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Beste collega’s,

Dit jaarcongres, waarop wij, als organisatoren, u van harte 
welkom heten, is om twee redenen bijzonder.

Ten eerste markeert deze bijeenkomst de kick-off van het 
Jaar van Verzet. Het thema Verzet zal in 2018 centraal 
staan in de programma’s rond de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste activiteit in dit 
kader, en wel voor de medewerkers in het werkveld: alle 
mensen, die betrokken zijn bij de vormgeving van het 
themajaar, in musea en archieven, in het onderwijs en in 
herinneringsplaatsen, in plaatselijke 4 & 5 Mei-comités en 
andere instellingen die zich bezighouden met de Tweede 
Wereldoorlog. Het programma van vandaag is daarop ook 
toegesneden, met lezingen en workshops rond thema’s die 
van pas kunnen komen bij de organisatie van activiteiten in 
dit Jaar van het Verzet.

Ten tweede is dit het eerste jaarcongres van het Platform 
Herinnering Tweede Wereldoorlog, ofwel Platform WO2. Dit 
samenwerkingsverband is vorig jaar opgericht en bestaat 
uit het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Stichting Musea 
en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen en de Stichting 
Liberation Route Europe. Zij vertegenwoordigen het brede 
veld van organisaties die zich met de Tweede Wereldoorlog 
bezighouden, op uiteenlopende manieren, van herdenken 
en vieren tot onderzoek en educatie. Het Platform is 
voortgekomen uit het rapport van de Commissie-Cohen 



(2015) en wordt gesteund door het ministerie van VWS en 
het vfonds. VWS en het vfonds zijn ook de belangrijkste 
financiers van de activiteiten in het kader van het Jaar van 
Verzet. 

Eén van de doelstellingen van het Platform WO2 was om te 
komen tot meer samenwerking en onderlinge afstemming 
van activiteiten, een groter publieksbereik en meer 
continuïteit op de verschillende domeinen, zoals de musea 
en educatie. Dat is een niet geringe opgave, en in dat opzicht 
vormt de organisatie van dit Jaar van het Verzet een eerste 
test. Vandaag krijgt u, als medewerkers uit het veld, daarvan 
een voorproefje. Wij hebben er alle vertrouwen in.

Jan van Kooten, directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei
Frank van Vree, directeur NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies
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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 zoveel mogelijk door 
met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. 

Waarom ging men in verzet? 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, , democratische rechtstaat? Deze historische 
en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.



10:00 Inloop
Ontvangst met koffie en thee

10:30
Welkomstwoord Fred de Graaf
Fred de Graaf is voorzitter van de Stichting Musea en 
Herinneringscentra 40-45 en is in 2017 voorzitter van het 
Platform WO2.

Kennismaking met Frank Klok,
co-auteur van het boek ‘Groenekan en de Tweede 
Wereldoorlog’

Verzet in projecten
Presentatie van de ‘verzetsprojecten’ die het vfonds 
financiert in het kader van hun ‘Call for proposals Verzet’ en 
projecten die de leden van het Platform organiseren met 
eigen middelen en met bijdragen van het ministerie van 
VWS.

Keynote lezing Ismee Tames
De onverwachte tocht van Jan van den Driesschen, of de 
noodzaak van een internationaal perspectief op verzet en 
vervolging.
NIOD-onderzoeker en Arq-hoogleraar Ismee Tames geeft 
leiding aan het onderzoeksprogramma Heel
gewoon of juist bijzonder? Nieuwe visies op mensen in verzet 
tijdens de Duitse bezetting van Nederland 1940 – 1945.
Haar lezing biedt inzicht in de manier waarop ons beeld van 
het verzet zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en ze 
plaatst verzetsdaden in een brede, internationale context. 

Programma Jaarcongres Platform WO2 2017



       Lunch 12:30
Aan grote ronde tafels midden in het Fort wordt een 

tweegangenlunch geserveerd. Er is een plaats voor u 
gereserveerd. 

   14:00
 Werksessies

Let op! Sommige werksessies worden alleen tijdens ronde 1 
of 2 gegeven.

 15:00
Werksessiewissel

 15:15
Werksessies

16:30
Slotwoord

door Gerdi Verbeet en Marcel Floor
Resp. voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en 
Afdelingshoofd Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO2

van het ministerie van VWS.
  

Afsluiting
door Freek de Jonge

Cabaretier Freek de Jonge – zelf gevormd door 
oorlogsverhalen - blikt op kritische wijze met u terug op deze 

dag vol verzet.

  Borrel 17:00
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Let op! Sommige werksessies worden alleen tijdens ronde 
1 of 2 gegeven.

Eerste werksessieronde 14.00-15.00 uur

Verzet in Indië
Door: Indisch Herinneringscentrum, Margaret Leidelmeijer en 
Jeroen Kemperman (NIOD) 

Lange tijd bestond in Nederland het idee dat in Nederlands-
Indië onder Japanse bezetting nauwelijks verzet plaatsvond. 
Maar waarop is deze gedachte gebaseerd? Jeroen 
Kemperman van het NIOD stelt zich deze vraag voorafgaand 
aan een werksessie over de totstandkoming van de nieuwe 
tentoonstelling van het Indisch Herinneringscentrum en 
programmering in het kader van verzet in en uit Indië. 
Waarom vormt publieksparticipatie hierin het uitgangspunt 
en hoe bepaalt deze methode de keuzes voor thematiek, 
invalshoek en vorm. Deze werksessie biedt u nieuwe 
perspectieven over het verzet in Indië, als onderdeel van de 
Nederlandse verzetsgeschiedenis.  

Verzet in het museum
Door: Dineke Stam (Cultuur & Co)

Museumprofessional Dineke Stam bezocht het Verzetsmu-
seum Amsterdam, het Fries Verzetsmuseum en Verzetsmu-
seum Zuid-Holland. Daarbij vroeg zij zich af hoe verzet wordt 
verbeeld en welke boodschap de bezoeker meekrijgt. Zij gaat 
met u de discussie aan over wat we in de toekomst in een 
verzetsmuseum zouden willen presenteren.

Programma Werksessies



Verzet en educatie
Door: Marc van Berkel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 

Docentenopleider en onderzoeker Marc van Berkel gaat 
met u aan de slag zodat u in uw eigen organisatie kritisch 
over het thema verzet kunt vertellen en onderwijzen. 
Belangrijke kernbegrippen daarbij zijn contextualisering van 
het verleden en het bevorderen van een multiperspectieve 
blik. In het onderwijs wordt ‘het verzet’ nu nog gebruikt als 
voorbeeld van veronderstelde vrijheidslievende, tolerante en 
democratische Nederlandse waarden.

Verzet: feit en fictie in film en fotografie
Door: René Kok en Erik Somers(NIOD) 

NIOD-beeldspecialisten René Kok en Erik Somers houden 
zich dagelijks bezig met film en foto’s uit de Tweede 
Wereldoorlog en analyseren authenticiteit en historische 
context. Foto’s van verzetsdaden zijn echter schaars, niet 
altijd authentiek, of juist na de oorlog geënsceneerd. In 
deze werksessie nemen René Kok en Erik Somers bekend 
en minder bekend beeldmateriaal over verzetsdaden 
onder de loep en belichten zo een verborgen stuk van de 
oorlogsgeschiedenis.



Verzet en fondsenwerving
Door: medewerkers van het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Democratie en Media, vfonds en 
VSBfonds, onder leiding van Justa Bezemer.

Verschillende fondsen financieren activiteiten van 
organisaties die werkzaam zijn in de herinneringssector. 
Deze sessie laat u kennismaken met de vijf grotere spelers 
in dit veld. De fondsen vertellen over hun programma’s 
en voorwaarden. Ook kunt u tijdens deze sessie uw eigen 
ideeën met hen en uw collega’s bespreken.

Het grote oorlogsbronnenspel: van oorlogsbron 
naar verhaal van verzet
Door: Netwerk Oorlogsbronnen

Bijna tien miljoen bronnen in de collectie-portal van Netwerk 
Oorlogsbronnen vormen duizenden afzonderlijke – en toch 
ook weer met elkaar verbonden – verhalen. Maar hoe lastig 
is het om al die losse documenten, foto’s en gegevens met 
elkaar te koppelen? Dat blijkt als we samen uit een hoop 
bronnen, verhalen rond gebeurtenissen en personen in het 
verzet reconstrueren. 
Het programmateam laat aan de hand van dit spel zien hoe 
belangrijk het is om in collectieontsluiting voorbij de grenzen 
en wensen van de eigen instelling te kijken.



Tweede werksessieronde 15.15-16.15 uur

Verzet in Indië
Door: Indisch Herinneringscentrum, Margaret Leidelmeijer en 
Jeroen Kemperman (NIOD) 

Lange tijd bestond in Nederland het idee dat in Nederlands-
Indië onder Japanse bezetting nauwelijks verzet plaatsvond. 
Maar waarop is deze gedachte gebaseerd?
Jeroen Kemperman van het NIOD stelt zich deze vraag 
voorafgaand aan een werksessie over de totstandkoming 
van de nieuwe tentoonstelling van het Indisch 
Herinneringscentrum en programmering in het kader van 
verzet in en uit Indië. Waarom vormt publieksparticipatie 
hierin het uitgangspunt en hoe bepaalt deze methode de 
keuzes voor thematiek, invalshoek en vorm. Deze werksessie 
biedt u nieuwe perspectieven over het verzet in Indië, als 
onderdeel van de Nederlandse verzetsgeschiedenis. 
 
Verzet in het museum
Door: Dineke Stam (Cultuur & Co)

Museumprofessional Dineke Stam bezoekt het 
Verzetsmuseum Amsterdam, het Fries Verzetsmuseum en 
Verzetsmuseum Zuid-Holland. Daarbij vroeg zij zich af hoe 
verzet wordt verbeeld en welke boodschap de bezoeker 
meekrijgt. Zij gaat met u de discussie aan over hetgeen 
we in de toekomst in een verzetsmuseum zouden willen 
presenteren.



Verzet en educatie
Door: Marc van Berkel (Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen) 

Docentenopleider en onderzoeker Marc van Berkel gaat 
met u aan de slag zodat u in uw eigen organisatie kritisch 
over het thema verzet kunt vertellen en onderwijzen. 
Belangrijke kernbegrippen daarbij zijn contextualisering van 
het verleden en het bevorderen van een multiperspectieve 
blik. In het onderwijs wordt ‘het verzet’ nu nog gebruikt als 
voorbeeld van veronderstelde vrijheidslievende, tolerante en 
democratische Nederlandse waarden.

Verzet in internationaal perspectief: 
mythevorming rondom verzet in West-Europa 
tijdens WO II
Door: Laurien Vastenhout (e.a.) 

Promovendus Laurien Vastenhout werkt aan een 
vergelijkende analyse van Joodse Raden in verschillende 
Europese landen onder nazibezetting. In haar werksessie 
behandelt zij met u de hardnekkige mythes rondom het 
verzet in West-Europa en hoe deze in stand gehouden 
werden. Zij richt zich hierbij hoofdzakelijk op Nederland, 
België en Frankrijk.



Verzet en crowdfunding
Door: Kentaa

Fondsen zijn niet de enige manier om aan budget te 
komen om uw activiteiten te financieren. U kunt ook bij uw 
bezoekers en andere betrokkenen te rade gaan. Tijdens 
deze sessie leert u de ins en outs op het gebied van 
crowdfunding.

Het grote oorlogsbronnenspel: Van oorlogsbron 
naar verhaal van verzet
Door: Netwerk Oorlogsbronnen

Bijna tien miljoen bronnen in de collectie-portal van Netwerk 
Oorlogsbronnen vormen duizenden afzonderlijke – en toch 
ook weer met elkaar verbonden – verhalen. Maar hoe lastig 
is het om al die losse documenten, foto’s en gegevens met 
elkaar te koppelen? Dat blijkt als we samen uit een hoop 
bronnen, verhalen rond gebeurtenissen en personen in het 
verzet reconstrueren. 
Het programmateam laat aan de hand van dit spel zien hoe 
belangrijk het is om in collectieontsluiting voorbij de grenzen 
en wensen van de eigen instelling te kijken.
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Verzet tegen de meldingsplicht voor de arbeidsinzet,
januari 1945



Dagvoorzitter: Jeroen Overbeek
Presentator en redacteur bij de NOS en Nieuwsuur. Sinds 
1989 doet en deed hij radio, tv en internet, waaronder 
journaals, breaking news-uitzendingen en nationale 
evenementen zoals de Nationale Dodenherdenking, 
en leidt hij 4 en 5 mei gerelateerde bijeenkomsten. Hij 
trainde broadcastprofessionals uit Azië en Afrika, en geeft 
gastlessen journalistiek aan hbo- en wo-talent. Studeerde 
in 1990 af in het Nederlands Recht.

Sprekers in alfabetische volgorde
Annette Schautt
Programmadirecteur bij Stichting Musea en Herinneringscentra 
40-45.

Ardjuna Candotti
Educatiespecialist en tentoonstellingsmaker Indisch 
Herinneringscentrum.

Charlotte Rommes
Senior Projectadviseur  bij het Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

Dineke Stam
Mede-oprichter Cultuur&Co, netwerk voor de culturele sector.

Edwin Klijn
Projectmanager Netwerk Oorlogsbronnen.

Erik Gerritsen
Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.

Erik Somers
Collectiespecialist, onderzoeker en tentoonstellingsmaker bij het 
NIOD.

Over de sprekers



Speciale gast: Freek de Jonge, cabaretier.

Beeld: G
uido van N

ispen CC BY 2.0



Frank Klok
Co-auteur publicatie ‘Groenekan en de Tweede Wereldoorlog’.

Fred de Graaf
Voorzitter van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 
en is in 2017 voorzitter van het Platform WO2.

Gerdi Verbeet
Politica en bestuurder, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 
5 mei.

Inge van Stokkom
Data curator bij Netwerk Oorlogsbronnen.

Isabel van Amelsvoort
Senior Projectadviseur  bij het Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

Ismee Tames
Programmaleider War & Society bij het NIOD, en Arq/Stichting 
1940-1945 Hoogleraar Geschiedenis en Betekenis van Verzet 
tegen Oorlog en Onderdrukking aan de Universiteit Utrecht.

Jeroen Kemperman
Collectiespecialist en onderzoeker bij het NIOD.

Justa Bezemer
Bestuurssecretaris Nationaal Comité 4 en 5 mei

Laurien Vastenhout
Promovendus aan de Universiteit van Sheffield (UK) en 
geassocieerd onderzoeker bij het NIOD.
Marc Schoutens
Directeur bij Kentaa, een ‘social enterprise’ die maatschappelijke 
organisaties helpt met het online werven van inkomsten, met 
o.a. tools voor crowdfunding.



Marc van Berkel
Docent bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen, en onlangs 
gepromoveerd op de (veranderingen in) didactiek en inhoud 
van historisch gevoelige onderwerpen – in het bijzonder de 
Holocaust.

Margaret Leidelmeijer
Zelfstandig onderzoeker gespecialiseerd in Indisch erfgoed 
en ben deskundig op het gebied van (post)koloniale, 
sociaaleconomische en techniekgeschiedenis.

Marien Visser
Consultant bij Kentaa, een ‘social enterprise’ die 
maatschappelijke organisaties helpt met het online werven van 
inkomsten, met o.a. tools voor crowdfunding.

Martijn Kahlman
Adviseur bestedingen bij Prins Bernhard Cultuurfonds.

René Kok
Beeldspecialist en tentoonstellingsmaker bij het NIOD.

Suzanne Rastovac
Programmamaker bij het Indisch Herinneringscentrum.
Tessa Free
Communicatieadviseur bij Netwerk Oorlogsbronnen.

Wendy Veerman
Senior adviseur donaties bij het VSB Fonds.
Yeva Swart
Collectiespecialist bij Netwerk Oorlogsbronnen.



Schoolbord Baarnsch Lyceum, 1941
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Tijdens het Jaar van Verzet zullen vele initiatieven en 
projecten rond dit thema uitgevoerd worden. 

n   Kennis – onderzoeken en bewaren

n  
Debatten en bijeenkomsten – Nieuwe perspectieven op 
verzet
door NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 mei
Met o.a. een publieksmanifestatie, 
nascholingsbijeenkomsten en een slotsymposium.

n  

Netwerk Oorlogsbronnen – Inventarisatie, duiding en 
ontsluiting bronnen rond thema Verzet
Bronnen van erfgoedinstellingen over het verzet 
worden in kaart gebracht en nader geduid binnen www.
tweedewereldoorlog.nl. 

n
Arq, Nationaal Comité 4 en 5 mei, NIOD –
Doelgroepenonderzoek
Momenteel loopt een onderzoek naar de interesse 
van en betekenisgeving aan de Tweede Wereldoorlog 
onder de Nederlandse bevolking. Met dit onderzoek 
verkrijgen de partijen die actief zijn in het WO2-domein 
informatie die gebruikt kan worden bij de ontwikkeling 
van toekomstplannen, educatieve programma’s of 
tentoonstellingen.

De Projecten van het Jaar van Verzet



n
NIOD – Heel gewoon of juist bijzonder? Nieuwe visies op 
mensen in verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland 
1940 – 1945
Een onderzoeksprogramma dat zich richt op de ervaringen, 
verwachtingen en handelen van het (Nederlandse) verzet 
tijdens de bezetting en te verbinden met de ervaringen en 
vraagstukken van nu. Het komende jaar verschijnen twee 
publicaties, ‘Oorlog in de collegebanken’, en een boek over 
het Oranjehotel.

n
Nationaal Comité 4 en 5 mei, i.s.m. Arq, NIOD en – 
Onderzoek Uitgelicht
Elke editie van Onderzoek Uitgelicht bevat ten minste vier 
artikelen met een gedeeld thema waarin nieuwe publicaties 
over herdenken, vieren of herinneren worden besproken. De 
app is kosteloos te downloaden op tweedewereldoorlog.nl.

z   Museaal – leren en tonen

z
Verzetsmuseum Amsterdam – De hemel was rood van vuur. 
De aanslag op het bevolkingsregister.
In deze interactieve tentoonstelling staan de beramers 
centraal, ontwikkeld in samenspraak met jongeren. Van 27 
maart 2018 – 11 november 2019. 
www.verzetsmuseum.org



z
Airborne Museum – Nieuw perspectief op het burgerverzet 
tijdens de Slag om Arnhem
In deze interactieve tentoonstelling wordt het 
verzetsnetwerk rond de Slag om Arnhem in kaart gebracht.. 
Van 1 maart 2018 – maart 2019
www.airbornmuseum.nl

z
Nationaal Bevrijdingsmuseum – De Communisten - In verzet 
tegen Fascisme en Kapitaal
Deze tentoonstelling vertelt de bewogen geschiedenis van 
het communistisch verzet in Nederland en Duitsland, tijdens 
de bezetting en in de naoorlogse periode. Van 1 mei 2018 
t/m eind november 2018.
www.bevrijdingsmuseum.nl

z
Nationaal Onderduikmuseum – De vrouw als spil van het 
verzet
Deze tentoonstelling stelt het beeld van de rol van vrouwen 
in het verzet bij en vertelt verhalen van grote verzetsacties 
en kleine verstoringen door vrouwen.. Van 1 juni 2018 - 11 
februari 2019.
www.nNationaalonderduikmuseum.nl

z
Kamp Westerbork – Onderduik
Met verhalen over onderduiken en onderduikgeven en 
aandacht voor behoud en reconstructie van onderduikholen 
in de regio.
www.kampwesterbork.nl



z
Indisch Herinneringscentrum – De vele gezichten van verzet 
in en uit Nederlands-Indië
De tentoonstelling vertelt persoonlijke verhalen van verzet in 
én uit Nederlands-Indië, brengt in kaart hoe het beeld over dit 
verzet zich door de tijd heen heeft gevormd en onderzoekt 
de overlevering en betekenis van dit verzet nu. Van 12 april 
t/m 31 oktober  2018.
www.indischherinneringscentrum.nl

z
SMH – Februaristaking, en nu?
Deze reizende (educatieve) expositie over het verzet naar 
aanleiding van de Februaristaking vormt de aanleiding voor 
een educatief programma voor het voortgezet onderwijs in 
Duitsland en Nederland. Het is een initiatief van cameraman 
en fotograaf Bernd Wouthuysen i.s.m. met fotograaf Daniël 
Koning en ontwerper Peter Jonker.
www.smh40-45.nl

w   Herdenken, eren, vieren – beseffen

w
Nationale en lokale herdenkingen zullen in het teken 
staan van Verzet, o.l.v. het Nationaal Comité en de 
Oorlogsgravenstichting, in samenwerking met het NIOD en 
het Netwerk Oorlogsbronnen.
www.4en5mei.nl



w
Oorlogsgraven Stichting – Geef de namen een gezicht
Er wordt gewerkt aan een digitaal monument voor de 46 
gefusilleerde mannen, die als zogenaamde ‘verzetsmensen’ 
uit de gevangenis in Doetinchem zijn gehaald en als 
vergelding zijn gefusilleerd in Rademakersbroek, Varsseveld. 
www.oorlogsgravenstichting.nl

w
Airborne Museum – Herdenking Bridge to the Future congres
Congres tijdens de Airborne Herdenkingen dat door middel 
van culturele en kunstzinnige initiatieven bewustwording 
stimuleert op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid. Met 
o.a. Herman van Rompuy en Jan Terlouw. Op 15 september 
2017.
www.bridgetothefuture.nl

l   Educatie – meedenken en ervaren

l
Poppentheater, door SMH / Max Verstappen
Poppenspel voor de allerkleinsten, doorlopend vanaf 1 maart 
2018
www.maxverstappen.nl

l
Tweede Wereldoorlog EDU tool, door de Platform 
Educatiegroep
Er wordt een hoogwaardige tool ontwikkeld waarmee 
kleine musea, instellingen en het onderwijs zelf educatieve 
programma’s over WO2 thema’s kunnen maken. 



t   vfonds

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
(vfonds) ondersteunt jaarlijks meer dan tweehonderd 
projecten die zich richten op: 

1
Erkenning voor, en waardering van veteranen en andere 
geüniformeerden (in overheidsdienst); 

2
Het levend houden van de herinnering aan oorlog en 
vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van 
slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid. 
Dit alles met het oog op:

3
De instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en 
stimuleren van de internationale rechtsorde. 

t
Als onderdeel van het programma voor het verzetsjaar 
kende het vfonds na een Call for Proposals voor 
verzetsprojecten aan 22 instellingen en initiatieven een 
subsidie toe, met in totaal een waarde van bijna 500.000 
euro:
 



t
Platform Militaire Historie Ede –
De mislukte wapendropping in Ede maart 
1945
Acht Edese erfgoedinstellingen besteden 
aandacht aan de wapendropping van 8 en 
9 maart 1945, waarbij zeventien verzets-
mensen hun medewerking met de dood 
moesten betalen. 
www.platformmhe.nl

t
Stichting Theater op Katendrecht –
The Kid Dynamite Story 
Muziektheatervoorstelling
Een muziektheatervoorstelling over oor-
log, verzet en discriminatie geïnspireerd 
op het leven van de onverzettelijke Suri-
naams-Nederlandse jazzlegende Arthur 
Parisius, a.k.a. Kid Dynamite
www.theaterwalhalla.nl

t
Stichting Switch – Vervolg ‘Teken voor 
Vrijheid’
‘Teken voor Vrijheid’ daagt cartoonisten en 
Zeeuwse jongeren uit cartoons over ‘Ver-
zet’ te maken. Vanuit een positief ideaal: 
een hulde aan de humor en de vrijheid!
www.maakdeswitch.nl



    t
Joods Historisch Museum –

Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet
Open Joodse Huizen (OJH) herdenkt begin 

mei de slachtoffers van de Holocaust in 
Nederland op hun laatste woonplekken, in 

hun toenmalige huizen. Dit jaar ligt de focus 
met name op (joodse) verzetsverhalen

www.jck.nl
 

t
Stichting Museon –

Tentoonstellingen en reünie rond Ru Paré
Een expositie over het leven en werk van 

de Haagse kunstenares en verzetshel-
din Ru Parré (1896-1972) die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog 52 Joodse kinderen 
redde van deportatie. 

www.museon.nl

t
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught

– Expositie MOED

t
Professor Van Uven Stichting – 

Theaterproductie Wageningse studenten



t
Comité Herdenking Februaristaking – 
Extra programma Februaristaking
Het programma en de activiteiten rond 
de herdenking beogen te bestendigen, te 
verbreden en te verdiepen, door samen-
werking met kunstenaars en onderwijs 
instellingen.
www.februaristaking.nl

t
Stichting Eerebegraafplaats 
Bloemendaal –Schatbewaarders
Een samenwerkingsinitiatief van verschil-
lende oorlogsbegraafplaatsen om men-
sen bewust te maken dat oorlogsbegraaf-
plaatsen de schatbewaarders zijn van 
verhalen over oorlog en verzet. 
www.eerebegraafplaats.nl

t
Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum 
Groningen – Voortdurend verzet
Bezoekers van ‘Voortdurend Verzet’ 
worden geprikkeld om na te denken over 
de verschillende motieven en drijfveren 
voor verzetsdaden, toen en nu.
www.ovcg.nl



t
Stichting CODA – Beauty of the battle

Deze tentoonstelling onderzoekt het 
thema ‘Strijd’. Aan de hand van diverse 

kunstuitingen wordt getoond hoe de 
mens zich verhoudt tot én gefascineerd 

en geïnspireerd is (geraakt) door geweld, 
strijd en gevaar. 

www.coda.nl

t
Fundacion Amigonan – Arubaanse 

verzetstrijder Boy Ecury
Unieke documenten, foto’s, video- en 
audiomateriaal van Boy Ecury en zijn 

actieve participatie in het verzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn dood 

in 1944 op de Waalsdorpervlakte. 



t
Stichting Laudio – app Aufrecht gehen
Het internationaal project Aufrecht 
gehen is een theatrale audiotour op de 
enige Duitse militaire begraafplaats van 
Nederland, in Ysselsteyn. Aufrecht gehen 
vertelt de verhalen achter deze kruisen. 
Welke grens bepaalt of je held, dader of 
slachtoffer bent?
www.stichtinglaudio.nl

t
Stichting Museum Stad Appingedam –
Herdenkingsroute ‘In het spoor van 
professor Rudolph Pabus Cleveringa; recht, 
vrijheid en verantwoordelijkheid’
De protestrede van professor Cleveringa 
op 26 november 1940 tegen de 
Jodenvervolging is een les over burgerlijke 
verantwoordelijkheid. De reizende 
tentoonstelling voert langs historische 
herinneringsplaatsen, te beginnen in zijn 
geboortestad Appingedam.
www.museumstadappingedam.nl



t
Stichting theatergroep PlayBack–

Count me in
Count Me In is een interactief 

theaterproject voor jongeren over 
tolerantie en vrijheid. PlayBack maakt 

interactief theater over maatschappelijke 
thema’s voor jongeren en hun directe 

omgeving.
www.tgplayback.nl

t
Stichting Europese Culturele Hoofdstad 
2018 Leeuwarden-Fryslân – Iepen UP & 

RESIST
Met de RESIST-reeks geeft Iepen UP in 
2018 ruimte aan artistieke interventies 

van theatermakers en beeldend 
kunstenaars uit binnen- en buitenland.

t
Stichting Aletta – Vrouwen in Verzet

Project over het verzet van vrouwen in en 
sinds WO2 in Nederland. Wie zijn deze 

vrouwen? Waarom gingen ze in verzet? 
Welke offers hebben ze gebracht en wat 

kunnen we nu van hen leren?
www.aletta.nl



t
Wikimedia Nederland – Verzet op 
Wikipedia
De Koninklijke Bibliotheek werkt er samen 
met Wikimedia Nederland aan dat over 
alle 1300 verzetskranten uit de Tweede 
Wereldoorlog goede en betrouwbare in-
formatie te vinden is. In 2018 organiseert 
Wikimedia Nederland een serie schrijfwe-
ken en schrijfbijeenkomsten rondom het 
thema verzetskranten.
www.wikimedia.nl

t
Stichting Stroom Events – Over verzet / 
About resistance
Meteen combinatie van film, social me-
dia en live events èn de oriëntatie op ver-
zetsverhalen uit de hele wereld wordt een 
breed publiek van alle generaties en cultu-
ren in Nederland bereikt.
www.stroomevents.nl



t
Stichting Amsterdam Museum – 

Tentoonstelling
De kinderen van Tante Truus

Truus (Geertruida) Wijsmuller was één 
van de grootste Nederlandse verzetshel-
dinnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hielp zij duizenden Joodse kinderen naar 

Engeland vluchten. 
www.amsterdammuseum.nl

t
Stichting Stadkamer Zwolle – Subtle Mob
Het verzet en de bezetter zitten in een kat 

en muisspel met als inzet een gezin dat op 
de lijst staat voor deportatie. Ervaar dit op 

waarheid gebaseerde verhaal in deze game 
based Audiotour. www.stadkamer.nl

t
Stichting Erfgoed & Publiek – Ferhalen te 

Plak WO2 (Verhalen WO2 ter plekke)
Door locaties en bijzondere verhalen te 

combineren met (bewegend)beeld, geluid, 
foto’s, afbeeldingen, voorwerpen, archief-

stukken enz. komt het verleden dichtbij.
www.erfgoedpubliek.nl



Fundacion Amigonan – Arubaanse verzetstrijder Boy Ecury



Stichting Laudio – app Aufrecht gehen



Dit is een uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies, ter gelegenheid van de Platform WO2 
kick off bijeenkomst voor het Jaar van Verzet 2018.

Het Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen,
de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45,

de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route 
Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken.

Kijk voor meer informatie op:
www.tweedewereldoorlog.nl




