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Doe mee met … 

 

Wat, hoe en waarom    
 
Inleiding 
 
De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is groot. Dat geldt niet alleen voor de generatie die de oorlog 
heeft meegemaakt, maar ook voor hen die na de oorlog zijn geboren. Kennis over de Tweede Wereldoorlog 
helpt om de wereld van nu beter te begrijpen. Het geeft inzicht in het ontstaan van oorlogen en de 
vluchtelingenstromen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Het geeft daarmee ook inzicht in de spanningen in 
de wereld om ons heen en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen in Nederland.  
Het verzet  tijdens de Tweede Wereldoorlog vormt daarbij nog altijd een bron van inspiratie. De verhalen van 
en over het verzet uit deze periode kunnen ons helpen te reflecteren op en leren om te gaan met de 
vraagstukken van nu. Daarom is 2018 door het Platform WO2 uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. 

 
Platform WO2 
 
In 2016 is de netwerkorganisatie Platform WO2 opgericht. 
Initiatiefnemers zijn het Nationaal Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 
en Genocidestudies (NIOD), het Nationaal Comité 4 en 5 Mei (NC), de 
Oorlogsgravenstichting (OGS), de Stichting Musea en 
Herinneringscentra 40-45 (SMH) en de Stichting Liberation Route 
Europe (SRLE). Instellingen en organisaties die zich ieder op eigen 
wijze bezig houden met het belichten van deze belangrijke periode in 
de wereldgeschiedenis.  
Met steun van het Ministerie van VWS en het vfonds hebben zij een 
inhoudelijke ambitie vastgelegd en een meerjarige uitvoeringsagenda 
opgesteld om gezamenlijk op te kunnen trekken. Het landelijk 
themajaar 2018 – Jaar van Verzet is een eerste voorbeeld van deze 
samenwerking. 

 
Missie statement 2018 - Jaar van Verzet 
 
Het verzet  tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen 
van verzetsstrijders kunnen ons helpen te reflecteren op en te leren omgaan met de vraagstukken van nu.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat  buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, 
vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen 
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zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van 
anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid. 
 
Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te 
staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor 
de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische 
en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van het Verzet. 

 
Uitgangspunten 2018 – Jaar van Verzet 
 
Verzet: historisch verschijnsel én bron van inspiratie 
In de eerste decennia na 1945 bepaalden gevoelens van nationale trots en respect het beeld van het verzet. 
Later verschoof de interesse naar burgerschap en mondigheid: denk kritisch na en bestrijd racisme en 
discriminatie. Ook vandaag de dag vormt verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog een bron van inspiratie. De 
ervaringen en herinneringen uit die cruciale periode kunnen ons helpen te reflecteren en om te gaan met de 
vraagstukken van onze eigen tijd. De keuze voor het thema Verzet door het Platform WO2 is precies door dit 
dubbele perspectief bepaald: het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog enerzijds als historisch verschijnsel en 
als bron van inspiratie en reflectie in de wereld van vandaag anderzijds. 

 
Inleven in plaats van oordelen 
Met de vraag ‘Wat zou jij doen?’ is lange tijd geprobeerd verzet te actualiseren. Maar deze vraag leidt al snel 
tot gemakkelijke, voor de hand liggende antwoorden. Om verder te komen dan clichés en door te dringen tot 
wat verzet – toen en nu – werkelijk betekent, zijn nieuwe perspectieven nodig. 
 
Uitgangspunt van 2018 – Jaar van Verzet zijn de ervaringen en verwachtingen van de mensen toen, die in een 
radicaal veranderde omgeving van oorlog en onderdrukking terecht kwamen. Daarbij gaat het er niet om de 
mensen van toen moreel de maat te nemen. Als we aandacht besteden aan mensen in verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, hebben we te maken met echte mensen die in een hier-en-nu leefden: zij wisten niet 
hoe of wanneer de oorlog zou aflopen; zij wisten niet hoe een naoorlogs Europa er uit zou zien. Wat zij wél 
wisten, is hoe eerdere oorlogen waren verlopen. In 1939 dacht men in Nederland bij ‘wereldoorlog’ aan de 
jaren 1914-1918: een massale militaire uitputtingsslag en een neutraal Nederland. De Duitse inval vormde de 
eerste schok, maar pas in de loop van de bezetting werd voor steeds meer mensen duidelijk wat voor oorlog 
deze Tweede Wereldoorlog was en welke gevolgen hun beslissingen en daden hadden of zouden kunnen 
hebben. 
 
Vanuit dat perspectief rijzen vragen als: onder welke omstandigheden gingen mensen over tot verzet? Hoe 
verliepen die processen en hoe brachten zij zo’n overgang onder woorden? Als een ommekeer, een geleidelijke 
ontwikkeling, een sprong in het duister? Voor wie sprong men in de bres en wiens problemen werden niet eens 
waargenomen? Welke conflicten werden binnen verzetsnetwerken uitgevochten? Welke middelen heiligden 
welke doelen? Welke invloed hadden de toenemende vervolging en terreur? Daarover nadenkend komt als 
vanzelf de vraag: wat zegt dat alles over onze eigen tijd en over de manier waarop we omgaan met de 
vraagstukken waar wij vandaag voor staan? 

 
Verzet nu 
Door na te blijven denken over de verwachtingen en ervaringen van mensen in verzet tegen nazi-
onderdrukking, komen we vanzelf op de vraag wat de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog voor ons 
betekenen en hoe zij onze verwachtingen beïnvloeden. Juist het dubbele perspectief – verzet als historisch 
verschijnsel en als bron van inspiratie en reflectie in de wereld van nu – maakt Verzet tot een belangrijk en 
relevant thema. 
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Wat willen we bereiken met 2018 - Jaar van Verzet? 
 
Inzet is het thema verzet in 2018 te brengen naar een breed publiek én te reflecteren op nieuwe inzichten en 
verschillende perspectieven (bijvoorbeeld de rol van vrouwen, kinderen, grijze werkelijkheid, niet iedereen was 
een held en actualiteit zoals de vraag ‘ wat doe jij nu?’). Belangrijk is verder het vergroten  van publieksbereik 
en de doorwerking van zowel de inzichten op het thema als het werken met een centraal thema. 
 
Door na te blijven denken over de verwachtingen en ervaringen van mensen in verzet tegen nazi-
onderdrukking, komen we vanzelf op de vraag wat de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog voor ons 
betekenen en hoe zij onze verwachtingen beïnvloeden. Juist het dubbele perspectief – verzet als historisch 
verschijnsel, en als bron van inspiratie en reflectie in de wereld van nu – maakt Verzet. tot een belangrijk en 
relevant thema. 

 
Aanpak 
 
Verhalen horen en beleven, zich identificeren door persoonlijke verhalen, begrip hebben voor de verschillende 
keuzen die mensen maakten, de gevolgen daarvan leren kennen, het deelnemen aan herdenkingen en het 
participeren in educatieve projecten. Dat alles is onontbeerlijk voor reflectie en inzicht alsmede het verwerven 
van democratische vaardigheden. Door het themajaar worden de vele organisaties die er zijn in Nederland 
aangespoord tot het nadenken over nieuwe manieren om het publiek te bereiken en daarvoor samenwerking 
op te zoeken. De verschillende benaderingen, perspectieven, de samenwerking in het aanbod en de regionale 
spreiding zorgen voor gerichte aandacht en verdieping bij het publiek. Tegelijkertijd kunnen ook andere dan de 
museale doelgroepen worden aangesproken, waardoor een breed en gevarieerd publiek kan worden bereikt. 

 
Programma 2018 - Jaar van Verzet 
 
Iedereen kan meedoen aan 2018 - Jaar van Verzet. Er is een interessant basisprogramma samengesteld dat met 
nieuwe activiteiten kan worden aangevuld. 
 
A. Basisprogramma  
Alle leden van het Platform WO2 nemen vanuit hun eigen missie en thematiek deel aan 2018 - Jaar van Verzet. 
Aanvullend op hun reguliere programma zorgen zij voor activiteiten waarmee een basis wordt gelegd voor het 
programma. Dit basisprogramma (zie bijlage 1) biedt zo centrale activiteiten die onderling zijn afgestemd en 
richting en verdieping geven. Dat levert inhoudelijke reflectie op en een aantrekkelijk en veelzijdig 
publieksaanbod voor vele doelgroepen. De partijen van het Platform WO2 zorgen in eerste instantie voor het 
‘branden’ en inkleuren van het jaar door hun reguliere programma af te stemmen op het thema verzet. Zij 
dragen samen, maar ook afzonderlijk medeverantwoordelijkheid voor het welslagen van het themajaar, ook 
wat betreft het aanjagen en inspireren. Zo wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse rede van de herdenkingsspeech op 
4 mei ‘gekleurd’ met dit thema.  
 
B. vfonds call for proposals 
2018 - Jaar van Verzet houdt het gesprek over onze democratische waarden levend. Met name jongeren 
worden actief uitgenodigd om na te denken over vrede en vrijheid, in hun eigen leefomgeving en in de wereld. 
Het themajaar biedt zowel ruimte aan grote evenementen, die een ijkpunt vormen, als aan minder bekende, 
kleinschaliger evenementen. Het vfonds ondersteunt via een open call initiatieven met vernieuwende inzichten 
voor een breed en jong publiek. Alle rechtspersonen zonder winstoogmerk werden door het vfonds 
uitgenodigd tot medio juni 2017 hun aanvragen in te dienen. Door de extra trekking van de Nationale Postcode 
Loterij is een budget van 500.000,- euro beschikbaar gesteld, te verdelen over de beste, duurzaamste en meest 
aansprekende projectvoorstellen. 
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C. Iedereen doet mee!  
Ook andere organisaties kunnen aanhaken bij het Jaar van Verzet. De publiciteit daarvoor wordt vanuit het 
Platform WO2 centraal ondersteund. Alle initiatieven, hoe klein of groot ook, worden in een landelijke 
publiciteitscampagne meegenomen waardoor zij elkaar versterken en een totaalprogramma ontstaat dat jong 
en oud aanspreekt. Zo bereiken we samen een groot publiek. 
 
Centrale communicatie 
 
Belangrijke onderdelen van de centrale communicatie zijn: 
 
Logo en toolkit  
Er is een herkenbaar logo dat door alle betrokken organisaties kan worden gebruikt om duidelijk te maken dat 
men aanhaakt bij 2018 - Jaar van Verzet (co-branding). Zo bereiken we samen een groot publiek. Ook wordt 
een ieder gevraagd op eigen websites en andere media aandacht te schenken aan het themajaar. Alle 
deelnemers kunnen gebruikmaken van een (online) toolkit die men in de eigen communicatie kan gebruiken 
om aandacht te schenken aan het Jaar van Verzet.  
 
Website www.tweedewereldoorlog.nl 
De website www.tweedewereldoorlog.nl is de portal waar alles te vinden is over de Tweede Wereldoorlog. Ook 
alle informatie over het Jaar van Verzet zal hier terug te vinden zijn. Zo komt er een gezamenlijke kalender met 
informatie van alle publieksmanifestaties rond het Jaar van Verzet.  
 
Nieuwsbrieven 
Via digitale nieuwsbrieven houden de leden van het Platform WO2 u regelmatig op de hoogte van al het 
nieuws rond het Jaar van Verzet. U vindt het nieuws ook op www.tweedewereldoorlog.nl. 
 
Meedoen?  
Heb je activiteiten om aan te sluiten op 2018 - Jaar van Verzet stuur dan een mailtje naar info@smh40-45.nl en 
we nemen contact met u op. 

 
Informatie   
 

 Voor inhoudelijke informatie over 2018 - Jaar van Verzet:  
Projectleider Gerda Brethouwer,  06 10 46 61 86, info@smh40-45.nl 

 Voor de communicatie: 
Stichting Liberation Route Europe, Peter Kruk, 0418-366266, p.kruk@liberationroute.com 

 Voor de call voor proposals:  
vfonds, 073-6139100, info@vfonds.nl  

 Voor Platform WO2:  
Secretaris Fokko Spoelstra,  06-52 47 58 04, f.spoelstra@wep.nu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.tweedewereldoorlog.nl/
mailto:info@smh40-45.nl
mailto:info@smh40-45.nl
mailto:p.kruk@liberationroute.com
mailto:info@vfonds.nl
mailto:f.spoelstra@wep.nu
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BIJLAGE 1 - Activiteitenoverzicht basisprogramma  
 
Het basisprogramma van het nationale themajaar 2018 – Jaar van Verzet biedt diverse activiteiten en 
producten die vanuit de verschillende deelnemers aan het Platform WO2 en vanuit vier domeinen worden 
ondernomen.  
 
Deze domeinen zijn:  

1. Kennis – onderzoeken en bewaren 
2. Museaal – leren en tonen 
3. Herdenken, eren, vieren – beseffen 
4. Educatie – meedenken en ervaren 

 
Hierna worden de projecten van het basisprogramma kort beschreven.  
 

1. KENNIS – onderzoeken en bewaren 
 
Doel: Kennisniveau borgen en vergroten en soepele ontsluiting bewerkstelligen zodat een gedegen basis van 
beschikbare kennis over (en verwant aan) Tweede Wereldoorlog aanwezig is, feiten in perspectief staan en 
onderscheid kan worden gemaakt tussen feit en fictie.  
 
Het is belangrijk dat het themajaar aanvullende inzichten oplevert die op hun beurt aanleiding geven tot nieuw 
onderzoek. De onderzoeken van het NIOD, het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) zijn daarbij leidend. Het 
actualiseren van de nieuwe perspectieven op het verzet kan bij uitstek in een directe uitwisseling plaatsvinden.  

A. Debatten en bijeenkomsten: Nieuwe perspectieven op verzet (trekker NIOD i.s.m. NC) 
 
Ter gelegenheid van het themajaar vinden er symposia en debatten plaats rond het thema verzet in 
multiperspectief.  
 
1. Platform WO2 Jaarcongres Verzet, kick-off symposium 
Wat:  Een dag vol inspiratie en ontmoeting rondom het thema Verzet 
Wanneer:  3 oktober 2017 
Waar:   Fort Voordorp in Groenekan (bij Utrecht) 
Door wie:  NC en NIOD. NC is hoofdorganisator 
Voor wie:  Platformveld, sector WO2 van SMH tot lokale 4 en 5 mei comités (400-500 personen) 
Inhoud: Een eendaags symposium en een feestelijke opening van het Verzetsjaar, met aandacht voor 

de volgende onderwerpen: 

 Update projecten Platform WO2 zoals Referentiekader, Educatievisie, 

tweedewereldoorlog.nl en mogelijkheden voor fondsenwerving; 

 Bijpraten over nieuwe projecten – wat is er gebeurd binnen de sector? 

 Verzet 

o Nieuwe visies op verzet (historisch) 

o Verzet en rechtsstaat (actueel, ook vanuit internationaal perspectief)  

o Profilering van de projecten in het basisprogramma  

 

2a.   Tweedaagse conferentie ‘Nieuwe perspectieven op verzet’– tevens publieksstart 
Wat:  Internationale tweedaagse conferentie met nieuwe visies op verzet 
Wanneer:  26-27 februari en start 25 februari met publieksmanifestatie (zie 2b) 
Waar:   Nader te bepalen (Den Haag)  
Door wie:  NIOD/SMH met internationale partners 
Voor wie:  onderzoekers en professionals (Platform, media), met avondprogramma voor breder publiek; 
Inhoud:   theater/muziekavond voor een breed publiek, lezingen van internationale sprekers en 
  instellingen, media-optredens,  sleutelartikelen in publieksbundel/verzetskrant.  
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2b.  Publieksmanifestatie aftrap themajaar 2018 – Jaar van Verzet!   

Wat:  Publieksmanifestatie - Culturele aftrap 2018 – Jaar van Verzet 
Wanneer:  25 februari  
Waar:   Amsterdam 
Door wie:  ntb  
Voor wie:  Iedereen 
Inhoud:   theater/muziekavond voor een breed  publiek / uitgave verzetskrant.  

Initiatief vfonds – platform muzikale manifestatie met o.a. Leonie Jansen als publieke aftrap 
voor het themajaar. Doel: maatschappelijke urgentie onderstrepen aandacht van verzet voor 
vrijheid in huidige tijd. Historische verbinding met verzetsdaad Februaristaking 25 februari 
1941.  

Partners:  Persgroep Democratie en Media (uitgave Verzetskrant), Stichting Februaristaking, NOS. 

 
3.   Regionale activiteiten actualisering thema – Wat betekent verzet nu? 

Wat:   Vijf lokale bijeenkomsten in samenwerking met SMH 
Wanneer:  Vanaf februari 2018, verspreid door het jaar 
Waar:   Op plaatsen/locaties waar geen verdere activiteiten zijn in het kader van Verzetsjaar.  
  (in overleg, opties Friesland, Zeeland, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Overloon, JHM) 
Door wie:  NIOD met lokale partner (SMH instellingen die zelf geen activiteiten rond het thema 

organiseren) 
Voor wie:  Voor een breed publiek (100 personen per bijeenkomst, outreach via media) 
Voorbeeld 1:  ‘De mythe van de makke schapen’ met Joods Historisch Museum, Nationaal Holocaust 

Museum in januari, verbinden met Holocaust Memorial  Day.  
Voorbeeld 2:  De Overval: fictie en realiteit – met Fries Museum en andere regionale partijen  

(Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant, Stichting 40-45) 
 

4.   Nascholingsbijeenkomsten leraren voortgezet onderwijs (VO) 
Wat:  Drie bijeenkomsten van een dag met masterclasses 
Wanneer:  voorjaar 2018 
Waar:   Verspreid door het land 
Door wie: NIOD met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), NC en i.s.m. beroepsorganisaties 
Voor wie: leraren in het Voortgezet Onderwijs (VO) 
 
5.   Slotsymposium  
Afsluiting  Verzet, aankondiging Themajaar ‘De Kunst van Vrijheid’  
Wat:  Een passende afsluiting van het themajaar (beleving staat voorop, met educatief accent)  

Wanneer:  Oktober/November 2018 
Waar:   Op een centrale locatie, gedacht wordt aan Den Haag 
Door wie:  NC / SMH 
Voor wie:  Breed (400-500 personen) 
Inhoud:  Een feestelijke afsluiting van het Verzetsjaar met aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 Terugblik van activiteiten, bijzonderheden uitgelicht, proeve van resultaten; 

 Betekenis en belang – wat is er gebeurd binnen de sector? Wat zijn de ervaringen 

daarbuiten?  

Is er sprake van: 

o Nieuwe visies op verzet (historisch) 

o Verbindingen met het heden in het denken en praten over vrijheid? 

o Onverwachte en opmerkelijke zaken?  

o Wat is blijven liggen moet nog gedaan? 

 Opening Oranjehotel 

 
 
 



Achtergrondinformatie & basisprogramma Jaar van Verzet - vs130717 
 

 

6.   Publicatie van bijdragen en bewerkte lezingen bij activiteiten onder 1-4, mogelijk als essay.   
Wat: Bundel van artikelen gebaseerd op lezingen en bijdragen bij activiteiten 1-4. Indien mogelijk 

(ook qua tijd): essay/publicatie met bespiegelingen n.a.v. themajaar over ‘Verzet toen en nu’.   
Wanneer: 2018 bij slotsymposium 
Door wie:  NIOD/NC/SMH  
Voor wie:  leraren, professionals, geinteresseerden, media 
Oplage:  3000 
 

B. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB): inventarisatie, duiding en ontsluiting bronnen thema verzet  
 
De bronnen die in de verschillende erfgoedinstellingen beschikbaar zijn over het thema verzet, worden in kaart 
gebracht en nader geduid. Eindproduct is een of meer webpagina’s die worden geïntegreerd in de website van 
het Platform WO2 www.tweedewereldoorlog.nl. De bedoeling is om verrijkte metadata rondom het thema 
Verzet te verzamelen van Wikipedia, tweedewereldoorlog.nl en Oorlogsbronnen waarmee een fijnmazige 
toegang mogelijk wordt tot bronnenmateriaal over verzetsmensen, verzetsacties en verzetsgroepen, 
gekoppeld aan plaats en tijd/datum.  
 
Voor tweedewereldoorlog.nl wordt een kaart ontwikkeld met vitrines met uitgelichte objecten voor specifieke 
thema’s gekoppeld aan de thema’s voor tentoonstellingen, landkaarten met verzetsacties en -groepen en 
basale informatie over verzetsmensen, -acties en –groepen. Nadat alle data is verrijkt zal deze via 
www.tweedewereldoorlog.nl beschikbaar worden gesteld. Hier komt een startpagina voor het thema Verzet in 
Nederland, uitgelichte bronnen voor specifieke thema’s en een kaart van Nederland waar gefilterd kan worden 
op trefwoorden, personen, locaties en tijdsperiodes.  
 
Op deze manier wordt de collectie WO2 Nederland nader ontsloten voor het thema verzet. Met ‘nader 
ontsluiten’ wordt bedoeld: beter doorzoekbaar op de vier meest gebruikte ingangen: 
 

 Wie = inventarisatie van personen betrokken bij het verzet, met een bio van de belangrijkste personen. 

Ook de minder bekende verzetsmensen willen we in beeld krijgen door databases met 

persoonsgegevens (bijv. Oranjehotel, Amersfoort, Erelijst WO2, OGS) via het web te ontsluiten. Alle 

verzetsmensen willen we zoveel mogelijk koppelen aan verzetsgroepen (in aanvulling op het 

Wikipedia Verzetskrantenproject) en verzetsacties. 

 Waar = in kaart brengen waar en wanneer verzetsgroepen actief waren en verzetsacties zijn gepleegd.  

 Wat = koppelen van bronnen aan WO2 thesaurus, tak Verzet. Er zal speciale aandacht zijn voor 

thema's Indisch verzet, onderduik, vrouwen, communisten, het netwerk, gewapend verzet (aanslagen, 

etc). Ook worden verzetsgroepen gekoppeld aan verzetsacties en komen er verwijzingen naar bronnen. 

 Wanneer = tijdlijn met verzetsacties en verwijzingen naar bronnen. 

Door wie: Netwerk oorlogsbronnen (NOB) 
Partners: Voor dit project wordt de samenwerking gezocht met de Koninklijke Bibliotheek (trekker van 

Wikipediaproject rondom verzetskranten), Stichting Wikimedia Nederland (data uitwisseling) 
en Nationaal Comité (inbouwen van interactieve webpagina’s in tweedewereldoorlog.nl).  

Wanneer: De webpagina’s worden in twee releases opgeleverd: 1 januari 2018, 1 april 2018, de periode 
van april tot juni 2018 wordt besteed aan het verder aanvullen van de data. 

2. MUSEAAL – leren en tonen 

Doel: De breedte van de herinnering presenteren aan de samenleving en deze (ook) verbinden met nationale en 

internationale vraagstukken van vandaag.   
 
Wat – algemeen 
In het basisprogramma museaal is bewust niet gekozen voor één centrale expositie, maar voor een 
geografische spreiding van tentoonstellingen, waarin het multiperspectief van verzet tot uitdrukking komt en 
de samenwerking gestalte krijgt. De verschillende exposities zijn in samenhang te bekijken en bieden nieuwe 
perspectieven op het verzet vanuit een nationale en internationale context. De musea zijn er op gericht om 

http://www.tweedewereldoorlog.nl/
http://www.tweedewereldoorlog.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten
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nieuwe aspecten te presenteren en met een randprogramma de slag te maken naar de actualiteit. Dit wordt 
versterkt doordat de exposities uitgaan van meerduidigheid in handelingsperspectieven en keuzes en daarin al 
te gemakkelijke veronderstellingen doorbreken waar het gaat om goed en fout. Ons verleden kan zo 
behulpzaam zijn in het gesprek over de waarden in onze democratie en rechtstaat en wat het betekent en 
vergt om in vrijheid te kunnen leven.  
 
Waar 
Er zijn verschillende exposities, verspreid over het land en door de tijd heen te bekijken:  
1. Verzetsmuseum, Amsterdam 
2. Airborne Museum, Oosterbeek 
3. Nationaal Bevrijdingsmuseum, Groesbeek  
4. Nationaal Onderduikmuseum, Aalten  
5. Kamp Westerbork, Westerbork 
6. Indisch Herinneringscentrum, Arnhem 
7. Reizende (educatieve) expositie Verzet (Februaristaking)  
 
1. Wie en waar:  Verzetsmuseum, Amsterdam 

Wat:  ‘De aanslag op het bevolkingsregister’ (werktitel) 
Wanneer:  maart 2018 - november 2019 
Inhoud:  In de nacht van 27 maart 1943 werd het Amsterdamse bevolkingsregister 
grotendeels verwoest door een groep van vooral studenten en kunstenaars onder leiding van Willem 
Arondeus. Doel was de vernietiging van de persoonsgegevens die de bezetter gebruikte voor vervolging, 
repressie en dwangarbeid. De spectaculaire actie versterkte de verzetshouding in heel Nederland. Door 
verraad werden 21 betrokkenen gearresteerd; twaalf van hen werden gefusilleerd. Wie waren de 
betrokkenen, wat waren hun motieven, hoe gingen ze te werk, en wat ging er mis? Vernieuwend is dat de 
tentoonstelling zal inzoomen op sociaalpsychologische aspecten.  

 
2. Wie en waar: Airborne Museum, Oosterbeek 

Wat:  Nieuw perspectief op het burgerverzet tijdens de Slag om Arnhem 
Wanneer:  maart 2018 – voorjaar 2019 
Inhoud:  De tentoonstelling laat door middel van objecten, foto’s, egodocumenten en 
audiovisueel materiaal zien op welke wijze burgers netwerken vormden om zich te verzetten tegen de 
Duitse bezetting enerzijds en hoe dit netwerk heeft bijgedragen aan de Slag om Arnhem en de gevolgen 
hiervan anderzijds. Voor het eerst wordt duidelijk wat het aandeel van burgers is geweest in het verzet 
voor, tijdens en na de Slag om Arnhem; o.a. in de vorm van sabotage, het geven van inlichtingen en het 
verlenen van hulp aan onderduikers en gestrande geallieerde militairen. Deze geschiedenis wordt exclusief 
verteld door de mensen die er bij waren. Hoewel er talloze boeken zijn geschreven over de militaire 
geschiedenis van de Slag om Arnhem en de ervaringen van burgers, lijkt er weinig aandacht te zijn voor de 
het verzet tijdens en na de Slag om Arnhem. Daarnaast ligt bij werken over de Slag om Arnhem of meer 
nationaal georiënteerde oorlogsliteratuur zoals het standaardwerk van Lou de Jong de nadruk op het 
aandeel van de geallieerde militairen en geheime agenten in het verzet. Het lokale verzet en interlokale 
verzetsstructuren spelen hierin nauwelijks of een ondergeschikte rol. Dit tot op heden onbekende netwerk 
staat centraal tijdens deze tentoonstelling.  

 
3. Wie en waar: Nationaal Bevrijdingsmuseum, Groesbeek  

Wat: ‘De Communisten. In verzet tegen fascisme en kapitaal’. Activiteiten en 
evenementen: tentoonstelling, educatief programma voor Voorgezet Onderwijs, 
MBO (o.a. gericht op burgerschapskunde MBO en HO), aanvullende programmering 
met lezingen, workshops etc. 

Wanneer:  2 mei 2018 t/m 28 oktober 2018.  
Inhoud:  Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 vertelt de bewogen geschiedenis van 
het communistisch verzet in Nederland en Duitsland, in de jaren ’30, tijdens de bezetting en in de 
naoorlogse periode. Het communistisch verzet kent een ongekend turbulente geschiedenis. Al in de eerste 
helft van de jaren ’30 hielpen communisten Duitse tegenstanders van Hitler onderduiken in Nederland en 
werden zij actief in antifascistische waakzaamheidscomités. Tijdens de oorlog zetten zij ondanks felle 
vervolging hun verzet voort. De CPN richtte al op de dag van de capitulatie 15 mei 1940 officieel een 
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verzetsorganisatie op en deze ligt aan de basis van o.a. de Februaristaking. Na de oorlog nam 
anticommunisme Nederland in zijn greep.  

 
4. Wie en waar: Nationaal Onderduikmuseum, Aalten  

Wat:   ‘De vrouw als manager van het verzet’; met randprogrammering. 
Wanneer:  1 juni 2018 - 11 februari 2019 
Inhoud:  Doordat vanaf 1933 in de grensstreek het verdrukkende regime van de nazi’s 
duidelijk voelbaar was, werd direct na de inval in Nederland door Helena Theodora Kuipers-Rietberg (alias 
tante Riek) besloten een netwerk voor hulp aan vluchtelingen op te richten. Zij zorgde voor de oprichting 
van het georganiseerde landelijke netwerk Hulp aan Onderduikers (LO). Het Onderduikmuseum Aalten 
belicht de vaak essentiële betekenis van de vrouwen die als manager van het verzet optraden. Met tien 
vrouwen uit de grenstreek als voorbeeld worden de verschillende rollen, die vrouwen in de in het verzet 
hebben ingenomen, nader onderzocht en zichtbaar gemaakt. De betekenis wordt vanuit de context en tijd 
weergegeven. De vrouwen functioneerden doorgaans in de schaduw van hun mannen en vaders en vooral 
na de oorlog bleef hun werk veelal onbekend, vaak ook door eigen toedoen. Behalve samenwerking met 
het NIOD wordt onderzoek gedaan naar nog niet eerder verschenen bronnenmateriaal.  

 
5. Wie en waar: Kamp Westerbork, Westerbork  

Wat:  ‘Onderduiken en Onderduikgeven’  
Wanneer:  nnb 
Inhoud:  Diverse onderwerpen in het kader van het verzetsjaar zoals 2 (grote) exposities in 
Herinneringscentrum en 5 (kleine) exposities plaatselijk met randprogrammering. Zo is er een 
tentoonstelling over Onderduiken en Onderduikgeven, verteld aan de hand van onbekende maar 
wezenlijke geschiedenissen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor en stimulans gegeven aan het 
behoud c.q. de reconstructie van onderduikholen. Hierin worden lokale gemeenschappen en initiatieven 
betrokken. Een werkwijze waarmee ruime ervaring is opgedaan met lokale werkgroepen en stichtingen 
inzake de Joodse werkkampen. Als onderdeel van de herinrichting van de historische plek van Kamp 
Westerbork wordt de locatie van het voormalige crematorium en Het Verzetsgraf in 2018 extra belicht aan 
de hand van persoonlijke verhalen samengesteld door scholieren, studenten, direct betrokkenen en 
andere geïnteresseerden. Het Verzetsgraf zal als gevolg van de herinrichting worden verplaatst naar de 
plek waar destijds de executieplaats was. 
 

6. Wie en waar: Indisch Herinneringscentrum (Bronbeek), Arnhem  
Wat:  ‘Verzet in en uit Indië’.  

Het Indisch en Indonesisch verzetsverhaal in Nederland en Nederlands-Indië  

Wanneer:   1 maart – 31 september 2018  
Inhoud:  Lange tijd bestond in Nederland het idee dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlands-Indië nooit verzet is gepleegd tegen de Japanse bezetter. Tegelijkertijd is het verhaal over 
zowel het Indisch als Indonesisch verzet tegen de Duitse bezetting in Nederland een onderbelicht gegeven. 
Tijdens de oorlog verbleef in Nederland een grote groep Indonesiërs, Indo-Europeanen, Molukkers en 
Nederlanders die Indië met elkaar gemeen had en die een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het 
verzet. Na de capitulatie van Duitsland en Japan in 1945 verdween het Indisch en Indonesisch 
verzetsverhaal naar de achtergrond. Dit Indisch/Indonesisch verzet zal via persoonlijke verhalen worden 
uiteengezet. De tentoonstelling toont niet alleen de meerstemmigheid van dit grensoverschrijdend verzet 
tijdens Tweede Wereldoorlog, maar ook de dualiteit die verbonden is met de koloniale geschiedenis.  
 

7. Wie en waar: Reizende expositie van de SMH  
Wat: ‘Februaristaking, en nu’? reizende expositie Activiteiten: algemeen museaal breed, 

reizende expositie met educatief programma voor VO in Duitsland en Nederland.  
Wanneer:  heel 2018 
Inhoud:  In het kader van Herdenking Februaristaking 75 jaar in 2016, was vanaf 21 februari 
t/m 5 mei 2016 de fototentoonstelling IK, JIJ, HIJ, WIJ, JULLIE, ZIJ, over de razzia op het Jonas Daniël 
Meijerplein te zien. Een initiatief van cameraman en fotograaf Bernd Wouthuysen i.s.m. met fotograaf 
Daniël Koning en ontwerper Peter Jonker. Deze expositie wordt reizend gemaakt en is aanleiding voor een 
educatief programma voor het voortgezet onderwijs in 2018 – Jaar van Verzet!.   
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3. HERDENKEN,  EREN, VIEREN - beseffen 
 
Doel: Het rituele aspect van herinnering, landelijk en lokaal. Geeft richting en samenhang aanzet van 
bewustwording. Hierin is ook het betrekken van burgerinitiatieven zoals 1WO2 belangrijk. 
 
Activiteiten 
1. Nationale herdenkingen, waaronder Nationale herdenking en viering 4 en 5 mei, ‘kleuren’ met het thema 
Verzet. samenwerking van NC, OGS met NIOD en het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB).  

2. Herdenking Bridge to the Future Congres 16 t/m 20 september 2017 Airborne Museum. (Airborne) 

3. Oorlogsgravenstichting (OGS), digitaal monument ‘Geef de namen een gezicht’ 
De Oorlogsgravenstichting gedenkt rond 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers onder meer door het 
vertellen van de verhalen en draagt zo bij aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend 
zijn. Het project ‘Geef de namen een gezicht’ geeft aandacht aan 46 gefusilleerde mannen, die als 
verzetsmensen uit de gevangenis in Doetinchem zijn gehaald en als vergelding zijn gefusilleerd in 
Rademakersbroek Varsseveld.  Wie waren deze mannen, soms jongens die veelal buiten hun woonplaats 
opereerden. Door de aard van en morele oordelen over hun daden bleven zij vaak anoniem na hun dood. Hoe 
kwamen zij onder de noemer verzet in de gevangenis, waar kwamen ze vandaan, waar liggen zij begraven en 
wat dreef hen en hoe werd hun dood ervaren door de familie? Ter gelegenheid van het themajaar start de OGS 
een pilotproject voor onderzoek en optekenen met ‘verhalenvangers’.  De verhalenvangers zorgen er voor dat 
de vermoorde plegers van het gewapend verzet, de zogenaamde Knokploegen (LKP) een gezicht krijgen. De 
pilot start in 2018 en leidt tot een digitaal monument.  
 

4. EDUCATIE – meedenken en ervaren  
 
Doel: Vertaling van Tweede Wereldoorlog in onderwijs en voorlichting - besef van het eigen verleden en 
passende vertaling daarvan naar betekenis voor nationale en internationale vraagstukken van vandaag.  
 
Er wordt door de verschillende musea, instellingen en organisaties  veel expertise en middelen gestoken in 
educatieve programma’s die uiterst actueel zijn en met weinig middelen breder kunnen worden ingezet en 
afgenomen. Het educatieve programma voorziet in een aantal producten die breed , door instellingen en 
onderwijs zijn af te nemen. Het programma wordt in samenwerking met NC en het educatief museaal overleg, 
waarin ook medewerkers van buiten de SMH instellingen zitting hebben zoals de Anne Frank Stichting, 
voorbereid en uitgewerkt. Met deze programma’s wordt ook aangesloten bij het nieuwe vak ‘burgerschap’ 
waarin de hedendaagse waarden centraal staan.  
 
Activiteiten 
1. SMH: Poppenspel voor de allerkleinsten 
Voor de allerkleinsten wordt speciaal voor het themajaar een poppenspel ontwikkeld (a la Fabeltjeskrant) dat 
op een speelse manier inspireert om te reageren en mee te praten. Het poppenspel kan breed afgenomen 
worden door musea en scholen. Via de site kan de voorstelling geboekt worden, ook na 2018. Door de 
laagdrempelige vorm kunnen ook dementerenden worden aangesproken. http://www.maxverstappen.nl/ 
 
2. Platform educatiegroep Tweede Wereldoorlog EDU Tool (trekker SMH) 
Om het ontwikkelen van educatieve programma’s voor dit en toekomstige themajaren op een duurzame en 
kwalitatieve manier te faciliteren, wordt een ‘tool’ ontwikkeld voor grote en kleine musea, instellingen en het 
onderwijs. Hiermee kunnen zij op een laagdrempelig wijze, zelf hoogwaardige educatieve programma’s 
ontwikkelen over thema’s binnen de tweede wereldoorlog, te beginnen met verzet. Het doel is dat door middel 
van de toolkit de thema’s naar de actualiteit en specifieke eigen leefomgeving kunnen worden vertaald. 

http://www.maxverstappen.nl/

