"history doesn't repeat itself, but it does rhyme"
Mark Twain, Americain novellist

"World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to
the dangers which threaten it."
The first line of the Schuman Declaration of 1950

versie definitief januari 2019

Zonder handen, zonder tanden

Geen woord zo vrij als vrij.
Het weert wat men verbiedt.
Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij.
Maar wat is dan ‘gastvrij’?
(Ontdaan van vreemdelingenwaan?)
En vogelvrij: een doel, een straf?
Of een verzuchting op een graf?
Hier ligt hij:
Eindelijk vrij.
Geen woord zit zo gestoord vol zwijnerij.
‘Vrije jongen, vrije liefde, vrije handel.’
En toch loert overal ook angst voor vrije val.
Geen woord bekoort zozeer
Voor wie het hoort,
Geen woord vermoordt zoveel
Van wie er niet bij hoort…
Vrij — wij?
De lucht is vrij,
De vraag is vrij.
De vrijheid niet.
Ze lonkt en vrijt.
Maar zij ontschiet.
Tom Lanoye, 2018
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Samenvatting

Deelprogramma Veluwe op 1
Veluwe Remembers is ontwikkeld als een deelprogramma van de Veluwe op 1. Het is de bijdrage van
de Veluwe aan het provinciale programma Gelderland Herdenkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met
de Airborne Region die voor een belangrijk deel op de Veluwe ligt. Er ligt een dubbele opgave voor het
75ste kroonjaar in 2019 en 2020. Enerzijds de vrijheid te herdenken en te vieren en daar zoveel mogelijk
bewoners bij te betrekken. Anderzijds is het de aanzet vanuit VeluweAlliantie en de Provincie
Gelderland om duurzame, educatieve of toeristische, effecten voor elkaar te krijgen.
Focus
Conform de binnen Gelderland Herdenkt gemaakte keuzes richt de focus van de Veluwe zich op
volgende drie verhaallijnen:
• De Joodse Geschiedenis op de Veluwe
• Market Garden of de Slag om Arnhem
• De Bevrijding door de ‘Canadezen’ (gevolg van Operatie Veritable/Rijnlandoffensief)
Daarnaast is Wageningen als stad van de vrijheid één van de drie provinciale grote icoonprojecten.
Herdenken, Beleven en Beseffen
Bij de ontwikkeling van het programma staan de provinciebreed gehanteerde invalshoeken Herdenken,
Beseffen en Beleven centraal.
•
•

•

Herdenken: het eren en gedenken van hen die zich voor het herwinnen van onze vrijheid hebben ingezet;
(denk aan herdenkingen, vieringen, kransleggingen, enz.)
Beseffen: dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en op veel plaatsen in de wereld geen realiteit;
(denk aan lifelong learning, onderwijs gericht, conferenties, games, debat, lezingen, publicaties,
documentaire, enz.)
Beleven: indringende ervaringen ondergaan die bijdragen aan het Herdenken en Beseffen.
(denk aan festivals, battlefield tours, mobiele site, voorstellingen, concerten, routes, apps, enz.)

Samenwerking, samenhang en betrokkenheid
Samenwerking, samenhang en betrokkenheid zijn belangrijke uitgangspunten. Dat willen we realiseren
door het ontwikkelen van een V-lab Veluwe als netwerkplatform. Erfgoed Gelderland is gevraagd via
het door hen ontwikkelde succesvolle concept van het Erfgoedfestival (bijv. Gelderland Grensland)
hieraan een belangrijke bijdrage te leveren.
Budget
Veel inwoners en organisaties op de Veluwe hebben een grote betrokkenheid op het thema van vrijheid,
vrede, democratie en inclusiviteit. Deze betrokkenheid gaat zich vertalen in een aantrekkelijk
programma Veluwe Remembers. Maar er is ook budget nodig en de provincie besluit binnenkort welk
bedrag beschikbaar wordt gesteld aan de Veluwe voor het uitvoeren van Veluwe Remembers. Wel is
duidelijk dat er altijd 50% cofinanciering is vereist waarvoor ook de Veluwse partners wordt gevraagd
om hierin verantwoordelijkheid te nemen.
Organisatie
Veluwe Remembers zal onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijke stuurgroep worden uitgevoerd
waarbij de verbinding met het provinciale programma Gelderland Herdenkt cruciaal is. De stuurgroep
krijgt ondersteuning van een ambtelijke werkgroep. Het gehele proces wordt gecoördineerd de
coördinator Veluwe Remembers. Periodiek wordt de VeluweAlliantie geïnformeerd over de stand van
zaken en indien bijstelling van het programma gewenst is om een standpunt gevraagd.

4

2

Voorwoord

Het eerste citaat van Mark Twain komt uit de speech die Frans Timmermans op 3 februari 2018 hield
op de jaarlijkse bijeenkomst te Brussel van Liberation Route Europe. Het tweede citaat is van de Franse
premier Schumann die als een van de grondleggers beschouwd mag worden van wat nu de Europese
Unie is. Hij gebruikt ze in omgekeerde volgorde en beiden raken de kern van zijn betoog. Schumann als
een boodschap met uitdaging en wanneer je mocht denken, ‘het zal wel loslopen’, plaatst Timmermans
het filosofische citaat van Twain er als ‘waarschuwing’ overheen.
Het gedicht dat de Vlaamse schrijver Tom Lanoye onlangs in mei voordroeg in het televisieprogramma
M was tevens de aankondiging dat hij het Poëziegeschenk 2019, met als thema vrijheid, zal schrijven.
Hij geeft het woord ‘vrij’ ruimte in (met paradoxale) betekenis en plaatst het midden tussen ons in.
Zowel de citaten als het gedicht zou je als breed motto kunnen opvatten onder het werk dat vele Veluwse
gemeenten, professionals en de vele vrijwilligers de komende tijd gaan leveren om de gruwelen van 4045 in het 75ste kroonjaar te herdenken en vrede en vrijheid te vieren. Herdenken van zij die voor onze
vrijheid streden en overleden. Vieren dat we in West-Europa leven in relatieve vrijheid met het besef
dat alleen al de immense migrantenstromen en groeiende ongelijkheid tussen burgers, tussen landen en
tussen werelddelen de Europese uitdagingen voor morgen zijn. Pleidooi voor wederzijds begrip en
inclusiviteit.
De wereld is een dorp geworden en wat ooit ver weg was, is nu dichtbij te beleven. Beseffen dat wat
toen ooit gebeurde in een andere vorm altijd ergens op de loer ligt en indirect of direct effect heeft op
ons dagelijks leven, is state of mind geworden. Niet alleen voor diegenen die oorlog of vredesmissies
meemaakten maar voor allemaal en zeker voor nieuwe generaties die hun weg gaan vinden en invulling
zullen geven aan betrokken burgerschap.
Dat proces begint niet veraf maar dichtbij. In eigen kring, met vrienden, met familie, in de klas, met
elkaar bij herdenkingen, op festivals, tijdens lezingen en veel meer. 75 jaar vrijheid. Vrijheid verbindt.
Op de Veluwe. Van september 2019 tot en met mei 2020. En verder.

“De komende jaren vieren we dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Het is van groot belang die vrijheid
door te geven aan komende generaties. Via musea en herinneringscentra maar ook door verhalen te blijven
vertellen over het leven zonder vrijheid. Het betrekken van jongeren is daarbij cruciaal evenals het vorm geven
in educatieve programma’s binnen en buiten het onderwijs.”
juli 2018, Voorzitter Robert Croll van vfonds
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Contouren van Veluwe Remembers

De VeluweAlliantie kiest vanuit principe voor het betrekken van zoveel mogelijk bewoners en
instellingen om te komen tot een breed gedragen programma, Veluwe Remembers. Op verzoek van de
provincie worden hierin de initiatieven vanuit de regio Veluwe in een coherent plan aangereikt. In het
najaar van 2018 besluit de provincie over de gelden voor Gelderland Herdenkt. Daarin de provinciale
aanpak via de vijf regio’s en drie provinciale icoonprojecten.
Er ligt een dubbele opgave voor het 75ste kroonjaar in 2019 en 2020. Enerzijds de vrijheid te
herdenken en te vieren en daar zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken. Anderzijds is het de aanzet
vanuit VeluweAlliantie en de Provincie Gelderland om duurzame, educatieve of toeristische, effecten
voor elkaar te krijgen. Veel partijen en gemeenten staan hiervoor in de startstand. Een kleine greep uit
de inventarisatie van mogelijke projecten: nieuwe routes, serieus games, bevrijdings- of
vrijheidsfestivals, theater, concerten, lezingen, debat, educatieve pakketten, tentoonstellingen, betere
routing, informatiecentra, overkoepelend Canadees narratief, samenwerking met ander regio’s en
provincies en toeristische arrangementen.
Vanuit de gedachte van beter samenwerken, meer samenhang en 1 plus 1 is 3 biedt het coördinerende
plan van aanpak, Veluwe Remembers, de meeste garantie op duurzame dwarsverbanden, ontginning
van nieuwe netwerken en een betere zichtbaarheid en ‘beleefbaarheid’ van het regionaal WO2
erfgoed. Er zijn veel betekenisvolle locaties, monumenten en verhalen, maar veelal niet met elkaar
verbonden. Er zijn veel mogelijkheden de inzet van toen te koppelen aan de actualiteit van nu.
We kijken niet alleen terug met respect voor diegenen die streden en/of ‘vielen’ voor onze vrijheid en
wat daarvan nog doorwerkt in Veluwse families, maar kijken we ook vooruit naar diegenen die dat nu
ook doen in bijv. vredesmissies en wat dat betekent voor onze samenleving nu en morgen. Met aandacht
voor verschillend perspectief. Militair, burger, kind, geallieerde en bezetter e.v.a.
De komende maanden werkt de regio Veluwe aan de verdere invulling. In diverse gemeenten zijn
partijen nu aan het inventariseren en/of starten partijen met het denken over projecten. Dat er een
ongelooflijke potentie ligt, is alleen al te zien aan de inventarisaties gemaakt in opdracht van
Gemeente Apeldoorn door o.a. Citymarketing. En de vele partijen van elders die zich al hebben
aangemeld. Daar zullen keuzes gemaakt moeten gaan worden. Criteria, afstemming en samenwerken
zijn daarbij de middelen.
En het zal niet zo zijn dat alles wat gaat plaatsvinden in het kader van herdenken en vieren binnen de
programmaopzet zal gaan vallen. Daarvoor is de diversiteit van de thema’s of alle verhalen of aard van
de projecten veel te verschillend. Het programma Gelderland Herdenkt en de daarop geënte aanvraag
Veluwe Remembers sluit aan bij de keuzes die provinciaal gemaakt zijn. Zelfs binnen die keuzes is het
aanbod al enorm.
Onderstaand schema schetst een grof beeld van de komende werkzaamheden op hoofdlijnen. Gefocust
op de inhoudelijke ontwikkeling. Ze zijn niet strikt gescheiden en zullen in de praktijk door elkaar heen
lopen. Op de achtergrond spelen uiteraard processen als bestuurlijke borging, ambtelijke betrokkenheid,
vorming projectteam(s) en de diverse projecten zullen ook hun eigen ontwikkelstrategie en tijdspad
hebben. Mede afhankelijk van de beschikbare budgetten.
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De vraag aan de Provincie, vfonds, gemeenten en andere betrokken partners is het vertrouwen te hebben
dat we de komende maanden dit programma met top down opzet van onderaf kunnen opbouwen in
combinatie met partijen die al planvormend aan de slag zijn voor het kroonjaar en daarna. Het geeft de
partijen die zich al hebben aangediend de mogelijkheid hun ideeën op elkaar af te stemmen en het geeft
nieuwe partijen de gelegenheid alsnog aan te sluiten. Veluwe Remembers is nu een plan op hoofdlijnen.
Fase 1

Fase 2

Juni 2018 - januari 2019

Februari 2018- Mei 2019

Plan schrijven Veluwe Remembers

Organisatie opzetten

2x informatiebijeenkomsten

Aanvraag voorbereiden

Plan Veluwe Remembers

Voorgesprekken veld

Inventarisatie veld

Bijeenkomsten tafels

Besluitvorming Gelderland
Herdenkt

Ontwikkeling en vullen
verhaallijnen

Subsidieregeling open januari
2019

Programma Veluwe
Remembers klaar

Voorbereiding fase 2

Voorbereiding fase 3

Fase 3
Mei 2019 - Mei 2020
Realiseren projecten
Aandacht voor na 19/20
September 2019
Market Garden i.s.m.
Airborne Region,icoon
Februari - April/Mei 2020
Joodse Geschiedenis
Bevrijding door Canadezen
fin

Aan deze participerende en principiële werkwijze is de VeluweAlliantie veel gelegen. We kunnen tevens
dit proces aangrijpen om ook een hernieuwd netwerk met nieuwe inzichten voor langere tijd met elkaar
in contact te brengen. We zijn niet klaar na het kroonjaar. Dat is en blijft nog even een plan van aanpak
in ontwikkeling. Op 14 augustus was er een eerste succesvolle bijeenkomst op het Stadhuis te Arnhem.
Op 11 oktober de volgende. Doorlopend tot in mei 2019 zullen er meerdere volgen.
Veluwe Remembers denkt daarvoor in 2019 en 2020 rond de 3,4 miljoen nodig te hebben. Gebaseerd
op schattingen en/of projectvoorstellen die nu al gedaan zijn. We hopen op genereuze bijdragen vanuit
de Provincie, op de betrokkenheid van fondsen, met name het vfonds, alsook de sponsoren en onze
eigen gemeenten. Op aangeven van de Provincie gaan we uit van maximaal 50% bij de Provincie
(i.s.m. vfonds) en dat de andere 50 % gedekt wordt door bijdragen van sponsoren, publieksinkomsten,
fondsen en door de betrokken gemeenten mogelijk VeluweAlliantie
En de komende inspanning gaat niet zonder de samenwerking met alle al betrokken of nog te betrekken
inhoudelijke partners, gemeenten, andere Gelderse regio’s, horeca, vervoer, militairen, onderwijs,
VeluweAlliantie, VisitVeluwe, Routebureau Veluwe, vfonds, Stichting 75 jaar Vrijheid, Platform WO2,
de Provincie Gelderland, VWS en vele andere (sponsor) partijen die links- of rechtsom bijdragen gaan
leveren om het 75ste kroonjaar en de jaren daarna tot een succes te maken. En last but not least, al die
Veluwse vrijwilligers zonder wie er maar weinig ‘op de planken’ zou staan. Respect.
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Groeiende belangstelling WO2 en ‘Beleefbaar Erfgoed’

Uit het landelijke eindrapport Commissie versterking infrastructuur herinnering WOII, 2016 (als
uitwerking het eerdere De versterking van de herinnering WOII, 2015 commissie Cohen). Een paar
conclusies:
•
•
•
•
•
•

er is stijgende interesse in het verhaal over WO2,
kennis over toen draagt bij aan begrijpen van (de vele) conflicten nu,
inzicht in kernwaarden die onder druk stonden leidt tot perspectief op waarden van nu,
het eenduidige perspectief van goed en kwaad wordt aangevuld met de perspectieven vanuit ‘de anderen of de andere
kant’ en geeft een vollediger beschrijving van de geschiedenis,
er is een ongelooflijke verscheidenheid aan betrokken initiatieven, elk met hun vaak eigen invalshoek,
door individuele partijen en ‘producten’ aan elkaar te rijgen, ontstaat er een sterker geheel. Het vergroot de
zichtbaarheid en slagkracht van de samenwerkende partijen.

Publiek
Ook uit ander recent landelijk onderzoek blijkt dat de deelname aan herdenkingen en de interesse voor
projecten en erfgoed rondom WO2 niet afneemt maar juist toeneemt. Ook bij jongere doelgroepen. Het
‘er in 40-45 erbij geweest zijn’ verschuift de komende jaren naar ‘het erover gehoord hebben’. Bij het
80ste kroonjaar zullen er geen veteranen meer zijn. Dat vraagt om nieuwe betrokkenheid, om nieuwe
vormen. Ook van en voor nieuwe Nederlanders wiens verhalen over vluchten en vrijheid eigentijds de
wereldse onrust vertegenwoordigen. Betrokken burgerschap biedt kansen discussie binnen- en
buitenschools te voeren. Deze actualiteit sluit aan bij de Veluwe ambitie inclusiviteit een plek in de
projecten te geven. De urgentie om projecten en activiteiten te blijven ontwikkelen is dan ook evident.
Content
Er is en wordt al ongelooflijk veel aan content ontwikkeld. Vaak zijn het kleine initiatieven vanuit een
zeer betrokken club vrijwilligers rondom een klein verhaal dat niet vergeten mag worden. Naast een
aantal grotere te bezoeken locaties of monumenten liggen veel ‘verhalen’ of herinneringspunten her en
der verspreid Met het Schumann citaat nog in het achterhoofd en er een beetje bijgesleept, er zijn grote
creatieve oplossingen nodig. De kracht van de vertelling, de samenwerking, samenhang en vindbaarheid
kan beter. De idee achter Veluwe Remembers is bestaande, geupgrade en nieuwe projecten krachtig op
de kaart te zetten. Zichtbaar maken wat er is stimuleren wat er kan zijn, zou je hier als motto kunnen
geven.
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Ambitie VeluweAlliantie, Veluwe op 1 en ‘Beleefbaar Erfgoed’

Voor u ligt het ambitiedocument Veluwe Remembers dat de regio Veluwe inbrengt in het kader van het
provinciale project Gelderland Herdenkt. De komende jaren werken we aan bereikbaarheid en
beleefbaarheid. We kunnen niet alles realiseren voor of in het 75ste kroonjaar in 19/20. We maken nu
wel de start en het kroonjaar fungeert daarbij ook als aanjager voor de komende jaren. De ambitie geeft
mede invulling aan Veluwe op 1. Veluwe Remembers valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van
de VeluweAlliantie en deze notitie is onder toezicht van de VeluweBoard en begeleiding van het
VeluweTeam gerealiseerd.
Herdenken’ rondom het 75ste kroonjaar is daarbinnen aangemerkt als icoon. Twee lijnen centraal:
1.
2.

enerzijds de invalshoek dat kroonjaar bijzondere aandacht te geven en veel bewoners daarbij te betrekken
anderzijds dat jaar te gebruiken als een start voor een meer duurzame herinneringstoeristische aanpak
gericht op de komende jaren.
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5.1 Veluwe en ‘Beleefbaar Erfgoed’.
De Veluwe is een sterk merk. De Veluwe staat structureel in de top-3 van sterkste regiomerken.
‘Beleef de beste Veluwe!’ is de opgave van ‘De Veluwe op 1’. Daarmee wordt bedoeld dat de Veluwe
in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland is, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en
fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. In dit kader,
speciale aandacht voor beleefbaar erfgoed, waaronder herinneringstoerisme. Daaruit:
“In 2025 is het erfgoed in al zijn veelzijdigheid toegankelijk gemaakt en ook beter ‘beleefbaar’. Het
erfgoed is beter te vinden en toegankelijker. En niet alleen het erfgoed is toegankelijker, ook de
informatie erover: er zijn spannende verhalen die meer over de geschiedenis vertellen. Mensen komen
naar de Veluwe om die verhalen te horen en te beleven. Ontwikkelen van Veluwse arrangementen
rond herinneringstoerisme W02 waarbij de geschiedenis van bezetting en bevrijding beter toegankelijk
wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het vele dat aan deze periode herinnert zoals: Airborne
Region, oorlogsmusea en herinneringscentra, monument razzia Putten, Sjoel Elburg, Verscholen Dorp
Vierhouten, Apeldoornsche Bosch, Ereveld Loenen, Muur van Mussert te Lunteren, Vliegveld Deelen,
de Bunker van Seyss-Inquart.”
En niet iedereen komt dan voor hetzelfde. De motivatie is zeer verschillend. Hier kunnen we gebruik
maken van uitkomsten uit het Doelgroepenonderzoek WOII zoals dat onlangs verscheen in opdracht
van Platform WO2 door Motivaction met o.a. NIOD waaruit de WOII-motivatie te halen is voor
diverse de doelgroepen. Enkele algemene aanbevelingen:
•
•
•
•

houdt de beleving aan de Tweede Wereldoorlog in leven,
sluit aan op de wensen van de Nederlander,
zorg voor meer aansprekende vormen,
sluit aan op de motivatie van de diverse doelgroepen.

En die (Nederlanders maar vast ook van elders) zijn in te delen in:
• de geëngageerden - 30% (intellectueel, kennis, debat, herdenken)
• de comfortzoekers - 32% (dagje uit, vooruit ook wat oorlog)
• de nostalgisten - 13% (relatief jong en gek op WO2 feitelijkheden)
• de relativisten - 10% (niet veel interesse, afstand, humor, wel herdenken)
• de statusgerichten -15% (veel migratieachtergrond, exclusiviteit, meer op conflicten van nu
gericht)
Zoals al gezegd, het kan vindbaarder, zichtbaarder, beleefbaarder en ‘bezoekbaarder’ middels een goede
fysieke en digitale ontsluiting en een investering in de gastvrijheid met uitnodigende evenementen en
arrangementen. Voldoende potentie om mee aan de slag te gaan en waarvoor we veel partijen uitnodigen
mee te denken en mee te werken. Een plan voor jaren.
5.2 De Veluwe en de Slag om Arnhem, sterke merken.
Dat alles vraagt om een brede programmatische aanpak en dat beoogt het plan van aanpak dat Veluwe
Remembers is, waarin:
•

gestart wordt met het opbouwen van een netwerk van Veluwse stakeholders voor
herinneringstoerisme,
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•
•

in samenspraak met stakeholders de mogelijkheden voor projecten en herinneringstoerisme
wordt geïnventariseerd,
op basis van inventarisatie van projecten voor de nu gekozen verhaallijnen en arrangementen
worden ontwikkeld.

Binnen de duurzame ambitie vanuit Veluwe op 1, ligt het voor de hand bij productontwikkeling te
focussen op de opgave Herinneringstoerisme WOII en combinaties aan te gaan met opgaves als
Gelders Arcadië en Recreatief Erfgoed. Juist de combinatie tussen de zwaarte van de ene opgave en
het licht met lucht van de anderen, zal voor bezoekers richting Veluwe het argument zijn kennis te
nemen de voor de Veluwe kenmerkende verhaallijnen.
En misschien wel dat juist het aanschouwen van de schoonheid van ‘het schuldig landschap’, zoals de
onlangs overleden kunstenaar Armando plekken noemde waar ‘de natuur genadeloos over het
oorlogsgeweld is heengegroeid’, je de tragiek van oorlog en geweld en fragiliteit van het bestaan doet
beseffen. Staand op de bloeiende Ginkelse Hei met in het hoofd de beelden van wat er zich bloedend
afspeelde maakt indruk. Met augmented reality kun je die ervaring verdiepen. Letterlijk verhevigde
werkelijkheid.
5.3 VisitVeluwe, partner in toerisme
Binnen deze ambitie werken we nauw samen met de citymarketing uit de regio i.s.m. Visit Veluwe. We
sluiten aan bij het werk van Liberation Route Europe met het project Europe Remembers zoals aan het
voor hun kenmerkende blauwe logo 44-45 is te zien. Hier ligt o.a. de ‘coördinatie’ in landen, provincies
en regio’s van het onder de aandacht brengen, bij o.a. ‘boekende partijen’, van de grote verhaallijnen
zoals die speelden op de route van de landing in Normandië tot aan de bevrijding van Berlijn en dan nog
een stukje Polen in. Hun luisterkeien en routes zijn daar getuige van.
Doelgroepen, om in het oog te houden en samen werk van te maken, zijn niet alleen de bewoners of
‘de speciaal voor 75 jaar komende ‘geallieerde bezoekers’, maar toekomstig ligt er winst voor
toename van bezoek uit Duitsland en België (o.a. conclusies VeluweCongres 2018). Vaststaat dat de
Veluwe en De slag om Arnhem sterk te ontwikkelen ‘beleefbaar erfgoed’ merken zijn en daar zetten
we op in. Een aantrekkelijk en (inter) nationaal opvallend aanbod op de Veluwe kan alleen worden
gerealiseerd door middel van meer samenwerking en een goede wisselwerking tussen professionele
organisaties, tussen sectoren, tussen kleinere partijen en die vele vrijwilligers. Met betrokkenheid van
partner VisitVeluwe gaat ons dat lukken met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in dit
kader.

6

Gelderland Herdenkt en de Veluwse focus

De focus voor inhoudelijke projectontwikkeling ligt in deze op de regio, interregionaal en provincie
maar is niet los te denken van Europese en landelijke ontwikkelingen. Zo zal Stichting 75 jaar Vrijheid,
onder leiding van Mart de Kruif, de plannen of projecten ook nog in verband met elkaar bekijken en aan
vfonds daarover adviseren zodat er o.a. ook een herkenbare landelijke ‘kalender’ komt. Daarbij
indachtig dat er sprake moet zijn van spreiding van beschikbare middelen in het land in het kader van
een krachtige en herkenbare nationale en internationale agenda. Zo is er een Brabant Remembers,
Limburg Remembers, Airborne Region Remembers en een Veluwe Remembers en wanneer je de
regio’s optelt, een Gelderland Herdenkt of in dit kader beter Gelderland Remembers.
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6.1 Brede inventarisatie Gelderland
Gelderland heeft zich voor dit doel opgedeeld in vijf regio’s. Vier regio’s geografisch en de Airborne
Region op basis van het gemeenschappelijke en beroemde verhaal, de Slag om Arnhem. En die regio
ligt grotendeels binnen de Veluwe. Deze regioaanpak onderscheidt Gelderland van de andere provincies.
En iedere regio pakt het op eigen wijze aan.
De narratieve inventarisatie die vanaf juni 2017 in opdracht van de Provincie door WO2GLD per regio
is gedaan, levert een rijkgeschakeerd beeld van kenmerkende verhalen of thema’s op. De Duitse inval,
de lucht- en zeeoorlog, de collaboratie, de bezettingsautoriteit, Operatie Market Garden en de evacuatie,
de jodenvervolging, Nederlands-Indië, de Razzia van Putten en de represailles en de Canadese
Bevrijding.

regio’s en verhaallijnen in Gelderse kalender

Hier nu niet volledig maar het geeft een beeld van de veelomvattende oorlogsgeschiedenis in Gelderland
en de veelheid aan mogelijke invalshoeken. Allemaal zijn ze ergens op een of andere manier in meer of
mindere mate als monument of losse activiteit te bezoeken en te beleven. Gelderland telt überhaupt de
meeste oorlogsmonumenten in Nederland en is de plek bij uitstek waar veel gebeurtenissen
samenkomen. Te veel om te vertellen in het kroonjaar.
Daarom is gekozen de (inter)nationaal aansprekende verhaallijnen van Operatie Market Garden en
Operatie Veritable of de Canadese bevrijding provincie breed centraal te stellen. Daarnaast is voor iedere
regio de mogelijkheid een eigen accent te geven door één aanvullende verhaallijn centraal te stellen. En
daarbij een ‘herdenken en vieren kalender’ van 9 maanden te hanteren (sept 2019-mei 2020). Historisch
loopt het door tot en met de ‘Indiëlijn’. Het accent in Veluwe Remembers op de 9 maanden opzet.
6.2 Veluwse focus, drie verhaallijnen centraal in het 75 ste kroonjaar
Uit de inventarisaties van WO2GLD blijkt dat de Veluwe naast Market Garden en de Canadese
bevrijding een zodanig rijke en indrukwekkende Joodse geschiedenis heeft dat het een logische keus is
om hiermee het regio accent te geven. Daarmee kiest de Veluwe ervoor om voor nu invulling te geven
aan de volgende drie verhaallijnen:
•
•
•

De Joodse Geschiedenis op de Veluwe
Market Garden of de Slag om Arnhem
Operatie Veritable of de Bevrijding door de Canadezen

Daarnaast wordt Wageningen als stad van de vrijheid één van de drie provinciale blockbusters. Binnen
het programma Veluwe Remembers zal daarbij heel nadrukkelijk de verbinding met de regio worden
gezocht waarbij Wagening het sluitstuk wordt van de Verhaallijn Operatie Veritable of de Bevrijding
door de Canadezen
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Op verzoek van de provincie werken we vanuit de regio Veluwe, net als de andere regio’s, aan één
gecombineerde aanvraag. Een aantal elementen staan echter min of meer vast en dienen als leidraad
voor het invullen en/of indienen van projecten. Indeling in invalshoeken en een aantal ‘voorkeurs’
criteria.
6.3 Drie provinciebreed gehanteerde invalshoeken; Herdenken, Beseffen en Beleven.
Je zou de aard van projecten, dwars door de verhaallijnen en min of meer aansluitend op landelijke en
provinciale criteria, kunnen indelen met de volgende begrippen:
•
•

•

Herdenken: het eren en gedenken van hen die zich voor het herwinnen van onze vrijheid hebben ingezet;
(denk aan herdenkingen, vieringen, kransleggingen, enz.)
Beseffen: dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en op veel plaatsen in de wereld geen realiteit;
(denk aan lifelong learning, onderwijs gericht, conferenties, games, debat, lezingen, publicaties,
documentaire, enz.)
Beleven: indringende ervaringen ondergaan die bijdragen aan het Herdenken en Beseffen.
(denk aan festivals, battlefield tours, mobiele site, voorstellingen, concerten, routes, apps, enz.)

Dat betekent niet dat de activiteit of project zich enkel op dat begrip richt, maar wel dat het er de
duidelijkste of eerste verbinding mee heeft. Drie praktische voorbeelden vanuit verschillend perspectief:
•

•

•

Herdenken gedacht vanuit het criterium ‘aandacht voor het nieuwe herdenken’ zou een gezamenlijk
congres kunnen opleveren. Over alle aspecten van herdenken in de toekomst. In het voorjaar van 2018
werd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam een debat georganiseerd dat als voorbeeld kan dienen. De Balie
zou een mooie partner kunnen zijn. En zo zijn er meer partijen die de discussie rondom Herdenken 2.0
hebben en gaan vormgeven. Daar zouden we op kunnen aansluiten en gaat over de verhaallijnen heen.
Binnen de verhaallijn Canadese bevrijding ontwikkeld ROC Aventus Apeldoorn een ‘vrijheidsgame’
i.h.k.v. van burgerschapsvorming. Dat draagt bij aan beseffen en kan misschien ook in andere
onderwijsvormen en/of andere ROC’s op de Veluwe weggezet worden.
Een praktisch voorbeeld om te koppelen aan herinneringstoerisme zal zijn dat de verhaallijn Joodse
geschiedenis goed is te ontwikkelen tot een Veluws dag arrangement met mogelijk te verbinden met het
Amsterdams Joods Historisch Museum waar veel bezoekers specifiek voor dit onderwerp komen

6.4 Belangrijke criteria als leidraad voor aanvraag
Landelijk en provinciaal zijn er criteria waarop aangevraagd kan worden die van belang zijn voor hun
selectie van te ondersteunen projecten. En vast ook nog lokale voorkeuren. Over het landelijke accent
schreven we al bij 4. Onderstaande passen daar overigens grotendeels bij. Voor zover die nu officieel
bekend zijn, gaat de Gelderse voorkeur uit naar:
•
•
•
•
•
•
•

bijdragen aan de regionale, provinciale verhaallijnen,
het betrekken van jongeren,
bijdragen aan het nieuwe herdenken,
duurzame educatieve bijdragen aansluitend op en/of vraaggericht ontwikkeld met onderwijs,
duurzame bijdragen aan herinneringstoerisme,
versterken infrastructuur/netwerken middels samenwerken,
vergroten van samenhang.

De verhaallijnen en criteria staan centraal in de projecten van partners die zullen passen binnen de
aanvraag. Dat leidt op de korte termijn, hoe vervelend ook, tot keuzes in geïnventariseerde projecten
en partners. We kunnen met de nu beschikbare middelen niet alles in één keer. We blijven voor de
langere termijn jaren inzetten op verdere ontginning van het potentieel van de verhaallijnen maar
zoeken ook de verbintenis met die die nu minder aan bod komen.

12

7

Veluwe Remembers met Veluws Vrijheidslab als verbindend platform

Het VeluweTeam coördineert dit proces en werkt daarbij binnen de verhaallijn Market Garden samen
met de Airborne Region. Die regio, grotendeels op de Veluwe, heeft zich verbonden rondom het verhaal
van de Slag om Arnhem. De tijdelijk coördinator van de Airborne Region is tevens aangesteld als
tijdelijk kwartiermaker voor het programma Veluwe Remembers. Er wordt een aparte bestuurlijke
stuurgroep uit betrokken gemeenten geformeerd en een (regionaal) projectteam wordt ingericht voor de
begeleiding van het proces. Het gastheerschap voor het icoon Herdenken wordt vanaf 2019
ondergebracht bij de gemeente Arnhem.
Positief is te zien dat het proces van Gelderland Herdenkt tot gevolg heeft dat er rond het thema WO2
op de Veluwe nu al een groeiende samenwerking ontstaat tussen instellingen die zich bezighouden met
WO2, vrede en vrijheid en burgerschap. Erfgoed, overheid, cultuur en onderwijs samen met ‘de gastvrije
sector’. De VeluweAlliantie kiest er dus voor deze vormen van samenwerking actief te bevorderen door
het inrichten van een platform onder de naam Veluws Vrijheidslab (werktitel - VV). Binnen dit platform
werken instellingen actief samen aan samenhangende projecten binnen de verhaallijnen en zal, waar
nodig door uit te nodigen professionele partners, ondersteuning worden geboden.

13

7.1

Ontwikkelen van de verhaallijnen

De inventarisaties van mogelijke projecten die de afgelopen tijd door WO2GLD en historicus Evert de
Graaf uit Putten zijn gemaakt, als wel partijen die zich onderweg en nu nog aandienen, vormen de basis
voor de uitnodigingen om aan te sluiten. Om zoveel als mogelijk partijen met passende ideeën te spreken
en met elkaar te laten samenwerken en/of te laten stemmen, starten vanaf oktober bottom-up met
bijeenkomsten. Voor nu tafels genaamd. Per verhaallijn eentje. Daarin de ‘grotere’ partners gericht op
bovenregionaal aandacht in het kroonjaar en verduurzaming. Voor de organisatie, inspiratie en
ontwikkeling van de kleinere programma’s rondom verhaallijnen werken we ook samen met partner
Erfgoed Gelderland. Innovatie, (burger) participatie en gezamenlijke communicatie staan daarbij
centraal.
De doelen:
•
•
•
•
•

meer samenwerking en uitwisseling op korte en lange termijn tussen partners,
het in samenspraak met stakeholders door ontwikkelen van een samenhangend programma richting het
75ste kroonjaar (2019-2020),
speciale aandacht voor het icoon Herdenken 2019-20,
vanuit projecten aandacht voor koppeling naar actualiteit, inclusiviteit
het verknopen van locaties en activiteiten als impuls voor herinneringstoerisme en deze zowel in routes
en arrangementen fysiek als online ‘beleefbaar’ te maken.

Om te komen tot een breed gedragen programma Veluwe Remembers start het VV met een interactief
proces op basis van een stappenplan dat start vanuit de brede inventarisaties die er nu liggen.

7.2

‘Aan tafel’ bij het Veluws Vrijheidslab, werkwijze

De drie verhaallijnen voor 2019 en 2020 dienen als narratieve kapstok. Het initiatief kan uitgroeien tot
een herkenbaar platform voor partijen om met elkaar in dialoog te blijven. Over routes, over producten
en diensten voor het onderwijs. Vanuit de wereld van toen en altijd met de focus op de wereld van nu
en morgen. Daarvoor nodigen we de partijen uit om ‘aan tafel’ aan te schuiven. De inventarisaties en de
‘aan tafel’ ervaring daarmee op14 augustus leidt tot onderstaande opzet.
In ieder geval aandacht voor:
•
•
•
•

aandacht voor (projecten met) landelijke uitstraling in kroonjaar,
aandacht voor (‘kapstokprojecten’) duurzaam herinneringstoerisme,
aandacht voor fysieke beleving en online vindbaarheid en beleving middels routing,
aandacht zowel voor bewoner als bezoeker en de kleine schaal.

Om te werken aan:
•
•

enerzijds de kleinere initiatieven binnen de tafels van de ‘de kleine poppies’ (werktitel) en,
anderzijds met grotere partijen aan tafel om de drie verhaallijnen, ‘de grote drie’ ook voor bezoekers van
buiten zo aantrekkelijk en duurzaam als mogelijk te maken.
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7.2.1

‘De kleine Poppies’ met Erfgoed Gelderland

We gaan binnen het kader van ‘de kleine poppies’ werken volgens de succesvolle methodiek die de
Gelderse Erfgoedfestivals de afgelopen jaren hebben gehanteerd en verfijnd en die aansluit bij de wens
van VeluweAlliantie om burgerparticipatie een plek te geven. Bottom up met partijen en partners en
geven gelegenheid aan te haken op de verhaallijnen en/of thema’s, zoals vrijheid, democratie, of
inclusiviteit, enz. Daarbij volgen we de beproefde werkwijze en ervaring opgedaan in projecten zoals
Gelderland Grensland waarvoor Erfgoed Gelderland ‘projectleider’ is. Participeren, inspireren en
innoveren en nieuwe netwerken laten ontstaan.
De kracht van Erfgoed Gelderland zit in het brede netwerk van erfgoedorganisaties in de hele
provincie. Van de 180 organisaties die lid zijn van deze erfgoedcoöperatie, zijn er 62 gevestigd op de
Veluwe. Vanuit het langlopende project WO2GLD is een Veluws adressenbestand opgebouwd van 40
organisaties die iets over of met WO2 doen. Erfgoed Gelderland heeft ervaring in het werken met
vrijwilligersorganisaties, een groot deel van de leden en het netwerk bestaat uit vrijwilligers.
De combinatie van het sterke netwerk en de ervaring met het organiseren van een erfgoedfestival dat
breed door de deelnemende organisaties gedragen wordt, is de basis voor onderstaande aanpak door
Erfgoed Gelderland per verhaallijn:
•
•

•
•

Organiseren van (inspiratie) bijeenkomsten, waar aan de hand van de vastgestelde verhaallijnen
samenhang in het brede scala van initiatieven wordt gebracht (organiseren, inspireren en verbinden);
Organiseren van workshops, inhoudelijk en praktisch (kennisoverdracht en organisatie) De inhoud
wordt samen met het veld bepaald, maar suggesties zijn: communicatie, fondswerving, samenwerken
met onverwachte partners;
Individueel advies geven aan organisaties die deel willen nemen, maar niet goed weten waar te
beginnen of op zoek zijn naar samenwerkingspartners (stimuleren en verbinden);
Maken van een overzicht voor intern gebruik van de initiatieven, dit kan de basis zijn voor het
marketing en communicatie Gelderland breed (communiceren en verwerken).

Het resultaat van deze inspanningen is dat de Veluwse organisaties rondom WO2:
•
•
•
•
•
•

7.2.2

ervan op de hoogte zijn dat er een gezamenlijk Veluwe Remembers plan is;
weten op welke manier zij kunnen deelnemen aan Veluwe Remembers;
weten welke andere organisaties meedoen, men kan zowel in de planvorming als in de uitvoering de
samenwerking opzoeken;
hebben praktische kennis verworven die nodig is bij de organisatie van activiteiten;
weten dat zij bij Erfgoed Gelderland advies kunnen krijgen over deelname aan dit project en durven aan
te kloppen als zij advies of ondersteuning nodig hebben
leveren hun globale plannen aan bij Erfgoed Gelderland om zo tot een gezamenlijk en samenhangend
overzicht te kunnen komen en daarmee de invulling van de verhaallijnen mede realiseren.

‘De grote Drie’

De drie verhaallijnen gaan we ook met alles wat er al is, met upgrades en nieuw te ontwikkelen projecten,
ontsluiten voor bewoner maar zeker voor bezoeker. Binnen die focus liggen de beste kansen op korte
termijn om voor het herinneringstoerisme reasons to travel te organiseren, zoals beoogd in zowel de
provinciale toeristische visie ‘Beleef het in Gelderland’ als VeluweAgenda ‘Veluwe op 1’. Uitbouwen
en toevoegen kan later.
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Binnen de verhaallijnen staan steeds drie aspecten centraal. Herdenken, Beseffen en Beleven. Binnen
iedere lijn zijn er de reguliere herdenkingen waar herdacht, geëerd en herinnerd wordt, is er aandacht
voor educatie en lezingen debat, als bijdrage aan het besef van wat was en beter niet weer kan gebeuren
en is er tijdens evenementen, concerten, tentoonstellingen, routes, apps veel te beleven.
7.2.3

Programma Veluwe Remembers gevuld door het Vrijheidslab, de tafels in schema
Tafel’s

Gericht op

Organisatie

Plus i.h.kv. Gelderland
Herdenkt

‘De Kleine Poppies’
Erfgoed Gelderland
Aandacht voor Herdenken*,
Beseffen en Beleven.
- Programma met, door en van
bewoners i.s.m. kleinere
initiatieven.
- Dwars door de 3
verhaallijnen.

- (inter)lokaal gericht.

- nieuwe netwerken.

- veelal kleinere projecten met vrijwilligers.

- duurzame
samenwerking.

- 50% bijdrage, 50 % zelf, mogelijk
financieringsformat per verhaallijn 75 x 750 euro
(beseffen en beleven).

- betrekken bewoners.

- ondersteuning bij o.a. communicatie, concept,
enz.
- van elkaar leren, 1 plus 1 is 3.
- lokale gerichte festivals, kleien
tentoonstellingen, concerten, educatie.

‘Bevrijding door Canadezen’
Aandacht voor Herdenken*,
Beseffen en Beleven.
- Programma voor bewoner en
bezoeker.

- regionaal, provinciaal en landelijk.
- vindbaar, zichtbaar, meertalig.
- waar mogelijk aangesloten op narratief One
Shared History. Uitwisseling met elkaar.
- samenwerking met andere regio’s en provincies.

- Gericht op bevrijding en
vrijheid.

Vrijheidslab wordt
ondersteund door
(projectleiders)
betrokken
gemeenten en
grotere
projectpartners

- kroonjaar plus
projecten.
- duurzame producten en
diensten voor educatie
en toerisme.
-blijvende netwerken.

- fysiek en online beleefbaar.
-gericht op bewoner en bezoeker en onderwijs.

‘Joodse geschiedenis’
- Aandacht voor Herdenken*,
Beseffen en Beleven.

- regionaal, provinciaal en landelijk
- vindbaar, zichtbaar en meertalig

- Veluws verhaal zichtbaar en
‘beleefbaar' maken door
koppeling van verhalen en
locaties.

- waar mogelijk aangesloten bij landelijke
verhalen als Amsterdams Joods Historisch
Museum, Westerbork pad, enz. Uitwisseling met
elkaar

Vrijheidslab wordt
ondersteund door
(projectleiders)
betrokken
gemeenten en
grotere
projectpartners

- kroonjaar plus
projecten

Veluwe Remembers
sluit aan bij
Airborne Region

- kroonjaar plus
projecten

- duurzame producten en
diensten voor educatie
en toerisme

- samenwerking met andere regio’s en provincies.
- fysiek en online 'beleefbaar'
-gericht op bewoner en bezoeker en onderwijs.
‘Market Garden’
Aandacht voor Herdenken*,
Beseffen en Beleven.

-Als hierboven met aandacht voor onderwerpen
als Duits perspectief en evacués.

- Aandacht voor Operatie
Market Garden in het
algemeen en het verhaal van de
Slag om Arnhem in het
bijzonder.

-Koppeling met projecten Airborne Region
(Arnhem, Ede, Renkum, Overbetuwe) met regio
Veluwe (Apeldoorn, Nijkerk, Putten)
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- duurzame producten en
diensten voor educatie
en toerisme

7.3 Joodse geschiedenis
In het kort en verre van volledig. Als gruwelijkste daad van de Duitse nationaalsocialistische bezetters
en hun Nederlandse sympathisanten is de vervolging en de moord op de joden aan te merken. Het
Museum van de Sjoel in Elburg herinnert aan de joodse gemeenschap in dat stadje die door de Holocaust
is vernietigd. 1250 patiënten en personeelsleden van de Joods psychiatrische inrichting Apeldoornsche
Bosch werden in vroege morgen van 22 januari 1943 rechtstreeks afgevoerd naar de gaskamers van
Auschwitz.
In de huidige psychiatrische inrichting herinnert hier nog een route met toelichting aan. Van het joods
Rotterdams Kindertehuis dat na het bombardement op die stad in Arnhem was gevestigd (1940-1943)
is het verhaal niet direct zichtbaar. Een kleine groep joden had door contacten met Mussert en secretarisgeneraal Frederiks een bevoorrechte positie in speciale huizen in onder meer Barneveld (Huize de
Schaffelaar). Slechts een klein deel kon onderduiken, zoals in het Verscholen Dorp in Vierhouten. En
dit zijn nog maar een paar van de plaatsen en plekken.

7.3.1

Potentie Tafel Joodse Geschiedenis (als mogelijk voorbeeld)

Door de diverse locaties en activiteiten te koppelen en een krachtiger verhaal neer te zetten ontstaat een
groter te bezoeken ‘vertelling’. Het zijn veelal ‘kleine’ verhalen (met grote gevolgen) en die in de
optelsom met elkaar het beeld vertellen wat er zich voor groot Joods verhaal op de Veluwe heeft
afgespeeld.
Het is mogelijk om al deze relatief kleine verhalen verspreid over de Veluwe in een fysieke route tot een
bijzondere belevenis te maken. En ze online te koppelen. Diverse locaties willen voor eigen bewoners
en ten behoeve van educatie hun producten en diensten naar een hoger plan tillen.
De plek waar de grootste groep specifiek in dit onderwerp geïnteresseerde bezoeker en toerist verzamelt,
is het Amsterdams Joods Historisch Museum. Een samenwerking, met hulp van VisitVeluwe zal
mogelijkheden voor de Veluwe bieden met als start bijv. de Sjoel in Elburg.

7.3.2
•
•
•
•
•
•

Enkele projectvoorstellen in concept die zich al aandienden (niet volledig)
Hannah’s Reis, lespakket Apeldoornsche Bos.
Tentoonstelling Sjoel in Elburg.
‘Joods Erfgoed in beeld’, digitaal project en tentoonstelling in Harderwijk over Joods erfgoed
op de Veluwe.
Tentoonstelling Apeldoornsche Bos, (educatieve) Theatervoorstelling over Apeldoornsche bos
Nunspeet wil rondom Het Verscholen Dorp een project ontwikkelen.
Muziektheater ‘Het Apeldoornsche Bos met tentoonstelling ‘Face it’ over oordelen op uiterlijk.
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7.3.3

Gemeenten van waaruit al interesse is getoond

Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Nijkerk, Apeldoorn, Arnhem. Er zullen er vast nog meer aansluiten.

7.4

Operatie Market Garden, de Slag om Arnhem, Icoon herdenken 2019

In het kort en verre van volledig. Operatie Market Garden die op 17 september startte, heeft niet het
resultaat gehad dat de geallieerden beoogden. Toch zijn er talrijke plaatsen aan de Veluwezoom die
eraan herinneren. Wageningen en Ede werden gebombardeerd, waarbij talrijke burgers omkwamen. Bij
Ede vonden luchtlandingen plaats. Later bij Driel landden de Polen. Rond de verkeersbrug in Arnhem
werd fel gevochten en in Oosterbeek (rondom Airborne Museum ‘Hartenstein’) hield de 1st Airborne
Division tien dagen stand. De gewonde krijgsgevangenen werden naar het hospitaal in de Willem IIIkazerne in Apeldoorn gebracht.

Evacuatie
Na het mislukken van Operatie Market Garden werd de Veluwezoom door de Duitsers geëvacueerd.
Honderdduizenden moesten uitwijken naar het noorden en kwamen op de Veluwe terecht in plaatsen
als Nijkerk, Barneveld, Beekbergen en Putten. Er zijn verschillende monumenten die hieraan
herinneren, zoals het Exodusmonument in Beekbergen, dat verwijst naar de tientallen burgers die tijdens
deze tocht door geallieerde beschietingen omkwamen.
Putten en andere represailles
De Duitse bezetter was als gevolg van de geallieerde opmars in 1944 en het steeds verschuivende front
zeer bevreesd voor acties achter de frontlinie. De Jedburgh acties rond Arnhem en wapendroppings op
de Veluwe gaven hiertoe ook aanleiding. De Duitse reactie bestond uit terreur. Op de Veluwe hebben
de meest dramatische represaille acties plaatsgevonden die ook in monumenten herdacht worden: het
afvoeren en vervolgens de dood van een groot deel van de mannelijke bevolking van Putten heeft
internationale bekendheid. De terreur na de aanslag op Rauter bij de Woeste Hoeve heeft diepe sporen
na gelaten. Maar ook in Hattem en Apeldoorn vonden represailles plaats na acties van het verzet. Direct
het gevolg van Market Garden.
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7.4.1

Potentie Tafel Market Garden (als mogelijk voorbeeld)

De verhaallijn Market Garden wordt samen met deze regio nader uitgewerkt op inhoudelijke aanvulling,
zoals de evacuatie en wordt verder vooral vanuit marketing benaderd. De Airborne Region heeft als
verbijzondering binnen de fysieke regio’s van Gelderland een aparte status vanwege het wereldwijd
bekende verhaal van de Slag om Arnhem. Aldaar is een inhoudelijk programma waar voor de Veluwe
vanuit ‘’reason to travel oogpunt op kan worden aangehaakt.
De inzet van de VeluweExpress met een Airborne route is een voor de hand liggende koppeling. Met
Visit Brabant is overleg geweest om te bekijken hoe de route Market Garden vanuit Eindhoven onder
de aandacht van reislustigen gebracht kan worden. Internationaal is er al veel aandacht voor het
verhaal van de Slag. Met hulp van RBTKAN/VisitVeluwe en LRE spelen we ons nog meer in de kijker
van (inter) nationaal publiek.

7.4.2
•

•

•

•
•
•

7.4.3

Enkele projectvoorstellen in concept die zich al aandienden (niet volledig)
Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ ontwikkelt grote publiekstentoonstellingen zoals in 2020
naar het beroemde verhaal Watership Down. Het verhaal heeft Richard Adams geschreven op
basis van wat hij mee heeft gemaakt tijdens de Slag om Arnhem''.
In het voorjaar van 2019 organiseert de regio contactdagen waar voor baliemedewerkers en
vrijwilligers in het kader van deskundigheidsbevordering, een e-learningmodule beschikbaar
komt. De Slag om Arnhem als ‘examen’ met certificaat.
Met behulp van apps gekoppeld via een mobiele website waarop de regio zichtbaar is, zijn
straks op locatie in het ‘decor’ of in de hotelkamer of in de bus door de hele regio de verhalen
te ‘ beleven’. Op volwassen – en kinderniveau. Burger of militair perspectief. Meertalig.
En dan nog de diverse concerten zoals de multimediale show Bridge to Liberation Experience
en het War Requiem.
Vanuit de lucht in Ede dan nog Wings for Freedom en de Airborne Luchtlandingen op de
Ginkelse Hei.
Herdenken 2.0. Theater Orpheus met Apeldoornse Jongerenherdenking vanaf 2020.
Samenwerking met andere steden en mogelijk theatermakers. Over ontheemding. Aansluitend
op het verhaal van evacués uit de Airborne Region.

Gemeenten van waaruit al interesse is getoond

Putten, Apeldoorn en Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum die hier al langer samenwerken.

7.5

De ‘Canadese’ Bevrijding (gevolg van Veritable) en capitulatie

Komend vanaf de Schelde, (operaties Black Friday en Suitcase), door Brabant, startte in Gelderland
operatie Veritable/Rijnlandoffensief. Omdat de Canadezen vanwege de verliezen niet ‘geschikt’ werden
bevonden door de Amerikanen verder te vechten aan het front, werden ze ingezet voor de bevrijding
van Nederland. O.a. via Duitsland vielen ze ‘achterom’ Oost- Nederland binnen. Of rukten onderlangs
langs Arnhem op richting Ede en Noord Veluwe. Het 1e Canadese Leger bestond in 1945 uit het 1e en
het 2e Canadese Legerkorps. Legerkorpsen werden samengesteld uit twee tot drie divisies, het Canadese
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leger beschikte over totaal vijf divisies, en de nodige ondersteunende eenheden, o.a. Engelsen, al naar
gelang de uit te voeren opdracht dat noodzakelijk maakte.
Voor de bevrijding van Apeldoorn zette het 2e Canadese Legerkorps, onder bevel van luitenant-generaal
Simonds, de 1e Canadese Infanterie Divisie in. Deze divisie bestond uit drie infanterie brigades, vier
afdelingen artillerie (kanonnen), een geniebataljon (voor bruggenbouw, wegherstel en opruimen
hindernissen) en was versterkt met tanks en verdere ondersteuning. De Canadezen bevrijdden Apeldoorn
en omstreken. Bij Otterlo vond 16/17 april de laatste grote slag in Nederland plaats waarbij 300 Duitsers
en 50 Canadezen sneuvelden. Op 17 april 1945 trokken ze daarna verder en bevrijdde vervolgens het
westen van Nederland.

In onder meer Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijkerk, Wageningen, Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen,
Loenen en Eerbeek zijn er locaties waar deze bevrijding herdacht of gevierd wordt. Het 2e Canadese
legerkorps rukte naar het noorden op, bevrijdde Twente, Overijssel, Friesland en Groningen en viel
vervolgens het noorden van Duitsland binnen. De nationale capitulatie vond op 5 mei 1945 plaats in
Hotel de Wereld in Wageningen.

7.5.1

Potentie Tafel Bevrijding door de Canadezen (als mogelijk voorbeeld)

Tussen Nederlandse gemeenten, in diverse regio’s en provincies, die allemaal door de Canadezen zijn
bevrijd, is in 2018 een samenwerkingsverband ontstaan dat leidt tot een gemeenschappelijk ontwikkelt
(inter)nationaal narratief One Shared History waartoe aan de Bredase hogeschool NHTV, Academy
For Leisure, een opdracht is verstrekt. Via Bergen op Zoom langs Groesbeek richting Apeldoorn naar
Wageningen. NHTV zal daarvoor per gemeente partijen gaan benaderen en op basis van onderzoek
komen tot een overkoepelend verhaal dat als blauwdruk kan dienen om ‘local oral history’ op aan te
sluiten. Het kan bijdragen aan de herkenbaarheid voor de bezoeker en de ‘Canadese identiteit’ van een
gemeente of de regio.
Apeldoorn heeft een bijzondere relatie opgebouwd met Canadese Veteranen en hun nazaten (2e en 3e
generatie). In Canada wordt Apeldoorn herkend als City of Veterans. Apeldoorn wil deze claim verder
uitbouwen en is al voortvarend aan het inventariseren. Apeldoorn Marketing, Toeristisch Platform
Apeldoorn en Stichting Centrum Management Apeldoorn is door de Gemeente Apeldoorn verzocht het
voortouw hierin te nemen.
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7.5.2
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

7.5.3

Enkele projectvoorstellen in concept die zich al aandienden (niet volledig)
Wageningen wordt het landelijk sluitstuk met een grootse editie van het Bevrijdingsevenement
op 5 mei. Iconisch project voor Gelderland.
Ede wil 2020 een bijzonder versie van het Vrijheidsfestival in aansluiting op de herdenking op
17 april. Speciale aandacht voor Canada.
Apeldoorn ontwikkelt een Canadees Bevrijdingsfestival.
Loenen omwikkelt een nieuw multifunctioneel herdenkings- en educatiecentrum op Nationaal
Ereveld Loenen. In het centrum staan verhalen centraal over Nederlandse oorlogsslachtoffers en
de inzet van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele internationale
(vredes)missies.
In veel grote en kleinere gemeenten op de Veluwe met een Canadese geschiedenis worden
vrijheids- of bevrijdingsfestivals en/of evenementen georganiseerd. Om te vieren als ook te
beseffen.
Nieuw te ontwikkelen routes; Liberation Route/Beleef de bevrijding Apeldoorn/Veluwe;
Fietsroute Apeldoorn langs monumenten, dorpen met WO II-geschiedenis en andere WO II
highlights en Oorlogsbegraafplaatsen route, waarbij Apeldoorn als satelliet wordt
gepositioneerd.
Kröller Müller Museum heeft geïnvesteerd in een online tijdslijn waarin ook haar oorlogsjaren
staan beschreven. De idee is de bunker, waar tijdens de oorlog kunst is ondergebracht, open te
stellen en in te richten voor publiek met een presentatie. Dit zou aangevuld kunnen worden met
een symposium over “Heritage in Siege”. Na de handel in olie vormt de verkoop van geroofde
kunstschatten de grootste bron van inkomsten voor terreurorganisaties in het Midden-Oosten
en Noord-Afrika. Cultuurschatten worden internationaal te koop aangeboden in Londen,
Brussel, New York, Istanbul, Dubai en Amsterdam. Een actueel onderwerp en helaas van alle
oorlogen en conflicten.
Canada Liberation Festival in Apeldoorn in navolging van de 5 jaarlijkse Streetparade van
Canadese Veteranen.
NHTV, Academy of Leisure met One Shared History, narratief voor diverse ‘Canadagemeenten’
Bergen op Zoom , Groesbeek en Apeldoorn hebben zich hierin verenigd.
Faces tot the Graves, lespakket door Ereveld Loenen.
Concert Winnipeg Symphonic Orchestra op 8 mei 2020. Divisie uit Winnipeg (Rifles) was
betrokken bij de bevrijding van Apeldoorn. Tournee in Nederland samen met Amsterdams
Toonkunst Koor. In Orhpeus om vrijwilligers en mantelzorgers en ouderen mee te verrassen.

Gemeenten van waaruit al interesse is getoond

Apeldoorn, Wageningen, Ede, Arnhem, Nijkerk, Wageningen, Loenen, Eerbeek, en binnen het NHTV
concept Bergen op Zoom en Groesbeek.

7.6

Communicatie

Op basis van het programma dat we met elkaar maken in het najaar van 2018 willen we goed kijken
naar de ervaringen die Erfgoed Gelderland heeft opgedaan in de festivals en de mogelijkheden die Visit
Veluwe hier biedt. Los van alle communicatie die gemeenten en partijen met elkaar opgeteld in het veld

21

doen. Op het moment dat duidelijk wordt welke rol voor welke partijen vanuit Gelderland Herdenkt is
weggelegd kunnen we en definitief plan van aanpak maken. De nu gemaakte schatting is o.a. gebaseerd
op de ervaringen en aanpak van Erfgoed Grensland.

8

Raming subsidiebedrag

In deze fase van het opstellen van het programma Veluwe Remembers is nog niet bekend welke
initiatieven er allemaal ontwikkeld worden. Het vereiste subsidiebudget is dan ook een raming die zo
goed mogelijk is gemaakt op basis van alle relevante informatie. In volgend schema staat onze schatting
van het voor de Veluwe gewenste subsidiebedrag. Enigszins gebaseerd op welke bedragen nu al
voorbijkomen, zowel kosten als toegezegde cofinanciering. We gaan uit van een maximale subsidie
van 50 % provincie /vfonds. Bij de subsidietoekenning aan initiatiefnemers is een harde voorwaarde
dat zelf voor minimaal 50% aan cofinanciering wordt gezorgd.
De niet subsidiabele uitvoeringskosten zoals die voor het penvoerderschap van de gemeente Arnhem
worden vanuit de Gebiedsopgave Veluwe op 1 betaald en zijn niet meegenomen in onderstaande raming.
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Raming gewenste subsidie Gelderland Herdenkt/vfonds
Type initatief

Gericht op

Organisatie

Plus i.h.kv.
Gelderland
Herdenkt

Kostenposten

Subsidie
provincie/vfonds

Op wijken, buurten, straten
en scholen

Erfgoed
Gelderland

nieuwe blijvende
netwerken per
verhaallijn

50% bijdrage aan de
poppies en kosten
Erfgoed Gelderland
voor het
ontwikkelen van
samenhangende
programma’s en
duurzame netwerken
per verhaallijn

235.000

subtotaal

235.000

50% bijdrage in de
kosten van grotere
initiatieven

965.000

‘De Poppies’
Aandacht voor
Herdenken*,
Beseffen en
Beleven.
Programma met,
door en van
bewoners i.s.m.
kleinere
initiatieven.
Dwars door de 3
verhaallijnen.

veelal kleinere projecten
met vrijwilligers.

duurzame
samenwerking.

50% bijdrage in de kosten
met een maximum van
750,--

betrekken bewoners.

Een samenhangend
programma van poppies
pers verhaallijn
.
van elkaar leren,
lokale gerichte festivals,
kleine tentoonstellingen,
concerten, educatie.

Grotere initiatieven
Passen binnen de
drie verhaallijnen.

regionaal, provinciaal en
landelijk.

Aandacht voor
Herdenken*,
Beseffen en
Beleven.

vindbaar, zichtbaar,
meertalig.

Programma voor
bewoner en
bezoeker.
Gericht op
bevrijding en
vrijheid.
.

samenwerking met andere
regio’s en provincies.

Vrijheidslab
wordt
ondersteund
door
(projectleiders)
betrokken
gemeenten en
grotere
projectpartners

fysiek en online
beleefbaar.

kroonjaar plus
projecten.
duurzame producten
en diensten voor
educatie en toerisme.
Nieuwe blijvende
netwerken per
verhaallijn

gericht op bewoner en
bezoeker en onderwijs
Specifiek voor Canadese
bevrijding:
waar mogelijk aangesloten
op narratief One Shared
History.
Specifiek voor Joodse
Geschiedenis:
Aansluiting op landelijke
verhalen als Amsterdams
Joods Historisch Museum,
Westerbork pad, enz.
Specifiek voor Market
Garden:
Als hierboven met aandacht
voor onderwerpen als Duits
perspectief en evacués.
Koppeling met projecten
Airborne Region (Arnhem,
Ede, Renkum, Overbetuwe)
met regio Veluwe
(Apeldoorn, Nijkerk,
Putten)

965.000
subtotaal
totaal

1.200.000

* Reguliere activiteiten zoals ook herdenkingen en kransleggingen komen niet in aanmerking voor bijdragen
binnen Gelderland herdenkt.
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