019

BEVRIJDINGSFESTIVAL

Bevrijdingsfestival
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-
1945, Groesbeek

15 september 2019

HERDENKING

Herdenking Japanse zeetransporten Landgoed Bronbeek, Arnhem 15 september 2019

LEZING

Lezing Dilip Sarkar
Airbornemuseum Hartenstein, 
Oosterbeek

18 september 2019

RE-ENACTMENT

Parachutistendropping Falcon Leap Landgoed Den Heuvel, Groesbeek 18 september 2019

HISTORISCHE RE-ENACTMENT

Parachutelandingen dropzones Den Heuvel en 
Overasselt

Groesbeek 18 t/m 19 september 2019

RONDLEIDING, LEZING EN PROEVERIJ VAN GERECHTEN UIT DE OORLOG

Oorlogsproeverij Mariënburg 27, Nijmegen 19 september 2019

RE-ENACTMENT

Basiskamp historische voertuigen Liberation Task 
Force

Camping Klein Amerika, Groesbeek 19 september 2019

TENTOONSTELLING

Pools Legermuseum
Informatiecentrum: De Polen van Driel, 
Driel

19 t/m 22 september 2019

RE-ENACTMENT, VRIJHEIDSMAALTIJD, FILMVERTONING

Programma paradropping Wolfheze Wolfheze 20 september 2019

CONFERENTIE

Conferentie Bridge to the Future 2019 'Duitsland 
Keerpunt'

Arnhem 20 september 2019

OPENLUCHTCONCERT

Bridge to Liberation Experience 2019 Nieuwe Kade, Arnhem 20 september 2019

BEVRIJDINGSFESTIVAL

Vrijheidsfestival Winselingseweg 41, Nijmegen 20 t/m 22 september 2019
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EVENEMENT EN HERDENKING

Airborne luchtlandingen en herdenking Ede 21 september 2019

HERDENKINGSCONCERT

Herdenkingsconcert War Requiem Musis, Arnhem 21 t/m 22 september 2019

HERDENKING

Herdenking Poolse Militairen Driel Polenplein, Driel 21 september 2019

MUZIEK-VERTELVOORSTELLING 

Papa, waar blijf je?' Oude Kerk, Putten 25 september 2019

DANSVOORSTELLING 

The Battle Musis, Arnhem 27 t/m 28 september 2019

HERDENKING

Herdenking Japanse vrouwenkampen Landgoed Bronbeek, Arnhem 30 september 2019

HERDENKING

Herdenking Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen Landgoed Bronbeek, Arnhem 30 september 2019

HERDENKING

Herdenking Razzia Putten Putten 2 oktober 2019

RE-ENACTMENT

The Island 44-45 Landgoed Schoonderlogt, Elst 5 t/m 13 oktober 2019

THEATERVOORSTELLING

Theater Artemis: Oorlog Stadstheater, Arnhem 3 november 2019

HERDENKING

Herdenking Nationaal Canadees 
Bevrijdingsmonument

Nationaal Canadees 
Bevrijdingsmonument, Apeldoorn

10 november 2019

HERDENKINGSROUTE

Herdenkingsroute Ermelo 75 jaar bevrijding Molenaarsplein 24, Ermelo 13 december 2019 - 1 augustus 2020

TENTOONSTELLING

Een dag uit het leven van Eva en Bram Museum Het Pakhuis, Ermelo
14 december 2019 - 14 november 

2020

HERDENKING

Herdenking slachtoffers Apeldoornsche Bosch Prinsenpark, Apeldoorn 21 januari 2020

TENTOONSTELLING

75 jaar vrede Hagen 24, Eibergen 31 maart - 10 mei 2020

TENTOONSTELLING

Moos Cohen Streekmuseum Tiel 3 april - 30 september 2020

THEMARONDLEIDING

Loevestein Herdenkt: 75 jaar vrijheid Slot Loevestein 11 april - 10 mei 2020

TONEELSTUK ELI ASSER OVER APELDOORNSCHE BOSCH

Toneelstuk Aan de Vooravond Kruiskerk, Eerbeek 17 t/m 19 april 2020

BEVRIJDINGSFESTIVAL

Vrijheidsfestival Ede Verbindelaarsweg 100, Ede 18 april 2020

RE-ENACTMENT

Keep Them Rolling Hoofdstraat, Velp 18 april 2020

CONCERT

Strijden voor vrijheid met Eric Corton Musis, Arnhem 23 april 2020

CONCERT

Het Geluid Van Vrijheid Musis, Arnhem 1 mei 2020

THEATERVOORSTELLING

Boer'nleu in oorlogstied Naast het Gebouw Juliana, Woold 1 t/m 3 mei 2020

BEVRIJDINGSFESTIVAL

Tuin van de Vrijheid Kasteeltuin, Wijchen 2 t/m 5 mei 2020

BEVRIJDINGSCONCERT

Winnipeg Symphony Orchestra Musis, Arnhem 3 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Nationaal Ereveld Loenen Nationaal Ereveld Loenen 4 mei 2020

ESTAFETTE

Nationale Bevrijdingsvuurestafette Vanaf Wageningen 5 mei 2020

HERDENKING

Nationale Herdenking Capitulaties 1945 5 mei Plein, Wageningen 5 mei 2020

BEVRIJDINGSFESTIVAL

DinXperience Prins Clausplein, Dinxperlo 8 t/m 10 mei 2020
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KOOR- EN HERDENKINGSPROJECT OVER VREDE, VRIJHEID EN VERZOENING

Publieksvoorstelling De toekomst van een verleden Theaterkerk Bemmel 8 t/m 10 mei 2020

THEATERVOORSTELLING

De Aanslag Musis, Arnhem 29 mei 2020

Limburg
WANDELROUTE MET DIVERSE LUISTERPLEKKEN MET VERHALEN UIT WO2

Wandeling Liberation Route Herkenbosch Herkenbosch 1 september - 31 december 2019

VOORSTELLING

Cultureel Verzet De Spar Haelen 1 september - 31 december 2019

SPECIALE EN EENMALIGE TWEEDE WERELDOORLOGTOUR

Excursie verzetsboerderij De Spik Haelen en Fliegerhorst Venlo 1 september 2019

BIJZONDERE MUSEUMACTIE OM DE VERHALEN VAN GEWONE LIMBURGERS 
TOT LEVEN TE BRENGEN

Creëer je eigen Vensterbank Museum
Limburg 1 september 2019 - 1 april 2020

MUZIEKVOORSTELLING GEBASEERD OP EEN VERZETSVERHAAL

In het zicht van de vrijheid' Openluchttheater Valkenburg 6 september 2019

VOORSTELLING

Openluchttoneelstuk 'Vossen van de Spik' Midden-Limburg 11 t/m 22 september 2019

OPENINGSCEREMONIE

75 jaar bevrijding Mesch Mesch 12 september 2019

HERDENKING

De Limburg Herdenkt Vrijheidsboot Route over de Maas (Limburg)
12 september 2019 t/m 12 maart 

2020

AVONDEXCURSIE IN DE BUNKER WAAR NEDERLANDSE KUNSTSCHATTEN 
VEILIG WERDEN GESTELD TEN TIJDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Rondleiding De Kluis in Grotten Noord
Sint-Pietersberg, Maastricht 13 september 2019

TENTOONSTELLING

Expositie 'Schuilen in de Kazematten' Schuilkeldermuseum Maastricht 14 t/m 15 september 2019

TENTOONSTELLING

Expositie "Opa, waat woore det väör men?" Rijksmonument Elshof, Heythuysen 14 september - 15 december 2019

BEVRIJDINGSTOCHT

Bevrijdingstocht door de tien kerkdorpen Gulpen-Wittem 14 september 2019

RONDLEIDING IN HET KADER VAN LIMBURG 75 JAAR BEVRIJD EN DE OPEN 
MONUMENTENDAG

Schuilplaats grotten Zonneberg
Sint-Pietersberg, Maastricht 14 september 2019

THEMARONDLEIDING

VVV Themarondleiding Thorn bevrijd Thorn 15 september 2019

CONCERT KERKRAADS SYMFONIE ORKEST

Bevrijdingsconcert 'Wij vieren de Vrijheid' Parkstad Limburg Theater Kerkrade 15 september 2019

BEVRIJDINGSCONCERT

Liberation Concert Margraten 2019 Amerikaanse Begraafplaats Margraten 15 september 2019

RONDLEIDING IN DE MERGELGROT WAAR AMERIKAANSE SOLDATEN OP 24 
DECEMBER 1944 KERST HEBBEN GEVIERD

Openstelling groeve De Schark
Sint Pietersberg, Maastricht 15 september 2019

CONCERT

Muziekprogramma Vrijheid maak je samen Limburg 15 september 2019 - 1 maart 2020

CONCERT

Bevrijdingsconcert: 75 jaar bevrijding Sittard-Geleen Sittard 18 september 2019

HERDENKING, BEVRIJDINGSFEEST EN AANKOMST AUTORALLY NORMAN-
DIË-THORN

Bevrijdingsfeest Thorn
Wijngaard Thorn 19 t/m 22 september 2019

FOTO-TENTOONSTELLING EN FILMPRESENTATIE

75 jaar Bevrijding foto- en fi lmpresentatie M.F.A. Haaze-Hoof, Ospel 20 september 2019

BEVRIJDINGSCONCERT

Concert Limburg Vrie Munttheater, Weert 22 september 2019

CONCERT KERKRAADS SYMFONIE ORKEST

Bevrijdingsconcert 'Wij vieren de Vrijheid'
Multifunctioneel Centrum Sanderbout 
"Ónger de 2 Tores" Sittard

22 september 2019

VOORSTELLING OVER DE LIMBURGSE EVACUATIETOCHTEN 1944

Muziektheater Lèvesloop en Trug Buitenterrein van Roepaen, Ottersum 15 t/m 26 oktober 2019

HERDENKING

Herdenking op de Britse Militaire begraafplaats
Britse Militaire begraafplaats, 
Nederweert

9 november 2019
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INTERNATIONALE HERDENKING

Herdenking Leudalgebied
Monument van Verdraagzaamheid, 
Haelen

14 november 2019

CONCERT

Bevrijdingsconcert Beegden Gemeenschapshuis 't Leuke, Beegden 16 november 2019

BEVRIJDINGSTOCHT LANGS 16 DORPEN

75 jaar bevrijding Horst aan de Maas Horst aan de Maas 23 t/m 24 november 2019

HERDENKING

Herdenking bombardement Montfort Montfort 21 januari 2020

TENTOONSTELLING MET INFORMATIE OVER DE BEGRAVEN SOLDATEN

De gezichten van Margraten Amerikaanse Begraafplaats Margraten 2 t/m 6 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Sinti-razzia Beek
Monument voor de Gedeporteerde 
Zigeuners, Beek

15 mei 2020

HERDENKING

Memorial Day Margraten Amerikaanse Begraafplaats Margraten 21 mei 2020

Noord-Brabant
TENTOONSTELLING

Death Valley De Peel Museum Klok en Peel 6 juni 2019 - 20 december 2020

INTERACTIEVE KUNSTINSTALLATIE

Dilemma Doolhof Bergen op Zoom 14 juni 2019 - 6 juni 2020

TENTOONSTELLING

Tentoonstelling Klokken voor Amerika Museum Klok en Peel 1 t/m 30 september 2019

HERDENKING

Provinciale Herdenking Brabants Gesneuvelden Oude Wilibrorduskerk, Waalre 11 september 2019

THEATER

Toneelstuk Meesterlijk Verzet Hoogeloon 12 t/m 22 september 2019

INTERACTIEVE VERHALENROUTE

Nispen Remembers: verhalen over oorlog en 
bevrijding

Heemkundekring de Heerlijckheijd 
Nispen

14 september 2019 - 26 oktober 
2019

HARDLOOPROUTES ALS EERBETOON AAN DE BEVRIJDERS

Freedom Run x Liberty Loop: vrijheid vier je samen Geldrop 15 september 2019

BEVRIJDINGSCONCERT PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND

75 Jaar Vrijheid Concert Muziekgebouw Eindhoven 17 september 2019

GROOTSE OPTOCHT MET VETERANEN, LEGERVOERTUIGEN, DIVERSE 
MUZIEKKORPSEN EN SPORTVERENIGINGEN

Bevrijdingsdefi lé en veteranendag Eindhoven
Stadhuisplein Eindhoven 18 september 2019

VERLICHTE (FIETS)ROUTE DOOR DE STAD EINDHOVEN

75 Jaar Lichtjesroute Eindhoven 18 september - 13 oktober 2019

BEVRIJDINGSFESTIVAL

Bevrijdingsfestival Eindhoven Liberation040 18-Septemberplein Eindhoven 21 september 2019

TENTOONSTELLING

Tentoonstelling Museum het Gouverneurshuis
Museum het Gouverneurshuis, 
Heusden

1 oktober 2019 - 31 augustus 2020

THEATERVOORSTELLING

Openluchtspel SUPERSUM
De gerestaureerde Waterschans, 
Bergen op Zoom

17 t/m 27 oktober 2019

HERDENKINGSWEEK

Liberation Oct 1944-2019  's Hertogenbosch 20 t/m 27 oktober 2019

HERDENKING

Herdenking Canadese Militairen Bergen op Zoom 26 t/m 27 oktober 2019

BEVRIJDINGSPROGRAMMA

75 jaar bevrijding Brabantse Wal
Bergen op Zoom, Steenbergen, 
Woensdrecht

26 t/m 27 oktober 2019

BEVRIJDINGSVUURESTAFFETTE

Lopend Freedom Vuurtje Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda 26 oktober - 27 september 2019

HERDENKING

Herdenking Poolse Bevrijding Breda 29 oktober 2019

HERDENKING

Herdenking Pools Militair Ereveld Oosterhout Pools Militair Ereveld, Oosterhout 29 oktober 2019

HERDENKING

Herdenking Poolse Militair Ereveld Ginneken Pools Militair Ereveld Ginneken, Breda 29 oktober 2019

HERDENKING

Herdenking Nationaal Monument Kamp Vught Nationaal Monument Kamp Vught 4 mei 2020



28  |    najaar 2019

Noord-Holland
KINDERTENTOONSTELLING

De wondere wereld van El Pintor Verzetsmuseum Amsterdam 3 juni - 22 september 2019

TENTOONSTELLING

EK Zandsculpturen - Thema 75 jaar vrijheid
De Boulevard van Zandvoort / 
Zandvoorts Museum

14 juli - 27 oktober 2019

VOORSTELLING

Westfriese Helden
Schouwburg en Congrescentrum Het 
Park, Hoorn

11 t/m 12 oktober 2019

MUSICALVOORSTELLING

Verzet op zolder Schouwburg Het Park, Hoorn 22 t/m 23 november 2019

HERDENKING

Nationale Hannie Schaft Herdenking Groenmarktkerk, Haarlem 24 november 2019

TENTOONSTELLING

Tentoonstelling Adrián Villar Rojas Oude Kerk Amsterdam 1 januari - 1 juli 2020

LEZING

Nooit meer Auschwitz' lezing
Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
Amsterdam

22 januari 2020

HERDENKING

Nationale Holocaust Herdenking 2020
Spiegelmonument 'Nooit Meer 
Auschwitz'

26 januari 2020

HERDENKING

Herdenking Februaristaking De Dokwerker, Amsterdam 26 februari 2020

HERDENKING

Herdenking Monument Hannie Schaft en Jan 
Bonekamp

Monument Hannie Schaft en Jan 
Bonenkamp, Zaandam

8 maart 2020

HERDENKING

Ravensbrückherdenking Museumplein, Amsterdam 26 april 2020

THEATERVOORSTELLING OVER DE ALKMAARSE VERZETSHELD FRITZ CONIJN

Fritz 75 jaar vrijheid TAQA Theater De Vest Alkmaar 2 t/m 5 mei 2020

CONCERT-DRAMA OVER DE KAMPGEVANGENEN IN THERESIENSTADT DIE 16 
KEER HET REQUIEM VAN VERDI UITVOERDEN ALS DAAD VAN VERZET

Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet.
Beurs van Berlage Amsterdam 3 t/m 3 mei 2020

STILLE TOCHT

Stille tocht Amsterdam Stadhuisplein, Amsterdam 4 mei 2020

MUSICALVOORSTELLING

Verzet op zolder Schouwburg Het Park, Hoorn 9 t/m 10 mei 2020

SYMPOSIUM EN TENTOONSTELLING

Symposium Kunst in Vrijheid Oude Kerk Amsterdam 14 mei 2020

Overijssel
THEATERVOORSTELLING

Theatertournee Oorlogswinter Overijssel 21 maart - 31 mei 2020

VRIJHEIDSTOUR

Vrijheidstour 17 dorpen en steden in Overijssel 1 t/m 17 april 2020

HERDENKING

Internationale herdenking Canadese begraafplaats 
Holten

Canadese begraafplaats Holten 4 mei 2020

WIELERRONDE EN VRIJHEIDSMAALTIJD

Freedom Ride Locatie nog niet bekend 5 mei 2020

Utrecht
TENTOONSTELLING OVER ZES VLIEGTUIGEN DIE IN DE OORLOG ZIJN GE-
CRASHT IN DE RONDE VENEN

Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog in De Ronde 
Venen

Poldermuseum Waverveen 3 maart - 31 mei 2020

HERDENKING

Herdenking overdracht kamp Amersfoort aan het 
Rode Kruis

Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort

19 april 2020

HERDENKINGSCONCERT

Concert NS Orkest Als deze oorlog ooit nog eindigt Spoorwegmuseum, Utrecht 1 t/m 3 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort

4 mei 2020
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Zeeland
TENTOONSTELLING OPERATIE SWITCHBACK EN DE STRIJD IN DE BRESKENS 
POCKET

Tentoonstelling De Slag om de Schelde 75 Jaar
Visserijmuseum Breskens 2 april - 31 oktober 2019

TENTOONSTELLING

75 jaar bevrijding Tholen Streekmuseum De Meestoof 6 april - 31 oktober 2019

STADSWANDELING

Bevrijdingsroute Slag om de Schelde Oude Markt, Vlissingen 4 juni - 15 september 2019

TENTOONSTELLING

Expositie Slag om de Schelde De Oranjemolen Vlissingen 5 juli - 30 november 2019

TENTOONSTELLING OVER DE NEERGESTORTE PILOOT BRAM PENNINGS DIE 
VERLIEFD WAS OP VLIEGEN EN ZIJN SPITFIRE

Uncle Abe's Spitfi re
Grote Kerk Veere 3 augustus - 24 oktober 2019

HET LANDELIJKE STARTMOMENT VOOR DE VIERING VAN 75 JAAR VRIJHEID

Start viering 75 jaar vrijheid Terneuzen 31 augustus 2019

CONCERT EN ZANGAVOND 

Bevrijdingsconcert 'Bevrijding van Terneuzen' Grote Kerk, Terneuzen 21 september 2019

BEVRIJDINGSCONCERTEN

Vierkoren-project 75 jaar Slag om de Schelde
Goes, Breskens, Bergen op Zoom, 
Vlissingen

21 september - 2 november 2019

BOEKLEZING: SLAG OM DE SCHELDE 1944. DE BESLISSING IN DE STRIJD OM 
WEST-EUROPA

Dubbellezing 75 jaar Slag om de Schelde
Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen 27 september 2019

HERDENKING

Herdenking en expositie IJzendijke 75 jaar Bevrijd
17 Oktoberplein en de boerderij aan de 
Isabellaweg, IJzendijke

19 t/m 20 oktober 2019

HEROPENING MUSEUM

Heropening Bevrijdingsmuseum Zeeland Bevrijdingsmuseum Zeeland 26 oktober 2019

HERDENKING

Herdenking Bevrijding Vlissingen Sint Jacobskerk, Vlissingen 26 oktober 2019

BEVRIJDINGSCONCERT

Bevrijdingsconcert Catharinakerk, Zoutelande 2 november 2019

Zuid-Holland
TENTOONSTELLING

Vechten voor Vrijheid Sophiahof, Den Haag 28 juni 2019 - 31 december 2020

TENTOONSTELLING

Nederlandse Koopvaardij "Naval raids in the South 
Pacifi c and Indian Ocean 1942"�

Gebouw van de STC-Group, Rotterdam 1 augustus - 30 oktober 2019

TENTOONSTELLING

 'Vergeten Films' Museum Rotterdam 10 augustus 2019 - 1 januari 2020

OPENING

Opening Nationaal Monument Oranjehotel
Nationaal Monument Oranjehotel, 
Scheveningen

7 september 2019

HARDLOOPEVENEMENT IN HET KADER VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN 
DE VREDE

The Hague Peace Night Run
Lange Voorhout, Den Haag 21 september 2019

TWEEHONDERD JAAR MILITAIRE MUZIEK

Nationale Taptoe Ahoy Rotterdam 27 t/m 29 september 2019

HERDENKING

Herdenking Nationaal Monument Oranjehotel
Nationaal Monument Oranjehotel. 
Scheveningen

28 september 2019

TENTOONSTELLING

Nederlandse Koopvaardij "Olietransporten van 
Abadan in Perzië naar Frementle in Australië 1942"

Gebouw van de STC-Group, Rotterdam 1 november 2019 - 30 januari 2020

TENTOONSTELLING OVER DE OORLOG IN NEDERLANDS-INDIË IN TEKENINGEN 
EN VOORWERPEN

Tentoonstelling Onder Japan
Museon, Den Haag 1 maart - 25 oktober 2020

HERDENKING

Herdenking bombardement op Bezuidenhout
Monument van Juliana van Stolberg, 
Den Haag

3 maart 2020

TENTOONSTELLING

Nederlandse Koopvaardij "De runs van de tanker 
Ondina in de periode 1940 tot en met 1945"

Gebouw van de STC-Group, Rotterdam 1 mei - 31 augustus 2020

HERDENKING

Herdenking bij het Stijkelgroep monument Begraafplaats Westduin, Den Haag 4 mei 2020
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HERDENKING

Nationale Jongerenherdenking Luxor Theater, Rotterdam 4 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Joods Monument Den Haag Joods Monument, Den Haag 4 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Waalsdorpervlakte Waalsdorpervlakte, Wassenaar 4 mei 2020

HERDENKING

Nationale Kinderherdenking Madurodam, Den Haag 4 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Internationaal homomonument
Internationaal Homomonument, Den 
Haag

4 mei 2020

HERDENKING EN DEFILE

Herdenking en bevrijdingsdefi lé door Prinses Irene 
Brigade

Sint Jacobskerk, Den Haag 8 mei 2020

INTERNATIONAAL SPORTEVENEMENT VOOR GEWONDE MILITAIREN

Invictus Games 2020 Zuiderpark, Den Haag 9 t/m 16 mei 2020

HERDENKING

Herdenking Bombardement Rotterdam Monument 'De Verwoeste Stad' 14 mei 2020

SYMPOSIUM EN CONCERT

Symposium Kunst in Vrijheid & Bevrijdingsconcert Erasmus Universiteit Rotterdam 15 mei 2020

VETERANENDAG

Nederlandse Veteranendag 2020 Malieveld, Den Haag 27 juni 2020

HERDENKING EN HERDENKINGSCONCERT

Nationale Herdenking 15 augustus 1945 Indisch monument, Den Haag 15 augustus 2020

HERDENKING

Herdenking Oranjehotel
Nationaal Monument Oranjehotel, 
Den Haag

29 september 2020

Meerdere provincies of geheel Nederland
THEATERPROGRAMMA IN DE VROEGE OCHTEND

Theaterprogramma Vannacht naar Dag Theaters in Limburg en Gelderland 12 september - 2 oktober 2019

THEATERVOORSTELLING

Vrij Land: Muziektheatervoorstelling 75 jaar vrijheid  In geheel Nederland 20 september 2019 - 27 juni 2020

HERDENKING

Nationale Kristallnachtherdenking  In geheel Nederland 9 november 2019

HERDENKINGEN

Holocaust Herdenkingsweek  In geheel Nederland 20 januari 2020 - 26 januari 2020

DE VRIJHEID-EXPRESS: ONTMOETINGSPLAATS, EXPOSITIERUIMTE EN 
EVENEMENTENPLATFORM

Maand van de vrijheid: de Vrijheid-express
Door heel het land (Start in Tubbergen) 4 april - 5 mei 2020

LEZINGEN

Vrijheidscolleges  In geheel Nederland 6 april - 5 mei 2020

CONCERT OVER HET VIEREN VAN VRIJHEID EN DE HEDENDAAGSE REALITEIT

Concert In Vrijheid
Theaters in Groningen, Assen en 
Leeuwarden

16 t/m 18 april 2020

BEVRIJDINGSTOCHT MET ACTIVITEITEN LANGS DE ROUTE

Operation FAUST 1945-2020 Den Bosch, Malden, Utrecht 1 t/m 5 mei 2020

CONCERT

Concerten Nederland 75 jaar bevrijd Rotterdam, Goes en Kampen 2 t/m 16 mei 2020

HERDENKING

Nationale Herdenking In geheel Nederland 4 mei 2020

IN HEEL NEDERLAND THEATERVOORSTELLINGEN NA DE HERDENKING

Theater Na de Dam: 75 jaar Vrijheid  In geheel Nederland 4 t/m 5 mei 2020

VRIJHEIDSMAALTIJDEN

Vrijheidsmaaltijden  In geheel Nederland 5 mei 2020

BEVRIJDINGSFESTIVAL

Bevrijdingsfestivals  In geheel Nederland 5 mei 2020

OPENSTELLING BUNKERS DIE DEEL UITMAAKTEN VAN DE ATLANTIKWALL

Bunkerdag
Langs de kust van Nederland van 
Zeeland tot de Waddeneilanden

6 juni 2020

HERDENKING

Nationale Herdenking 15 augustus 1945  In geheel Nederland 15 augustus 2020
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Lisette Mattaar is de nieuwe directeur-bestuurder van het vfonds

“Verbinding maken 
       met de wereld van nu” 

Door: Fred Lardenoye

Lisette Mattaar heeft veel zin in haar nieuwe baan als directeur-
bestuurder van het vfonds. Uitdagingen ziet ze genoeg. “Het 
vieren van 75 jaar vrijheid is ook een moment om goed na te 
denken: hoe zorg je ervoor dat je verhaal relevant blijft voor 
de generaties van nu? Ik ben ervan overtuigd dat het vfonds 
belangrijk is en ook blijft, maar je moet wel de verbinding 
blijven maken met wat er nu in de wereld speelt. Dat is een 
terrein waarop ik me heel erg thuis voel.” 

Rechtsorde
Als directeur van het Humanity House houdt ze zich al jaren 
bezig met een van de pijlers van het vfonds: het bevorderen 
van de internationale rechtsorde. Mattaar: “Het Humanity 
House probeert oorzaken en gevolgen van een confl ict voor 
mensen invoelbaar te maken. Dat doen we voor scholieren met 
programma’s om hun kennis te vergroten of door middel van 
beleving en ervaring nog een laag dieper te gaan. Zo hebben we 
een ervaringsreis waarin ze op de vlucht gaan voor een confl ict 
en een humanity game waarin ze de rol van hulpverlener 
aannemen.”
Samen met partners als Unicef, Pax en Cordaid wordt ook 
invulling gegeven aan programma’s voor studenten. “Daarnaast 
kun je als geïnteresseerde een kaartje kopen en zelf een aantal 
van die tentoonstellingen bekijken. Als laatste organiseren 
we avonden met betrekking tot mondiale confl icten of 

probleemgebieden.” Het Humanity House is een initiatief 
van het Rode Kruis en werd in 2010 opgericht. Mattaar was 
vanaf het begin erbij betrokken. “Vanaf het neerzetten van de 
organisatie en het uitwerken ervan tot wat het nu is. Het voelt 
dan ook als mijn kindje, maar na negen jaar vind ik het tijd voor 
een nieuwe uitdaging.” 

Steun
Als directeur van het Humanity House heeft ze al de nodige 
ervaring met het vfonds. “We kregen meermaals fi nanciële 
steun van het fonds en dat geldt ook voor veel van de collega-
organisaties. Ik vind het leuk om nu een andere rol op dit 
terrein aan te nemen.” Ook in andere functies had Mattaar al 
te maken met het vfonds. “Ik zit al jaren in het bestuur van 
het bevrijdingsfestival in Den Haag en als lid van de Raad van 
Toezicht van de Oorlogsgravenstichting ben ik betrokken bij de 
totstandkoming van het bezoekerscentrum op het Ereveld in 
Loenen. Ook daar draagt het vfonds aan bij.”
Ze ziet dan ook uit naar directeurschap bij het vfonds. “Ik 
heb veel zin in de komende anderhalf jaar met de reeks 
herdenkingen en vieringen van 75 jaar vrijheid. Vanuit mijn 
huidige baan zou ik 31 augustus ook al aanwezig zijn geweest 
bij de start in Terneuzen. In deze nieuwe functie verheug ik 
me op het ontmoeten van veteranen en de mensen die in de 
werkvelden van het vfonds actief zijn.”   

Per 1 oktober 2019 volgt Lisette Mattaar Michiel 
van Hattem op als directeur van het vfonds. 
Mattaar is nu nog directeur bij het Humanity 
House in Den Haag, een museum en educatief 
platform dat het menselijke verhaal achter rampen 
en confl icten op de wereld in beeld brengt. 
Daarmee is het vfonds voor haar zeker geen 
onbekend terrein.

Per 1 oktober 2019 volgt Lisette Mattaar Michiel 

platform dat het menselijke verhaal achter rampen 
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Libanonveteraan neemt initiatief voor Veteranenradio

      Verhalen delen 
voor verbinding
             en erkenning

Als DJ Kuifje bediende Jan Willem Waitz in 1983 de apparatuur in de 
geïmproviseerde studio van Radio Dutchbatt in het Libanese Haris. Ruim 35 

jaar later zit hij opnieuw in een studio achter een microfoon en maakt hij 
Veteranenradio, een podcast voor en door veteranen en hun thuisfront. “Iedere 

veteraan heeft zijn eigen verhaal en dat mag hij of zij ook vertellen.”

Door een scheenbeenvliesontsteking ging de door Jan Willem 
Waitz (55) zo gewenste groene baret van het Korps Com-
mandotroepen aan zijn neus voorbij. Hij kon de opleiding herha-
len of zijn resterende diensttijd vol maken tijdens een uitzen-
ding naar Libanon. Het werd het laatste. In maart 1983 vertrok 
hij met het 1e peloton van de Alfacompagnie van 44 Pantserin-
fanteriebataljon naar Libanon. “Vanuit de lucht, in het vliegtuig, 
zag ik al hoe kapotgeschoten de stad Beiroet was. Toen had ik 
nog geen idee hoe het op de grond zou zijn. Voor mij lokte, net 
als voor veel andere jongens, het avontuur. En het feit dat we 
ervan overtuigd waren daar toch wat goeds te gaan doen.”
Als soldaat had hij tijdens patrouilles regelmatig contact met 
locals. “De mensen waren allemaal vriendelijk, maar soms had 
je niet door wie je vriend was en wie niet.” Hij had af en toe ook 
moeite met het mandaat van de VN-troepen. “Het bleef vaak bij 
waarnemen. Mensen werden door Israëlische troepen uit hun 
huis gehaald, collega’s gegijzeld, maar je kon weinig doen. Dat 
was soms wel frustrerend.” 

Cassettebandje
In zijn vrije tijd maakte Waitz radio in de studio op het 
VN-hoofdkwartier in Haris. “Radio was belangrijk in Libanon. 
Het was vertier, maar zorgde ook voor verbinding en saamhorig-
heid tussen de militairen in het gebied, vooral bij degenen op de 
buitenposten.” Hij vertelt dat in het dorp voor een habbekrats 
cassettebandjes met muziek te koop waren. “Die  gebruikte 
ik voor mijn uitzendingen. Mijn muziekkeuze zei iets over de 

stemming in het gebied. Zo draaide ik altijd Billy Joël, Goodnight 
Saigon, als er iemand was overleden. De muziek was voor ons 
heel belangrijk voor de verwerking.”
In de periode dat hij in Libanon gestationeerd was, kwamen vier 
Nederlandse militairen om het leven. Een incident, ruim twee 
weken voor de terugvlucht naar Nederland, blijft Waitz tot op 
de dag van vandaag bij. “Tijdens een roadblockdienst overleed 
een jongen door een schietincident. Ik was erbij . Ik heb nog 
geprobeerd hem uit het mangat van de YP te trekken, maar hij 
was toen al niet meer te redden.”
Eenmaal terug op de post werd het gebeurde onderling bespro-
ken, maar tijd voor verwerking was er niet. “We moesten door, 
de uitzending afmaken. We hebben afscheid van hem geno-
men in Naqoura, bij het vliegtuig dat zijn kist terugbracht naar 
Nederland.” Bij terugkeer in Nederland eind oktober 1983 kon 
Waitz zijn draai niet vinden. “Ik was de structuur kwijt, de band 
met mijn collega’s. Ik ben op het vliegtuig naar Tel Aviv gestapt 
en ben een half jaar rondgetrokken in Israël.”

Mode
Terug in Nederland ging hij aan de slag in de reclame en bouwde 
later een carrière op in de mode en sales. In 2001 vertrok hij 
naar Spanje en begon daar als ondernemer met een winkel en 
groothandel in modeaccessoires. Toen hij eind 2010 met zijn 
gezin terugkeerde in Nederland en zich inschreef bij de gemeen-
te ontving hij per post een pasje. Het bleek een veteranenpas te 
zijn. “Vlak daarna kreeg ik een uitnodiging voor een Libanonre-

Door: Marleen Wegman   Foto: Jan Peter Mulder



  |  33

unie. Uiteindelijk ben ik wel gegaan. 
Als dan de Last Post wordt gespeeld 
voor de jongens die zijn omgekomen, dan 
komt dat hard binnen.”
Na die bijeenkomst was Waitz met zijn kameraad Hans Scholte 
de initiatiefnemer voor een bijeenkomst met zoveel mogelijk 
leden van het oude peloton, inclusief het kader. “De kameraad-
schap en de drank maakten veel los. De bijeenkomst was een 
verwerkingsmoment voor ons allemaal, want iedereen bleek 
het moeilijk te hebben met het feit dat we onze collega niet 
hebben kunnen eren.” 
De Libanonveteraan vroeg zich af hoe veteranen hun verhalen 
konden delen. “Ons peloton is op eigen initiatief bij elkaar gaan 
zitten, maar behalve Facebook waren er niet veel manieren 
om contact met elkaar te zoeken.” Radio leek hem, net als in 
Libanon, een goed platform. Waitz onderzocht hoe veteranenra-
diostations in de Verenigde Staten functioneerden. Vervolgens 
begon hij in 2016 via Facebook het internetradiostation Vete-
ransbroadcast. “In het schuurtje bij mijn huis ben ik begonnen 
met een podcast via het programma Spreaker. Ik heb veteranen 
gebeld met het verzoek hun verhaal te vertellen. Dat heb ik ge-
mixt met muziek. Dat kwam goed aan: ik kreeg erg veel reacties 
en steeds meer volgers.”

Veteranenradio
Voor een meer professionele aanpak zocht hij hulp bij andere 
veteranen. In september 2018 mondde dit uit in de Stichting 

Veteranenradio. Van het vfonds ontvangt de stichting fi nanciële 
ondersteuning voor het verder uitbouwen van Veteranenradio. 
“Mijn idee ontving een warm welkom bij het vfonds. Daar werd 
ook direct de link gelegd naar andere uitgezonden geünifor-
meerden.”
Het doel van Veteranenradio is een platform te vormen waar 
uitgezonden geüniformeerden elkaar kunnen vinden. Het gaat 
hierbij niet alleen om veteranen en andere geüniformeerden 
die deelnemen of hebben deelgenomen aan internationale vre-
desoperaties, maar ook om hun thuisfront. Met ondersteuning 
van professionals uit de radiowereld maakt het team radio- en 
video-uitzendingen die online kunnen worden beluisterd en be-
keken. Met deze uitzendingen wil Veteranenradio de onderlinge 
verbondenheid versterken en de waardering en erkenning voor 
hun inzet vergroten.
“Wat is er nu mooier dan die verhalen met elkaar te delen”, 
vraagt Waitz zich af. “Je mag best trots zijn dat je op uitzending 
bent geweest. Ik vind het prachtig om te horen wat iemand 
heeft meegemaakt tijdens een missie in Bosnië. Het gaat niet 
om spektakel, maar om de persoonlijke bele-
ving van de uitzending. Het is mooi om dat 
met elkaar te delen, maar je kunt elkaar ook 
helpen. Je krijgt er nieuwe vriendschappen 
door.”

Jan Willem Waitz: 
 ‘Het gaat niet om spektakel, 

maar om de persoonlijke beleving 
van de uitzending.’

Het vfonds heeft € 25.000, - bijgedragen aan het opzetten 

van Veteranenradio. Op 9 november 2018 was de eerste 

uitzending van Veteranenradio met onder meer een interview 

met oud-commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm.  Alle 

uitzendingen en videoverslagen, evenals de uitzendingen van 

Checkpoint Charlie, de muziekuitzendingen van DJ Kuifje 2.0., 

zijn terug te vinden op de website www.veteranenradio.nl
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Den Bosch viert 75 jaar vrijheid met audiovisueel spektakelstuk in het theater

Tussen Hoop
In de Brabantse hoofdstad Den Bosch 

wordt 75 jaar vrijheid in oktober 

gevierd met onder meer de multi-

mediale theatervoorstelling Tussen 

Hoop & Stenen. In 18 scènes wil De 

Meierij Theaterproducties evenzoveel 

verhalen over de oorlog aan de verge-

telheid onttrekken. Scenarioschrijver 

Joep van Opstal: “We kwamen er-

achter dat Bosschenaren veel van die 

verhalen helemaal niet kennen.” 

Door: Fred Lardenoye    
Foto’s: De Meierij Theaterproducties 

Iedereen die wel eens in Den Bosch geweest is, moet erlangs ge-
lopen zijn: een kleine plaquette ter hoogte van de Wilhelmina-
brug, de verbinding van de binnenstad met het centraal station. 
De gedenkplaat valt niet op, maar het verhaal erachter, van Piet 
Kerssens, is wel bijzonder. Kerssens was een fl amboyante Bos-
schenaar. Hij vluchtte in de oorlog en kwam met de geallieerden 
terug om de stad te bevrijden. Bij een poging om een gewonde 
militair van de 53th Welsh Divison te redden, werd hij door een 
Duitse Scharfschütze gedood. “Dat verhaal kennen maar weinig 
mensen. Bij de jaarlijkse herdenking komt hooguit een man of 
15”, vertelt Joep van Opstal van De Meierij Theaterproducties. 
“Daar willen we wat aan doen met deze voorstelling.”

Jubileum
Met zijn echtgenote Mieke is Van Opstal de spil van het thea-
tergezelschap. Zij is voorzitter en productieleider en hij scena-
rioschrijver, decorontwerper en verantwoordelijk voor de video’s 
die in de voorstelling worden gebruikt. Volgens de theatermaker 
was het in eerste instantie de bedoeling om een grote productie 
te maken over het jaar 1629, het beleg van Den Bosch. “Onze 
buurman wees ons erop dat 2019 een jubileumjaar is van het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. We namen contact op met 
Jan de Wit, kabinetschef van de gemeente, en hij reageerde 

positief op ons voorstel om daar iets mee te doen.”  
De totstandkoming van Tussen Hoop & Stenen begon met de 
vele oorlogsverhalen die de stad rijk is. Van Opstal: “Wij dachten 
dat iedereen in Den Bosch die verhalen wel zou kennen. Niet 
alleen van Piet Kerssens, maar ook van bijvoorbeeld de jood-
se Roosje Glaser. Voor de oorlog had zij een dansschool. In de 
oorlog werd zij door haar eigen man en haar zwager verraden en 
vervolgens afgevoerd, via Westerbork, naar Auschwitz. Ze kreeg 
daar een relatie met kampbeulen, gaf dansles en overleefde. 
Van haar verhaal hebben we een dansscène gemaakt.”

Minuten
Het zijn deze verhalen die volgens Van Opstal verteld moeten 
worden. “De productie bestaat uit 18 scènes in twee uur. Dan 
heb je maar een paar minuten om een verhaal neer te zetten. 
We beginnen met de eerste jaren van het verzet, met onder 
meer een revue die toen speelde. Daarna wordt het grimmiger 
met de Arbeitseinsatz en de Jodenvervolging. Vervolgens het 
verzet dat ontstaat. Telkens was men weer vol goede hoop. De 
stenen verwijzen naar de verwoesting.” 
Gaat het over de bevrijding van Den Bosch, dan gaat het over de 
53th Welsh Division. Den Bosch is de enige stad die door deze 
eenheid van het Britse leger zelfstandig bevrijd is. In feite een 

De Britse veteraan Peter Davies 
van de 53th Welsh Division.



& Stenen

onderdeel van operatie Market Garden, maar de opmars stokte. 
“Ze sloegen linksaf en Den Bosch werd bevrijd”, legt Van Opstal 
uit. In maart van dit jaar reisde hij naar Wales om de verhalen 
van de nog in leven zijnde bevrijders van Den Bosch vast te 
leggen. “Ik had met vier veteranen een afspraak om ze te fi lmen. 
Uiteindelijk lukte het om één verhaal vast te leggen, dat van 
Peter Davies, en onderdeel van de voorstelling te maken.” Davies 
is aanwezig bij de première op 23 oktober. De andere voorstel-
lingen zijn op 24, 26 en 27 oktober (Theater De Parade).  

Stilstaan
Naast de visuele ondersteuning is er ook een live uitvoering van 
de originele muziek, die gecomponeerd is door Tom Löwenthal. 
De muziek, soms ondersteund door dans, speelt een belangrijke 
rol. “We hebben jongeren bij de productie betrokken, omdat er 
in 1944 ook door 17-jarige jongens werd gevochten. Zo wordt 
een Keltisch lied gezongen met op de achtergrond de beelden 
van die jongeren in Wales die rechtstreeks vanuit de mijnen het 
leger ingingen.” 
Zo heeft het stuk zich ontwikkeld tot een multimediaal spek-
takel, waarvan de kern gebaseerd is op waargebeurde verhalen 
uit de oorlogsgeschiedenis. Van Opstal: “Er zijn de individuele 
verhalen, die we wilden vertellen. Ze worden in de stad ook 
verteld via de zogeheten struikelstenen. Het is een beetje een 
raamvertelling, om het in een breder perspectief te zetten. We 
hopen dat mensen daardoor meer gaan beseffen wat zich hier 
75 jaar geleden allemaal heeft afgespeeld. Het zou mooi zijn als 
ze zich door de voorstelling meer in de geschiedenis gaan ver-
diepen of een keer stilstaan bij de plaquette van Piet Kerssens 
op de Wilhelminabrug.”

Mieke en Joep van Opstal van De Meierij Theaterproducties.

Oorlog in het 

theater
Behalve Tussen Hoop & Stenen steunt het vfonds ook 
andere theaterproducties die inhaken op de herden-
king en viering van 75 jaar vrijheid. Onder meer deze:

Oorlog aan de rivier – Theater Dankzij de Dijken
Locatietheater aan de hand van verhalen van twaalf 
mensen, die de oorlog aan de Maaskant nog hebben 
meegemaakt. Traumatische gebeurtenissen over on-
derduikers, verraders, verzet en onschuldige mensen 
die slachtoffer werden. Ook de bommenwerpers en 
V1’s die overvlogen of neerstortten, hebben diepe 
indruk gemaakt. Samen met herinneringen aan het 
dagelijks leven, tradities en muziek vormde het de 
inspiratie om een voorstelling te maken over de nog 
onbekende, waargebeurde verhalen.
Van 19 t/m 28 september 2019 op locatie bij de 
Maximasluizen bij Lith. Kaarten en info: 
www.theaterdankzijdedijken.nl  

De Sultan - Stichting Werkplaats Walhalla
De Sultan is een Rotterdamse muziektheatervoor-
stelling voor kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar over 
de rol van Sultan Mohammed V, grootvader van de 
huidige Koning Mohammed VI van Marokko. De Sul-
tan die tijdens de Tweede Wereldoorlog alle 250.000 
Marokkaanse Joden heeft gered van een zekere dood 
in de vernietigingskampen van de Duitsers. De voor-
stelling trekt een parallel tussen de belevingswereld 
van kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
belevingswereld van kinderen vandaag de dag. Over 
racisme, fascisme en verzet in Marokko, ver buiten 
onze landsgrenzen, tijdens de Duitse bezetting. Uit-
voering: vanaf februari 2020.
Meer info op www.theaterwalhalla.nl

Het vfonds heeft € 50.000,- bijgedragen aan de 

totstandkoming van Tussen Hoop & Stenen. 

Meer info: www.meierijtheater.nl 



36  |    najaar 2019

Plek van ‘de slechteriken’
App brengt voor scholieren Duitse oorlogsgraven tot leven 

De app Aufrecht gehen is een theatrale 
audiotour van ruim een uur op de enige 
Duitse militaire begraafplaats van 
Nederland in het Limburgse Ysselsteyn. 
Op het 17 hectare grote terrein staan 
bijna 32.000 betonnen kruisen. “De doden 
kunnen het verhaal niet vertellen, maar ik 
wilde ze wel dichtbij laten komen.”

Door: Marleen Wegman
Foto’s: William Moore

Wat in 2015 begon met een kleine theatervoorstelling op de begraafplaats 
mondde eind april 2018 uit in de première van een theatrale audiotour in 
de vorm van een app. Kinderen en jongeren nemen de bezoeker van de 
begraafplaats bij de hand en laten de verhalen van de doden horen. Ter on-
dersteuning zijn in de app foto’s en een plattegrond opgenomen. De naam 
van de app, Aufrecht gehen, verwijst naar de menselijke natuur: vallen, 
opstaan en doorgaan. 

Herdenken
Met deze audiotour wordt geprobeerd het publiek op een andere manier 
naar de hedendaagse werkelijkheid te laten kijken. Zo wordt de app ingezet 
in het vredeseducatieprogramma van het JOC Ysselsteyn, maar is hij ook 
zelfstandig op het terrein te beluisteren. Het hoofdthema is de zoektocht 
naar de grens tussen held, dader of slachtoffer. Zo wordt ingespeeld op een 

Hanna Walter (19) uit Brandenburg an der Havel (D):
“Na de zomer vorig jaar ben ik begonnen als vrijwilliger/stagiaire bij het 
Jeugdontmoetingscentrum (JOC) op de begraafplaats. In eerste instantie 
riep mijn keuze om hier een jaar vrijwilligerswerk te gaan doen gemengde 
reacties op bij familie en vrienden. Ze hadden geen idee wat hier gebeurt, 
nu wel en ze zijn ook heel positief.”
“Ik doe hier van alles, van eten koken tot groepen rondleiden over de 
begraafplaats. Dat is toch anders dan als ik zelf de audiotour volg. Dan heb 
ik meer tijd om mee te denken. Ik hoef niet steeds vooruit te denken wat 
ik de groep wil vertellen en hoe ik dat bij de desbetreffende groep het best 
kan doen. Als je iets waarneemt door luisteren komt het harder binnen dan 
wanneer je bijvoorbeeld een verhaal leest of het zelf aan anderen vertelt. 
Vooral door de achtergrondgeluiden die in de app zijn opgenomen wordt 
de nadruk gelegd op het vertelde.” 
“Van mijn eigen familie weet ik niet hoe het ze in de Tweede Wereldoorlog 
is vergaan. Mijn oma van vaderszijde is gevlucht, maar hoe of wat is me 
niet bekend. Ga ik dat oma nog vragen? De familie van mijn moeder komt 
oorspronkelijk uit Nederland. In de afgelopen maanden heb ik wel wat 
meer details over die familie boven water gekregen.”
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Plek van ‘de slechteriken’
App brengt voor scholieren Duitse oorlogsgraven tot leven 

andere vorm van herdenken van oorlogsslachtoffers voor jongere, naoor-
logse generaties. Voor het vfonds was juist 2018, het Jaar van Verzet, een 
reden de productie van Stichting Laudio fi nancieel te ondersteunen. 
De teksten van zowel de Nederlandstalige als de Duitstalige versie zijn 
geschreven door toneelschrijver Annet Bremen (32). Zij putte hierbij uit 
de verhalen die door medewerkers van de begraafplaats uit het archief 
werden aangedragen. “Ik kreeg enkele bijzondere verhalen waarmee we 
het publiek kennis konden laten maken met een dwarsdoorsnede van de 
doden. Ik wilde een zo genuanceerd mogelijk beeld geven.”
Een voorbeeld is het verhaal van de militair die een peloton jonge jongens 
bij zich heeft en dan tegen een overmacht aan geallieerde strijdkrachten 
komt te staan. De opdracht van Hitler om tot de dood te strijden volgt hij 
niet op. “Hij wil de levens van de jongens niet opofferen, maar bekoopt dat 
zelf met de dood.” 
Behalve monologen bevat de audiotour veel stiltes. “Die stiltes geven 
luisteraars de ruimte om hun gedachten te laten gaan over dat wat ze 
hebben gehoord. Het is soms best wel heftig en mensen moeten zich aan 
de verhalen kunnen verbinden.” De audiotour gaat volgens haar ook verder 
dan alleen de Tweede Wereldoorlog. “Ik vind het belangrijk dat mensen 
mededogen naar elkaar hebben. Dat geldt voor iedere generatie, maar 
vooral voor jongeren.”

Vera Andriessen (17) uit Venray, vwo-scholiere:
“Toen ik op de basisschool zat hebben we als klas de Engelse begraafplaats 
in Venray bezocht. Ik had wel verwacht dat deze begraafplaats iets groter 
zou zijn, maar ik had niet gedacht dat deze zoveel groter is. Er liggen echt 
heel veel mensen begraven hier. De audiotour ondersteunde de rondgang 
heel goed. Ik vond het indrukwekkend wat ik hoorde, het zette me aan het 
denken. Het leek ook wel of je, door wat er werd gezegd, terugging in de 
tijd. Alsof je op dat moment de oorlog echt meemaakte.”
“Van te voren had ik het idee dat ik naar de plek van de slechteriken zou 
gaan, maar daar was geen sprake van. Bij mij heeft de rondgang met de au-
diotour over de begraafplaats gezorgd voor veel meer begrip voor de andere 
kant. Ik denk dat veel Nederlanders de Duitsers als de vijand zagen, en soms 
nog zien, maar door de verhalen realiseer ik me dat veel mensen eigenlijk 
helemaal geen keuze hadden. Ze moesten wel. De Georgiërs kregen de keuze 
om mee te vechten met de Duitsers. Deden ze dat niet, dan werden ze ver-
moord. Dan heb je weinig keuze. In feite kies je dan voor het vechten tegen 
en misschien doden van andere mensen om je eigen leven te redden. Ik weet 
niet wat erger is. Een bezoek aan de begraafplaats met de app verruimt je 
blik. Het biedt een ander perspectief op de Tweede Wereldoorlog.”

Het vfonds heeft € 50.000 bijgedragen aan het 

ontwikkelen van de app. Ook de plannen voor een 

bezoekerscentrum bij de begraafplaats in Ysselsteyn 

kunnen op steun van het vfonds rekenen. Meer info 

op www.jbs-ysselsteyn.de en www.aufrechtgehen.eu



38  |    najaar 2019

De bevrijding van Nederland startte in Limburg

Het Zuid-Limburgse dorp Mesch werd in 1944 als eerste 
Nederlandse dorp bevrijd. Hier overschreden geallieerde 
troepen op 12 september 1944 de Nederlandse grens. Het is 
dan ook logisch dat deze gebeurtenis 75 jaar later groot wordt 
gevierd. Of toch niet?

Door Anne Salomons
Foto’s: Monique Doppert

Eerste bevrijder 
kroop door een gat in de heg

De kerktoren van Mesch steekt bescheiden af tegen het licht 
glooiende Zuid-Limburgse landschap. Pal tegenover de kerk 
in Mesch staat het café, zoals de traditie nu eenmaal voor-
schrijft. Café ‘t Piepke noemt zich de huiskamer van Mesch. 
Met plukjes toeristen op het terras en binnen de dorpsbewo-
ners die wat babbelen of een kaartje leggen. Zoals de 81-jarige 
Rinny Lippertz. Van de bevrijding van haar dorp kan ze zich 
niets herinneren, maar wel dat er daags daarna een Amerikaans 
vliegtuig neerstortte, vlak achter haar ouderlijk huis. “Ik was 
6 jaar, maar weet nog goed dat we met de schooljuf aan het 
wandelen waren. We zagen het toestel gierend en tollend naar 
beneden komen. We moesten allemaal, doodsbang, in een talud 
gaan liggen.” Ook vertelt ze dat er tijdens de bezetting, van-
wege vermeende sabotage, een aantal mannen uit hun huizen 
waren gehaald om gefusilleerd te worden. “Omdat mijn moeder 
zwanger was, hoefde mijn vader niet mee. Er was veel angst in 
het dorp, maar de executie ging niet door en de mannen zijn ‘s 
ochtends weer vrijgelaten.”

Ontploffi ng
Gilles Thewissen (75) zat na de oorlog in de klas bij schoolmees-
ter Sjef Warnier, die op 12 september 1944 als eerste Neder-
lander de Amerikaanse bevrijders verwelkomde. “De meester 
vertelde ons hoe de Duitsers die dag hun wagens met geroofde 
buit tot ontploffi ng brachten. En dat de schoenen in de rondte 
vlogen.” Warnier was schoolmeester op de lagere school die 
naast het eerste bevrijde café in Mesch ligt. Een koperen plaatje 
aan de muur van het café, dat nu ‘Auberge ’t Koffer’ heet, 
vermeldt dit heuglijke feit. “Maar dat interesseert niemand”, 
moppert eigenaar Paul Rossen. “En er komt ook nooit iemand 
kijken naar het monument hiernaast.” Hij wijst naar een on-

ooglijke gedenksteen die tussen het schooltje en zijn café staat. 
“Het monument wordt niet onderhouden en er wordt nooit een 
bloemetje gelegd. Het is ook zo lang geleden, mensen hebben 
andere dingen aan hun hoofd.”
Op 12 september 1944 hadden de Duitsers zich in het café 
verschanst. De toenmalige eigenaren, de familie Van Hoven, 
schuilden in de kelder, terwijl hun uitspanning werd ingericht als 
lazaret. Urenlang werd er gevochten en toen de Duitse verde-
diging rond 10.00 uur gebroken was, trokken de eerste Ameri-
kaanse soldaten van de 90ste Amerikaanse Infanterie Divisie, 
bijgenaamd Old Hickory, het dorp in. Volgens ooggetuigen 
kroop de eerste bevrijder door een gat in de heg.

Eerste gemeente
Ondertussen werd ook het dorp Noorbeek, een paar kilometer 
verderop, bevrijd. In de offi ciële geschiedenisboeken wordt ech-
ter Mesch en niet Noorbeek als eerste bevrijde plaats genoemd. 
Mesch werd in 1943 door de Duitsers opgeheven als zelfstandi-
ge gemeente en ingelijfd bij Eijsden. Noorbeek was nog wel een 
zelfstandige gemeente. Dus werd Mesch aangemerkt als het 
eerste bevrijde dorp en Noorbeek als eerste bevrijde gemeente. 
Niet iedereen is daar tevreden mee. Volgens de heemkunde-
vereniging van het naburige dorp Mheer was niét Noorbeek, 
maar Mheer als eerste bevrijd. De burgemeester van Noorbeek 
had in 1944 namelijk aan het einde van de middag verheugd 
aan koningin Wilhelmina getelegrafeerd dat zijn gemeente als 
eerste bevrijd was. In enkele gehuchten binnen de grenzen van 
de gemeente Noorbeek werd toen nog gevochten. Ruim twee 
uur later ontving de vorstin een telegram van de burgemeester 
van Mheer over de bevrijding. Die gemeente was al wel geheel 
bevrijd.
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Rinny Lippertz: “Er was veel angst in het dorp.” 

Eerste bevrijder 
kroop door een gat in de heg

Veteranen  
“Wij laten die discussie voor wat het is en staan stil bij de plek, 
waar de eerste Amerikaanse soldaten over de grens zijn getrok-
ken”, reageert Jos Hendriks, projectleider van 75 jaar Vrijheid 
van de gemeente Eijsden-Margraten. De eerste ceremonie van 
de herdenking van de bevrijding vindt dan ook plaats op 12 sep-
tember in Mesch, in aanwezigheid van enkele veteranen van Old 
Hickory. “Een van hen is daadwerkelijk betrokken geweest bij de 
bevrijding van Mesch”, vertelt Hendriks.
Zo’n 1500 schoolkinderen voeren aan het begin van de ope-
ningsceremonie een gezamenlijke openingsdans uit, een sym-
bolische Ode aan de Vrijheid. Verder zijn er diverse sprekers, een 
vliegshow van historische vliegtuigen en historische Amerikaan-
se voertuigen. Hendriks vertelt dat, op initiatief van de bevol-
king, het monument wordt opgeknapt en er op 12 september 
ook een gedenkplaat wordt geplaatst voor de Amerikaanse mi-
litair die bij de bevrijding van Mesch gesneuveld is. Het monu-
ment zal vanaf nu worden onderhouden door schoolkinderen. 
Verder zijn er die dag in Mesch Vrijheidspelen met workshops 
voor de kinderen en ’s avonds is er een Bevrijdingsconcert. Ook 
in de daaropvolgende week wordt in workshops, optredens en 
lezingen stilgestaan bij de bevrijding. “In Noorbeek vindt het be-
vrijdingsfeest bewust een week eerder plaats”, aldus Hendriks. 
Zo viert Noorbeek van 6 t/m 8 september Crossing Borders, met 
onder meer re-enactment, een defi lé van oude voertuigen en 
een educatieve wandeltocht rond Noorbeek. Daarmee is het 
toch de eerste bevrijde gemeente van Nederland. 

Het vfonds draagt maximaal € 900.000,- bij aan 

de viering en herdenking van 75 jaar bevrijding 

in de provincie Limburg. Meer info over het 

programma in de kalender van het V-Magazine of op  

www.75jaarbevrijdinglimburg.nl
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#Vteam loopt voor de derde keer mee in de Nijmeegse Vierdaagse

“Wat wil je meer dan
                    vrede?”
Sinds de 100ste editie loopt een speciale 
ploeg kinderen en jongeren mee in de 
Nijmeegse Vierdaagse. Op initiatief van 
kindercorrespondent Tako Rietveld om ‘het 
                    
kindercorrespondent Tako Rietveld om ‘het 
                    
verschil te maken’. Dit jaar liep de groep voor de 
derde keer in successie mee als #Vteam. Rietveld: 
“Op deze wijze zien mensen letterlijk en fi guurlijk 
dat kinderen meer in hun mars hebben.”  

Door: Fred Lardenoye   Foto’s: William Moore

De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse werd het startschot 
gelost door junior marsleider Puck van het #Vteam. Daarbij 
benadrukte de organisatie van de Vierdaagse bij monde van 
marsleider Henny Sackers nog eens hoe belangrijk de deelname 
van kinderen aan de Vierdaagse is. Om die reden werd dit jaar 
ook besloten om jongeren van 11 tot 15 jaar, die voor het eerst 
deel willen nemen aan de internationale wandelmars, vrij te 
stellen van loting. “Dat is absoluut een mooi resultaat van deze 
samenwerking”, aldus kindercorrespondent Tako Rietveld.

Nynke doet voor de derde keer mee aan de Vierdaagse. 
Twee jaar geleden zat ze in het #Vteam. “Ik loop weer 
mee, omdat mijn tweelingbroer er nu bij zit. Het #Vteam 
is echt heel leuk. Het levert ook vrienden op, want je 
bouwt onderling een band op. Het vfonds is eigenlijk net 
zoiets, ook bedoeld om vriendschap te bevorderen, maar 
dan groter. Ik vind het heel belangrijk dat we ook voor 
de vrede lopen, want er zijn veel oorlogen in de wereld. 
Wij hebben best wel geluk dat er hier geen oorlog is. Dat 
moet ook zo blijven. Dit jaar zijn we met het #Vteam ook 
naar Madurodam geweest bij de Kinderherdenking. Dan 
denk je wel aan slachtoffers die zijn gevallen.”
Bjorn loopt voor de eerste keer mee. Hij wilde het na de 
enthousiaste verhalen van zijn tweelingzus ook weleens 
mee maken. “Vorig jaar liep ik al met het #Vteam de Vlag-
genparade mee. Dat ga ik nu weer doen, daar krijg je veel 
applaus. Ik ben dit jaar ook naar de Kinderherdenking in 
Madurodam geweest. Dat was leuk, vanwege de vrien-
den die je in het team maakt, maar het gaat er natuur-
lijk ook om dat het een serieus moment is. En alles moet 
goed gaan bij zo’n herdenking.”       

Loujein mag zich met recht veteraan van het #Vteam 
noemen, want ze loopt al vanaf het begin mee. “Het be-
gon in 2017. Ik wilde graag de Vierdaagse lopen en was 
nog maar 11 jaar. Ik hoorde van het #Vteam en het leek 
me gewoon leuk om met zo’n groep mee te lopen. Om 
mensen te leren kennen en om je stem te laten horen. 
Omdat het supergezellig was, liep ik vorig jaar weer mee 
en nu dus voor de derde keer.”
Loujein komt oorspronkelijk uit Syrië. Haar ouders zijn 
met haar gevlucht voor de oorlog. “Ik was nog heel jong 
en kan me daar weinig van herinneren. Mijn ouders en 
andere familieleden wel. Veel familieleden zijn daar nog. 
75 jaar vrede vind ik heel mooi. Ik bedoel: wat wil je meer 
dan vrede? Dus dat ik daarvoor kan lopen, betekent veel. 
Het liefst wil je overal vrede hebben, zeker als je uit Syrië 
komt.”

Nynke (14) en Bjorn (14)

Loujein (14)

Het vfonds heeft € 140.000,-  

bijgedragen aan de 103de Vierdaagse.
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Vertellen
De altijd drukke Rietveld die eerder werkte bij het Jeugdjournaal, 
nam drie jaar geleden bij de 100ste Vierdaagse het initiatief 
voor een speciaal kinderteam. “Bij het Jeugdjournaal merkte ik 
dat kinderen veel meer te vertellen hebben dan oudere mensen 
vaak denken. In 2015 ben ik daar gestopt om de stem van de 
jeugd op meer plekken te laten horen. Ik had uit mijn tijd bij het 
Jeugdjournaal al contacten met de organisatie van de Vierdaag-
se. Bij de 100ste editie kreeg ik de vrijheid om een kinderteam 
op te zetten voor deelname aan de wandeltocht. Zo hebben we 
heel toepasselijk met 100 kinderen meegelopen.” 
Het team bleek zo’n groot succes dat een vervolg niet kon 
uitblijven. “Zowel bij de kinderen als bij de leiding van de 
Vierdaagse smaakte het naar meer. Het vfonds gaf aan dat ook 
voor hen de jeugd heel belangrijk is, dus zij voelden wel voor 
een samenwerking. Zo zijn de jonge honden van het eerste jaar 
omgetoverd tot het #Vteam. Samen met het vfonds hebben we 
het uitgebouwd tot wat het nu is.”

Activiteiten
Inmiddels is het #Vteam veel meer dan een speciale kinderwan-
delclub die meedoet aan de Vierdaagse. Rietveld: “Het bleek 
al snel dat kinderen meer wilden dan alleen de Vierdaagse. Ze 
vroegen om oefenwandelingen en gezamenlijke activiteiten na 
de Vierdaagse. Zo zijn we de Airborne Wandeltocht gaan lopen, 
maar doen we ook de Nationale Kinderherdenking in Maduro-
dam op 4 mei.” 
Als gevolg daarvan kwamen nog meer kinderen met de vraag 
of ze mee konden doen met het #Vteam. “Dat heeft ertoe 
geleid dat we het team hebben uitgebreid. Het is nu een club 
van jongeren en kinderen die het verschil maken. Niet alleen 
door het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse, maar door er een 
missie aan toe te voegen. Zo vroeg Eppo dit jaar om aandacht 
voor epilepsie en Fay wilde laten zien dat je ook met suikerziekte 
nog heel veel kan.” 

Lieke loopt voor het eerst mee en maakt dus deel uit van 
de 75 leden van het #Vteam van dit jaar. “Mijn moeder 
zei dat dit bestond en ik dacht dat het wel leuk zou zijn. Ik 
ben met het #Vteam al eerder naar activiteiten geweest, 
zoals het Vrijheidsontbijt op 5 mei en een wandeling naar 
Millingen aan de Rijn. Daar zijn we vegetarisch gaan bar-
becueën. Voor mij betekent het veel om te lopen voor 
vrede. Wij mogen van geluk spreken dat we geen oorlog 
hebben in Nederland. Daar moet je blij om zijn.” 
Het Vrijheidsontbijt vond ze gezellig, maar ze heeft er 
ook van geleerd. “Dat je niet alleen maar alles voor jezelf 
op moet eisen, want andere mensen hebben ook dingen 
nodig.” Over het lopen van de Vierdaagse zelf is ze een 
beetje dubbel. “Ik zie niet op tegen het lopen, maar het 
is ook niet zo dat ik ernaar uitkijk, want het is wel zwaar.”  

Lieke (11)

Tako Rietveld spreekt #Vteam toe aan het begin van de Vierdaagse.
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De Nationale Cees de Veer Kinderprijs
Op 30 augustus wordt door staatssecretaris 
van Defensie Barbara Visser voor het eerst de 
Nationale Cees de Veer Kinderprijs uitgereikt in 
het Vredesbolwerk in Utrecht. De Kinderprijs is 
bedoeld voor kinderen en jongeren die verschil 
maken. 
De prijs is vernoemd naar luitenant-generaal bui-
ten dienst Cees de Veer, die jarenlang als bestuur-
der bij het vfonds betrokken is geweest. Hij vindt 
het belangrijk dat de jeugd betrokken wordt bij de 
thema’s vrede en vrijheid. De Veer zit samen met 
zijn kleindochter in de jury. De Kinderprijs is een 
initiatief van het vfonds in samenwerking met de 
Kindercorrespondent.
Genomineerden krijgen een eervolle vermelding 
op de website, mogen een jaar lang deelnemen 
aan alle activiteiten van het #Vteam en worden, 
waar nodig en mogelijk, geholpen nog meer 
verschil te maken. De winnaar krijgt de Kinder-
prijs Award en mag een toespraak houden tijdens 
een grote, landelijke bijeenkomst. Ook wordt een 
reportage gemaakt met de winnaar(s) en zijn er 
verschillende verrassingen.

Luitenant-generaal b.d. Cees de Veer met zijn echtgenote (l), minister 
van Defensie Ank Bijleveld en toenmalig Kinderburgemeester Mariam en 
wethouder Jeroen in mei 2018. Foto: Lesli Tahutu

Mede daardoor was er volop aandacht 
voor het #Vteam in de media. “Het Ca-
nadese jongetje Xavier dat voor het eerst 
meeliep haalde het Jeugdjournaal, Om-
roep Gelderland en SBS. Andere kinderen 
waren te zien bij RTL en in veel lokale en 
regionale kranten.” Zelf zorgen de me-
dewerkers van de Kindercorrespondent 
dagelijks voor fi lmpjes van het #Vteam 
die massaal werden gedeeld op sociale 
media. “Op deze wijze zien mensen dat 
kinderen letterlijk en fi guurlijk meer in 
hun mars hebben.”

Zelfvertrouwen
Volgens Rietveld moet de meerwaarde 
van de deelname van de kinderen niet 
onderschat worden. “We krijgen ook re-
acties van ouders die erop wijzen dat hun kind van een verlegen 
kind nu opeens heel veel zelfvertrouwen heeft en met vrienden 
en vriendinnen juichend over de fi nish loopt. Daar hebben ze dan 
ook de rest van hun leven iets aan. Dat is natuurlijk ook waarom 
we het doen.”
Dit jaar liepen er 75 in plaats van 100 kinderen mee in verband 
met 75 jaar vrijheid. “Maar ook om de groep niet te groot te 

maken. Want leden van het #Vteam van 
voorgaande jaren kwamen natuurlijk 
met de vraag: mogen we weer meelo-
pen? Maar het #Vteam is en blijft voor 
kinderen die voor het eerst de Vierdaag-
se lopen. Daarnaast hebben we nu de, 
zoals ze zichzelf noemen, #Vteam-vete-
ranen die vooral meelopen ter onder-
steuning. Zij hebben heel mooi de taak 
op zich genomen om nieuwe kinderen 
er doorheen te slepen. We liepen nu dus 
met ruim honderd kinderen. Dat leverde 
weer een nieuwe dynamiek op.”
Die dynamiek geldt volgens Rietveld 
ook voor het thema vrede, vriendschap 
en vrijheid. “Dat soort thema’s is wat 
abstract voor kinderen. Vrede en vrijheid 
zijn sowieso heel groot, vriendschap is 

al wat concreter. Maar wat je bij de kinderen merkt, is dat ze ge-
leidelijk aan snappen waar het over gaat en dat ook kunnen be-
noemen. Dat het betekenis krijgt om het over vrede te hebben. 
Ook door de herdenkingen waar ze aan mee doen en interviews 
die we ze zelf laten doen met de militairen die meelopen in de 
Vierdaagse. Dat is mooi om terug te krijgen. Zelfs ik word daar 
stil van.”

Kijk vanaf 1 september voor de uitslag op www.kinderprijs.nl

Foto: Eveline van Elk
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Ik ben vriend

ik ben vriend
Henk Grotink (49), alleengaand. Werkzaam als tractorchauffeur 

bij een grondverzetbedrijf (voor 
onder meer natuuraanleg).

“Mijn moeder heeft de oorlog 
meegemaakt en dat ook door-
gegeven. Toen ik bij een wan-
deltocht met een vriend van het 
vfonds sprak, ben ik me meer 
erin gaan verdiepen. Daarna ben 
ik gelijk vriend geworden, want 
de vrede en veiligheid waarin wij 
nu in leven, is niet vanzelfspre-
kend. Eigenlijk hebben we het 
te danken aan de mensen die 
voor ons gevochten en soms hun 
leven gegeven hebben. Het is 
belangrijk om dat te laten horen, 
speciaal voor nieuwe generaties. 
Daarom vind ik het zo goed dat 
het vfonds een team van jonge-
ren in de Vierdaagse steunt.”   

Ook vriend worden?
Ga naar www.vfonds.nl
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“Ik deed net  of we aan het “Ik deed net  of we aan het 
                             kamperen

“Ach ja, ik herken het meteen. Die plankjes boven het bed en dat 
klaptafeltje waaraan ik zat te tekenen en spelletjes deed.” Bijna 
huppelend als een klein meisje stapt Bertie Icke Hennipman (79) 
de cel in en laat zich op de brits vallen. Eigenlijk mag dat niet, 
maar voor een keer wordt een uitzondering gemaakt. Cel 601, 
die te boek staat als Doodencel, is de enige cel van de oorspron-
kelijk 500 gevangeniscellen van Hotel Oranje die in oorspron-
kelijke staat is behouden. Het is ook een exacte kopie van de 
cel waarin de jonge Bertie samen met haar broertje en tante in 
1944 vijf dagen zat opgesloten. 

Spelletjes
Terwijl ze nu, 75 jaar later, rondkijkt, komt langzaam het be-
klemmende gevoel van opgesloten zitten weer bij haar terug.  
Maar ook de herinneringen aan de spelletjes, de voorgelezen 
verhalen en het liedjes zingen waarmee haar tante Keetie de 
kinderen onvermoeibaar probeerde af te leiden. In haar me-
moires schrijft de tante: ‘Het ergste was dat ik de kinderen niet 
mocht laten merken dat we in een gevangenis zaten. Ik deed net 
of we aan het kamperen waren.’
De tante was als vanzelfsprekend vrijwillig meegegaan toen de 
kinderen, die voor de paasvakantie uit logeren waren bij hun 

oma in Den Haag, door de Duitsers werden opgepakt. Hennip-
man: “Mijn vader was lector aan de universiteit van Amsterdam 
en had geweigerd de loyaliteitsverklaring te ondertekenen. De 
Duitsers waren naar hem op zoek, maar troffen alleen mij en 
mijn broertje aan, we moesten toen meteen meekomen. We 
werden min of meer gegijzeld. We waren ook heel bang. Ik kan 
me nog een grote poort herinneren en een nare pinnige vrouw 
die naar ons schreeuwde. Maar tante Keetie heeft ons door die 
tijd heen gesleept, heel bijzonder.”

Verzetsstrijders
Het gevangencomplex werd al in de oorlog ‘Oranjehotel’ ge-
noemd, als ode aan de verzetsstrijders die er waren opgesloten. 
Een meerderheid van de 25.000 gevangenen was opgepakt 
wegens een of andere vorm van verzet tegen de Duitsers. Onder 
hen ook bekende namen als ‘soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff 
Roelfzema, Pim Boellaard, Titus Brandsma en George Maduro. 
215 gedetineerden werden ter dood veroordeeld. Vanuit hun 
dodencel werden zij via een poortje in gereedstaande vracht-
wagens geduwd en afgevoerd naar de nabijgelegen Waalsdor-
pervlakte waar ze werden geëxecuteerd. Onder hen ook vijftien 
leden van de verzetsgroep de Geuzen en drie Februaristakers, de 

Door Anne Salomons   Foto’s: Karin Stroo

Het Oranjehotel in Scheveningen opent in 

september als Herdenkingscentrum de poort 

voor het publiek. In deze voormalige Duitse 

strafgevangenis hebben gedurende de Tweede 

Wereldoorlog meer dan 25.000 mensen gevan-

gen gezeten, vooral verzetsstrijders, maar ook 

joden, jehova’s getuigen, zwarthandelaren en 

kleine kinderen. Bertie Icke Hennipman was 

amper 4 jaar toen ze met haar 3-jarig broertje 

en tante rücksichtslos in een cel werd gegooid.

Bertie Icke Hennipman mag bij uitzondering op het 
bed zitten in het Oranjehotel.
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“Ik deed net  of we aan het 
   kamperen waren”

Achttien Dooden uit het gedicht van Jan Campert. Allen brach-
ten hun laatste nacht in een dodencel door. Inscripties op de 
muren van dodencel 601 getuigen nog steeds van wanhoop van 
de ter dood veroordeelden, en hoopvolle gebeden als Het Onze 
Vader en God help mij en Vader en God help mij en Vader en God help mij De Heere vergeet zijn gevangenen niet.

Herdenking
De cellenbarakken van het Oranjehotel waren lange tijd on-
derdeel van de Scheveningse strafgevangenis en daarom niet 
toegankelijk voor het publiek. Wel wordt er sinds 1946 jaarlijks 
een besloten herdenkingsbijeenkomst gehouden waarbij onder 
anderen overlevenden en familie van oud-gevangenen een 
stille gang langs Doodencel 601 maken en kransen leggen. Ook 
Hennipman is steevast een van die bijzonder genodigden. “Maar 
door al die bloemen en kransen had ik die cel nooit eerder goed 
kunnen bekijken. ik vind het zo bijzonder dat ik daar nu even in 
mag. Maar ik voel ook weer de angst en beklemming. Die gevan-
genschap heeft wel invloed gehad op mijn leven.”  

Monument
Na de grondige restauratie vormen de cellengangen en Dooden-
cel 601 van het Nationaal Monument Oranjehotel het middel-
punt van het Herinneringscentrum, met ruimtes voor tentoon-
stellingen en educatieve activiteiten. Tussen het cellencomplex 
en de gevangenismuur is een Herdenkingsruimte waar straks de 
jaarlijkse herdenking plaatsvindt. In de lange buitenmuur van de 
gevangenis zijn nog twee monumenten: ‘het Poortje’ waardoor 
de terdoodveroordeelden werden afgevoerd, en de gedenkplaat 
‘Zij waren eensgezind’. Langs de duinrand is het Duinmonument 
ingericht met namen van de gefusilleerden op de Waalsdorper-
vlakte. 

Verhalen
De vaste presentatie in het Herinneringscentrum vertelt de 
verhalen van mensen die hier opgesloten zaten. Verhalen over 
het gevangenisleven en over de bezetting, het verzet en de 
naoorlogse omgang met het verleden. Verhalen die laten zien 
hoe kwetsbaar vrijheid is. Ook zijn er foto’s van overlevenden te 
zien, waaronder de volwassen Bertie met haar sprookjesboekje 

Het vfonds heeft ruim € 2.500.000,- 

bijgedragen aan de renovatie van het Nationaal 

Monument Oranjehotel. Daarnaast draagt het 

vfonds jaarlijks bij aan de herdenking. Meer 

info over het monument: www.oranjehotel.org    

Met overlevende WO II te gast in het vernieuwde ‘Oranjehotel’

Op de gevangenismuur stond ooit geschreven: 

‘In deze bajes zit geen gajes, maar Hollands glorie potverdorie’

De Chinese Nachtegaal waaruit haar tante de kinderen in de cel 
had voorgelezen, tot ze na bemiddeling van oma en anderen op 
8 april 1945 werden vrijgelaten. De tante schrijft over de vrijla-
ting in haar herinneringen- die ook in het Gedenkboek van het 
Oranjehotel zijn opgenomen: ‘In een half uur moesten wij klaar 
zijn. De kinderen wilden eerst niet mee. Zelf had ik het wel op een 
loopen willen zetten.’
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BNMO zoekt net als het vfonds verbreding op weg naar 75-jarig bestaan

Geüniformeerden onder paraplu BNMO

Na afl oop van de Tweede Wereldoorlog was er weinig aandacht 
voor de gewonde Nederlandse militairen, hun partners en 
weduwen van omgekomen militairen. Om iets aan hun leefom-
standigheden te kunnen doen, richtten de getroffen militairen 
op 25 augustus 1945 de BNMO op. Hierbij speelde het onder-
linge contact dat de oorlogsgewonden met elkaar hadden in 
het op particulier initiatief beschikbaar gestelde Huize Kareol 
in Aerdenhout een grote rol. De BNMO stelde zich tot doel de 
belangen van de gewonde (oud-)militairen, hun partners en 
weduwen te behartigen door te strijden voor goede nazorg en 
betere invaliditeits- en nabestaandenpensioenen.

Loterijen
In 1950 werd oud-verzetsstrijder en bankier Willem ‘Bib’ van 
Lanschot voorzitter van de BNMO. Hij slaagde erin van de BNMO 
een professionele organisatie te maken door onder andere goe-
de doelenacties en loterijen. Het stelde de BNMO in staat om op 
een stuk bos- en natuurgrond in Doorn het BNMO-Woonoord te 
bouwen. Daar konden gewonde militairen met hun partner en 
kinderen samen onderdak en zorg vinden. 
In 1970 richtte de BNMO de SFMO op. Vanaf 2008 is de SFMO 
bekend als Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen-

Omdat er geen oog was voor veteranen werd in 1945 de Bond voor 

Nederlandse Militaire en Oorlogsslachtoffers (BNMO) opgericht. 

De rechtsvoorganger van het vfonds, de Stichting Fondsenwerving 

Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (SFMO), begon 15 jaar later met 

haar werkzaamheden. Net als eerder het vfonds zoekt ook de BNMO 

naar verbreding. Behalve militairen kunnen nu ook brandweerlieden, 

politiemensen en ambulancepersoneel terecht bij de bond.
Door: Fred Lardenoye   

Foto: Archief BNMO

zorg (vfonds). Het vfonds onderhoudt nog altijd een subsidiere-
latie met de BNMO. Dankzij de opbrengsten van de SFMO kon 
de BNMO zijn voorzieningen verder uitbreiden. In 1984 werd het 
BNMO-Centrum geopend, een nieuw zorgcentrum waarin leden 
terecht konden als ze een van de nazorgprogramma’s volgden. 
Dit is uitgegroeid tot Stichting de Basis, die vanaf 2007 verant-
woordelijk werd voor de uitvoering van een aantal zorgverle-
ningstaken, waaronder maatschappelijk werk, begeleiding en 
trainingen.

Dienstslachtoffers
In 1977 besloot de algemene vergadering van de BNMO de 
naam en doelgroep uit te breiden tot dienstslachtoffers. Daar-
mee konden ook militairen die tijdens de uitvoering van hun 
dienstplicht of  gedurende VN-vredesoperaties gewond raakten, 
lid worden van de bond en een beroep doen op de aangeboden 
diensten. 
De laatste jaren is gebleken dat de kennis en de programma’s 
van de BNMO in de praktijk uitstekend aansluiten op de behoef-
ten van andere geüniformeerde beroepsgroepen. Daarom werd 
in 2014 besloten de doelgroepen verder uit te breiden. Concreet 
betekent dit dat politiemedewerkers, maar ook (oud-)medewer-
kers van ambulancediensten en brandweerkorpsen die een aan 
hun werk gerelateerde aandoening hebben opgelopen welkom 
zijn bij de bond. 
Met goed resultaat, de politie is nu de snelst groeiende afde-
ling binnen de BNMO. Onder het motto ‘Samen Sterk’ gaat de 
BNMO op weg naar het 75-jarig bestaan. Dit wordt volgend 
jaar met steun van het vfonds gevierd. Tevens is een belangrijke 
rol voor de BNMO weggelegd tijdens de Invictus Games in mei 
2020 in Den Haag.

De opvang van gewonde soldaten in Huize Kareol te 
Aerdenhout in 1940. Foto: Spaarnestad

Het vfonds verleent jaarlijks circa 

€ 2.500.000,- projectsubsidie aan de BNMO. 

Meer informatie over de BNMO is te vinden 

op www.bnmo.nl
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Norbert Dekker raakte als politieagent getraumatiseerd

“Ik heb vaak gedacht: dit zijn mijn laatste seconden” 

Vanwege de uitdaging koos Norbert Dekker voor een carrière bij de politie. 

Het werk bij bureau Centrum in Rotterdam was weliswaar uitdagend, maar 

niet zonder gevaar. De toenemende criminaliteit en levensbedreigende 

situaties in het uitgaansleven eisten hun tol. Met de diagnose PTSS kwam 

hij in aanmerking voor een buddyhond waar hij veel baat bij heeft.

In uniform
“De politie beviel goed en ik functioneerde prima, dat bleek ook 
bij beoordelingen. Maar op en rond de Kruiskade was het wel 
vaak vechten om je leven. Je hebt de fi lm Black Hawk Down, 
waarin Amerikaanse militairen in Afrika worden belaagd door 
rebellen. Die hectiek van de massa die op de bemanning van die 
helikopter afkomt om ze te lynchen, dat is precies wat daar elke 
uitgaansavond gebeurde.”
“Je was altijd in de minderheid en zij waren soms zwaarder 
bewapend. Je komt dan in situaties terecht dat je denkt: dit zijn 
mijn laatste seconden op deze aardbol. Er is diverse keren op 
me geschoten. Mijn angstdrempel werd hoger en ik ging het als 
normaal ervaren. Dat gaat een hele tijd goed, maar in mijn geval 
ging het fout bij een schietpartij. Een collega werd neergescho-
ten en ik zette de achtervolging in.”

BNMO
“Ik ben weggegaan bij de politie en heb jarenlang keihard 
gewerkt in het bedrijfsleven, maar vanaf 2005 begon ik last te 
krijgen van verwerkingsproblemen. In 2009 ben ik hulp gaan 
zoeken en heb aangeklopt bij allerlei zorginstanties. In 2012 
werd geconstateerd dat ik een chronisch posttraumatisch stress 
syndroom (PTSS) had opgelopen.”    

“Pas later maakte ik de connectie met het politiewerk. Ik kreeg 
toen een casemanager en er ging een wereld voor me open. 
Bij de regionale PTSS-dag van de regio Rijnmond kwam ik voor 
het eerst lotgenoten tegen. Net als zij ben ik lid van de BNMO 
geworden. Alleen al het praten met mensen die je begrijpen is 
een openbaring. Via de Basis heb ik de weg naar een hulphond 
gevonden. Hayden helpt me fantastisch, hij geeft zoveel rust. 
Naast andere BNMO-programma’s volg ik BNMO-workshops 
waarin je met anderen ervaringen met hulphonden uitwisselt. 
Dat is een mooi initiatief.”       

75 jaar vrede
“Vooral de dodenherdenking komt bij mij een op een binnen, 
want dan denk ik aan levensbedreigende situaties. Als je echt 
doodsangst ervaart, dan ben je afhankelijk van de willekeur van 
een ander. Die bepaalt of jij blijft leven of niet.”
“Bij Bevrijdingsdag denk ik: het zou zo mooi zijn als het hierbo-
ven in mijn hoofd ook bevrijd zou worden. We vieren dat we als 
land bevrijd zijn, maar er is nog steeds te weinig aandacht voor 
de mensen die ons hebben bevrijd en daarna met gevaar voor 
eigen leven de vrede en vrijheid hebben gehandhaafd en daar 
soms beschadigd door zijn geraakt.”

Foto: Erik Kottier
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Oud-militair Lyanne Paskamp liep trauma op in Bosnië 

“Mijn doel was mensen helpen, 
                                                     maar ik werd zelf doel”Lyanne Paskamp werd in 1992 als militair                                                      maar ik werd zelf doel”Lyanne Paskamp werd in 1992 als militair                                                      maar ik werd zelf doel”
uitgezonden naar Bosnië en moest met haar 

eenheid halsoverkop onder beschietingen 

vluchten uit Sarajewo. Na terugkeer volgde 

de diagnose Posttraumatische Stress stoornis 

(PTSS). Jarenlange therapie volgde en nu 

schrijft zij een boek over haar ervaringen als 

vrouwelijke veteraan.

In uniform
“Ik kwam op het idee bij Defensie te gaan werken, omdat mijn 
man Erik werkte bij de Koninklijke Marechaussee. Hij werd uitge-
zonden naar de Sinaï, dat was een mooie ervaring. Ik volgde een 
opleiding als chauffeur en werd met het verbindingsbataljon op 
missie gestuurd naar Bosnië. Het toeval wilde dat Erik ook werd 
uitgezonden. We kwamen samen in Sarajevo terecht.” 
“Ik ging erheen met het doel mensen te helpen, maar ik werd 
zelf het doel. Erik en ik moesten samen schuilen in de badkamer, 
nadat het hoofdkwartier zwaar beschoten werd. Je hoort een 
mortierschot afgaan, dan tel je voor de inslag en vervolgens 
besef je: we hebben het overleefd. Maar het werd steeds erger. 
Op een gegeven moment  denk je: hier kan geen mens levend 
uitkomen!”

BNMO
“In 2005 ben ik hulp gaan zoeken, maar pas vier jaar later, nadat 
ik helemaal was vastgelopen, kwam ik via het Veteraneninsti-
tuut terecht bij een maatschappelijk werker die me begreep. Zo 
ben ik in het Sinaïcentrum terechtgekomen, maar overal liep ik 
tegen het probleem aan dat ze in de veteranenzorg niet goed 
raad weten hoe met vrouwen om te gaan. Ik had het gevoel dat 
ik niet gezien en gehoord werd. Daarom ben ik uiteindelijk een 
boek gaan schrijven over mijn ervaringen.”
“Erik was al lid van de BNMO en op een gegeven moment ben ik 
met hem meegegaan naar een lotgenotenweekend. Toen ben ik 
ook lid geworden, vooral vanwege de nazorgprogramma’s, want 
daar voelde ik me begrepen. De ondersteuning die ik krijg van de 
BNMO is erg belangrijk. Ik ga nu nog steeds naar programma’s 
van de BNMO en doe mee aan sportieve activiteiten zoals de 
Grebbebergmasters en de Obstacle Run. Samen met politie-
mensen. Dat vind ik heel leuk om te doen.”

75 jaar vrede 
“Twee van onze dochters hebben meegedaan aan de Frank 
Graham Cycle Liberation Tour in Markelo, ter herdenking van 
onze Canadese bevrijders. De bedoeling is dat jongeren het 
stokje overnemen en als vrijheidsambassadeurs optreden. De 
eerste keer fi etsten ze vanuit Normandië de bevrijdingsroute, de 
tweede keer langs concentratiekampen zoals Auschwitz en de 
laatste keer de verzetsroute.”    
“We vinden het belangrijk om aan onze kinderen door te geven 
hoe belangrijk vrede is. Ook zelf doen we zoveel mogelijk mee 
met de herdenkingen, onder meer hier lokaal vanwege 75 jaar 
vrede. Met het verbindingsbataljon lopen we dit jaar op 1 sep-
tember voor de derde keer de Sunset March in Nijmegen, ter ere 
van de bevrijders.”

Foto: Jan Peter Mulder
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Libanonveteraan Gerard van Leeuwen werkt bij de brandweer 

“Die onderlinge verbondenheid heb je hier ook” 

Gerard van Leeuwen werd als dienstplichtige 

in 1979 uitgezonden naar Libanon. Na 

terugkeer werd hij, naast zijn baan bij de 

KLM, al snel vrijwilliger bij de brandweer in 

Driebergen-Rijsenburg. Vanaf 2006 kwam hij 

daar volledig in dienst.

Foto: Erik Kottier

In uniform
“Libanon was een mooie tijd, maar ik heb ook wel beschietingen 
meegemaakt. Ik was chauffeur  van de Chief Operations Offi cer 
van UNIFIL. Daardoor kwam ik ook terecht in de brandhaarden 
van UNIFIL en bij mensen als Arafat en majoor Haddad. Defensie 
loopt als een rode draad door mijn leven.”  
“Het is mooi dat ik van mijn werk als vrijwillige brandweer mijn 
beroep heb kunnen maken. Ik zie zeker overeenkomsten tussen 
de militaire en de brandweerwereld. Met brandweercollega’s 
ga ik weleens een weekend naar de Ardennen. Net als onder 
veteranen voel je dan de onderlinge verbondenheid.” 

BNMO
“Dat de BNMO en de Basis hun expertise ook met andere 
geüniformeerde beroepen delen, ervaar ik als positief. Door 
mijn contacten in Doorn, opgedaan na een terugkeerreis naar 
Libanon, werd ik door de Basis gevraagd om voorlichting over 
de brandweer te geven aan hun medewerkers. Andersom heb ik 
als postcommandant iemand van de Basis gevraagd om bij de 
brandweer voorlichting te geven over hulp bij een trauma door 
je werk. Een collega met een zorgvraag heeft daar veel baat bij 
gehad en is daardoor ook lid van de BNMO geworden. Bij de 
Basis is nu een steunpunt Brandweer waar ook partners terecht-
kunnen als er iets aan de hand is. Dat vind ik heel belangrijk.”
“Nadat ik als motorrijder via de Lourdesbedevaart met de 
BNMO in contact kwam, ben ik vaker gaan deelnemen aan 
BNMO-activiteiten, zoals de veteranenontvangst bij de Taptoe 
en de jaarlijkse boottocht van de stichting Nu of Nooit. Dat is 
heel mooi, alleen al vanwege de gesprekken met oudere vete-
ranen. Heel goed ook wat de BNMO voor partners en weduwen 
doet. De meest eervolle ervaring die ik zelf had, was toen ik door 
de BNMO gevraagd werd om op Veteranendag op het Binnen-
hof een medaille uit te reiken aan een jongere veteraan.” 

75 jaar vrede
“Ik ben met twee zoons teruggegaan naar Libanon. Ik vind het 
belangrijk om ze te laten zien waar ik me als militair voor de 

vrede heb ingezet. Zelf ben ik adoptant van een graf van de 
Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten. Ik ben daar 
ook geweest op de herdenking, dat is heel indrukwekkend.”  
“Toen ik in het BNMO-magazine De Kareoler een advertentie 
zag van het vfonds, ben ik meteen vriend geworden. Ik vind het 
heel belangrijk wat het vfonds doet. Zo is er geld beschikbaar 
gesteld voor de oprichting van het brandweersteunpunt bij de 
Basis. Ook hun steun aan de viering van 75 jaar vrijheid vind ik 
belangrijk. Ik ben een vaste bezoeker van het bevrijdingsdefi lé in 
Wageningen.” 
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Verschillende mogelijkheden om het vfonds te steunen

Hoe komt het vfonds aan haar geld?

Als vriend van het vfonds weet je dat het vfonds een breed scala aan 
projecten op het gebied van vrede, veiligheid en veteranenzorg steunt. 
Alles bij elkaar geeft het vfonds daar, dankzij de deelnemers aan de 
loterijen, gemiddeld € 12.500.000,- per jaar aan uit. Voor de herdenking 
en viering van 75 jaar Vrijheid is in 2018 een extra bedrag van 
€ 5.000.000,- uitgetrokken. Ook in 2019 en 2020 wordt eenzelfde 
bedrag uit de reserves van het vfonds voor dit doel bestemd.

Verreweg het grootste deel van onze inkomsten ontvangt het vfonds van de 
Goede Doelen Loterijen (zie ook pagina 19). Je realiseert je het misschien niet als 
je een lot koopt of automatisch meespeelt, maar de Bankgiro Loterij, de Nationale 
Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij geven samen elk jaar een een bedrag 
van ongeveer € 12.500.000,- aan het vfonds. Dit bedrag komt volledig ten goede 
aan de projecten die binnen onze doelstellingen passen. Dankzij de deelnemers 
aan deze loterijen kunnen wij deze projecten mede mogelijk maken. 

Vrienden
Als vriend van het vfonds steun je ons niet met geld, maar met 
je belangstelling. De vriendschap houden we bewust gratis. 
Immers, vriendschap is niet in geld uit te drukken. We hebben 
inmiddels bijna 6.000 vrienden. Met hen, en dus ook met jou, 
bouwen we aan een community van mensen die vrede en 
vrijheid belangrijk vinden en dat willen doorgeven aan nieuwe 
generaties.
Als vriend ontvang je bijzondere aanbiedingen van musea en 
andere projecten die door het vfonds worden ondersteund. Het 
enige wat wij hiervoor terugverwachten is dat je onze vriend-
schap deelt met je kinderen, kleinkinderen en bekenden en 
de boodschap van het belang van vrede verder verspreidt. Zo 
bouwt het vfonds met jou aan een veilige wereld waarin kinde-
ren in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar. 

Wil je meer weten? Kijk dan op www.vfonds.nl

Vind je vrede en vrijheid ook belangrijk?

Word dan vriend van het vfonds!

Fonds op Naam
Het vfonds beheert ook verschillende Fondsen op Naam. Hierbij 
kunnen de partners, de naamgevers, in overleg met het vfonds 
zelf de bestemming bepalen. Door de samenwerking met het 
vfonds is het voor de partners mogelijk om, zonder extra admi-
nistratieve lasten, fi scaal vriendelijk schenkingen of donaties te 
ontvangen. Hierdoor houden zij meer tijd over voor hun goede 
werken. 
Specifi ek voor de Veteranenbegraafplaats is er het Ted Meines 
Fonds, voor de politie het WEP Projecten Fonds, voor de Blauwe 
Parel het Mike Hoekendijk Fonds, voor de Indische en Molukse 
doelgroep Fonds op Naam Stichting Pelita en Fund4U van de 
BNMO. In 2018 is Fonds op Naam Witte Anjer van het Comité 
Nederlandse Veteranendag opgericht.



Aanbiedingen voor vrienden 
Vrienden van het vfonds vinden vrede en vrijheid belangrijk. Voor 
onze vrienden hebben wij regelmatig interessante aanbiedingen om 
hen kennis te laten maken met de projecten die wij ondersteunen. 
Houd daarvoor ook de Nieuwsbrief in de gaten. Op dit moment 
hebben wij de volgende vriendenaanbiedingen.

Win tickets 
Vitesse Airborne-wedstrijd 

Vitesse verloot 5 x 2 tickets voor de 
Airborne-wedstrijd voor vrienden van 
het vfonds.
Op zaterdag 21 september speelt Vitesse 
de traditionele Airborne-wedstrijd. Wil 
jij kans maken op 2 gratis tickets? Meld 
je dan voor 8 september aan via vitesse.
nl/vfonds

Colofon 
Uitgave najaar 2019

V-Magazine verschijnt drie keer in 2019-2020 onder
verantwoordelijkheid van het vfonds. Het blad wordt gratis
toegezonden aan vrienden van het vfonds. V-Magazine is
ook digitaal beschikbaar. De volgende editie verschijnt in
maart 2020.
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Win stripboek De scherpschutter - 
Slag om de Schelde  

15% korting op Tracing Thomas

Tracing Thomas is een 3 uur durende 
theatrale experience op Fort 1881 te 
Hoek van Holland. De experience is toe-
gankelijk vanaf 12 jaar. Via de website 
www.vfonds.nl bestel je entreekaarten 
met 15% korting voor de voorstellingen 
van vrijdag 27 september (20.00 uur), 
zondag 29 september (14.30 uur) en 
zondag 20 oktober (14.30 uur).

Op www.vfonds.nl vind je nog meer aanbiedingen, waaronder korting op de entree van het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand 
en bij Escaperoom ‘Universiteit in Verzet’ in Nijmegen. 

Deze strip volgt 
de zoektocht van 
de Canadese oor-
logscorrespon-
dent Jim Borden 
naar een Duitse 
scherpschutter 
in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Daarbij is hij ook 
getuige van de 
Slag om de Schelde.
Wil jij kans maken op een van de 10 
exemplaren van De scherpschutter? 
Vertel dan voor 15 september via onze 
Facebookpagina waarom dit stripboek 
het beste bij jou terecht kan komen. 
Je mag je motivatie ook mailen aan 
info@vfonds.nl.
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Ik ben vriend

Ook vriend worden?
Ga naar www.vfonds.nl

ik ben vriend
Peter Pieters (41), samenwonend 
met Natasja en twee kinderen 
McKenzie (13) en Alessia (4).

Werkzaam als handhaver bij de 
gemeente Alkmaar.

“Ik ben zelf oud-militair en heb 
altijd interesse gehad in het the-
ma vrede en vrijheid. Mijn opa 
zat in het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. Alles wat daaraan 
gekoppeld is, dat zoek ik op. Zo 
ben ik in Auschwitz geweest. 
En vanavond loop ik de Sunset 
March, het dagelijks eerbetoon 
aan veteranen. Tijdens 4 mei heb 
ik op het Ereveld Loenen gestaan 
aan een graf om de betreffende 
gesneuvelde militair te represen-
teren. Dat offer moet je blijven 
herdenken, dat geldt ook voor 
vredesmissies. Vrede en veilig-
heid staan bij mij voorop.”


