INTRODUCTIE
Voor u ligt de merkgids Crossroads
in Brabant, Life Changing Stories 40-45.
Deze merkgids geeft handvatten waarmee wij op eenduidige wijze verhalen
vertellen over de Tweede Wereldoorlog
in Noord-Brabant. Dit om een herkenbaar, opvallend en attractief aanbod
te creëren voor de bewoners van en
de bezoekers aan de provincie. Deze
gids is bedoeld voor iedereen die met
het merk Crossroads aan de slag gaat.
De merkgids draagt bij aan onderlinge
verbinding en aan eenduidigheid. Het
zorgt voor een gezamenlijke en heldere
profilering voor de komende jaren.
Om eenduidigheid en gezamenlijke
uitstraling te kunnen bereiken, dienen
afspraken gemaakt te worden.

Deze merkgids legt daarvoor een basis.
Waar staat Crossroads voor? Wat zijn
de achterliggende waarden? Wat is
de look & feel van Crossroads? Hoe
kan storytelling worden ingezet?
En hoe kunnen verhalen worden 
getoetst aan Crossroads als merk?
De merkgids is richtinggevend voor
talloze uitwerkingen naar specifieke
middelen en producten. Denk aan
panelen, brochures, advertenties,
websites, uitingen op social media
en gezamenlijke campagnes.
Voor u ligt de merkgids Crossroads.
Een tijdloos document dat tekstueel
en visueel vertelt waar het merk Crossroads voor staat en hoe u ermee aan
de slag kunt gaan.
Veel succes!

5

CROSSROADS IN BRABANT
LIFE CHANGING STORIES 40-45
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Noord-Brabant is uniek omdat vrijwel
alle thema’s van WOII - van mobilisatie
tot wederopbouw - in de provincie
hebben plaatsgevonden. Hierdoor
beschikt Noord-Brabant vandaag de
dag over een grote verscheidenheid
aan authentieke WOII-erfgoedlocaties
die ieder unieke oorlogsverhalen te
vertellen hebben.

Crossroads gaat om het vertellen van
menselijke verhalen in de context van
de WOII-thema’s op authentieke locaties
in Noord-Brabant. Life Changing geeft
daarbij de focus aan. Het staat voor
levensveranderende gebeurtenissen.
Ingrijpende keerpunten of keuze
momenten die de levens van mensen
voorgoed veranderden.

Crossroads vertelt verhalen vanuit een
gelaagd perspectief. Een perspectief
waarbij kruispunten of keerpunten
centraal staan. Fysieke sporen van
Crossroads zijn op diverse plekken in
de provincie zichtbaar. Tijdens WOII
was Noord-Brabant een (inter)nationaal toneel waar mensen uit de rest
van Nederland, maar ook uit andere
landen, terecht kwamen. Dit was de plek
waar levenspaden van mensen elkaar
kruisten en ook weer uit elkaar gingen.

Het zijn uiteindelijk de menselijke verhalen die het oorlogserfgoed betekenis
geven. Al die locaties en objecten, al die
mensen, al die verhalen maken samen
de geschiedenis van WOII in NoordBrabant beleefbaar voor bezoekers.
Wanneer mensen door een verhaal
geraakt worden, zullen zij dit verhaal
verder willen vertellen aan anderen.
Zo kan de betekenis van de verhalen
voortleven.

AMBITIE
Het perspectief vanuit de maatschappij
op de Tweede Wereldoorlog is aan
verandering onderhevig. De beweging
van herinnering naar geschiedenis
maakt dat het materieel en immaterieel
erfgoed rondom WOII anders wordt
benaderd en ervaren. Via krachtige
verhalen kunnen de gebeurtenissen

van toen echter nog grote betekenis
hebben voor de mensen van nu. Door
de samenwerking tussen WOII-erfgoedinstellingen via Crossroads wordt het
mogelijk meer bezoekers van binnen
en van buiten de provincie te bereiken,
te boeien en te verbinden.
De ambitie van Crossroads is:
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“HET RAKEN VAN MENSEN VAN NU
MET DE KEERPUNTEN VAN TOEN”

WAARDEN
Verbonden, Authentiek, Levensveranderend, Emoties en Verrijkend. Crossroads
wordt gevoed door een aantal merkwaarden. Het verankeren van deze waarden in
uitingen van Crossroads zorgt voor een gezamenlijke benadering bij de WOII-erfgoed
instellingen. Tevens vormen de waarden een toetssteen voor nieuwe toetreders.
VERBONDEN

Crossroads gaat over keerpunten die de levens

De Crossroads verhalen zijn verbonden via

van mensen ingrijpend hebben veranderd.

een historisch-geografische lijn die vrijwel alle
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thema’s van WOII omvat. De verbondenheid

EMOTIES

zit ook in de manier van verhalen vertellen.

De verhalen en locaties van Crossroads ademen

De Crossroads verhalen worden zodanig

emoties van mensen. Verdriet en blijdschap,

gebracht dat zij voor iedereen, van jong tot

vernedering en trots, wanhoop en hoop. Maar

oud, begrijpelijk en invoelbaar zijn. Crossroads

ook de emoties rondom de keuzemomenten en

biedt verbondenheid tussen de diverse

dilemma’s. Het benadrukken van deze emoties

WOII-erfgoedlocaties in Noord-Brabant.

stelt Crossroads in staat bezoekers tot diep in

Crossroads staat voor verbondenheid met

het hart raken en bij henzelf emoties los te

elkaar.

maken. Crossroads biedt een kader waarin de
emoties van de hoofdpersonen versmelten met

AUTHENTIEK

die van de mensen die het ervaren.

Crossroads vertelt waargebeurde verhalen
op authentieke locaties met originele beelden en

VERRIJKEND

objecten. De verhalen bevatten elk een waarheid:

Crossroads vertelt verhalen die bezoekers

een levensles, een inzicht. Cross- roads sleept

verrijken en die hen menselijke inzichten

bezoekers mee in verhalen van aansprekende

geven. Niet alleen over de geschiedenis van

maar tegelijkertijd alledaagse personen.

WOII, maar met name over de mensen die

Personen waar mensen zich mee kunnen

het beleefd hebben. Wat betekende de oorlog

identificeren.

voor deze mensen? Ondanks de verdrietige en
dramatische gebeurtenissen, vertelt Crossroads

LEVENSVERANDEREND

echter ook verhalen die hoop uitstralen.

Crossroads legt nadruk op keerpunten die

Zo kan een stem doorklinken na de dood.

ontstaan vanuit betekenisvolle ontmoetingen.

Een boodschap van hoop zorgt ervoor dat

Keerpunten in de vorm van dilemma’s en keuzes

bezoekers met een verrijkt gevoel naar huis

van de hoofdpersoon. Maar ook keerpunten die

zullen gaan. Met als resultaat het verlangen om

veroorzaakt worden door keuzes van anderen.

de verhalen door te vertellen aan anderen.
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STORYTELLING TOOLS
Storytelling is een veelomvattend begrip
dat betrekking kan hebben op fictieve
maar ook op waargebeurde verhalen.
Bij Crossroads staat het (door)vertellen
van waargebeurde verhalen centraal. In
dit stuk geven we enkele richtlijnen hoe in het kader van Crossroads - storytelling zo krachtig mogelijk kan worden
ingezet.
Verhalen vertellen is iets anders dan het
overbrengen van feitelijke informatie.
Met verhalen kun je mensen boeien.
Verhalen kunnen mensen helpen bete
kenis te geven aan plaatsen, beelden
of objecten. Via een verhaal kun je

emotionele en symbolische waarde
toevoegen. Verhalen kunnen ons iets
leren over de wereld en over onszelf.
CROSSROADS VERHALEN
Crossroads draait om verhalen van
mensen. Mensen die vanwege de
Tweede Wereldoorlog keerpunten
meemaakten die hun leven ingrijpend
zouden veranderen tijdens, en ook ná
de oorlog. De uitdaging voor de WOIIerfgoedinstellingen is uit alle duizenden
waargebeurde menselijke verhalen er
één te kiezen dat symbool kan staan
voor wat mensen overkomen is.
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VERHALEN KIEZEN
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1. HET THEMA
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kan grofweg worden ingedeeld
in thema’s. Deze thema’s vonden in de
tijd soms ná elkaar plaats (zoals mobilisatie en bezetting) maar soms ook náást
elkaar (zoals vervolging en verzet). Met
Crossroads wordt een zo breed mogelijk
scala van thema’s en sub-thema’s verteld
zodat een gevarieerd totaalaanbod
ontstaat. Dat wil zeggen dat afgestemd
dient te worden welke erfgoedinstelling
welk thema op welke locatie in het kader
van Crossroads vertelt. Het gekozen
verhaal illustreert wat dat thema op
menselijk niveau betekend heeft.
Hiernaast vindt u de kaart van NoordBrabant met daaromheen hoofdthema’s
en een variëteit aan sub-thema’s. Op niveau van subthema’s is het overzicht
nog niet volledig. Het is dus mogelijk dat
in de loop van de ontwikkeling van
Crossroads sub-thema’s worden
toegevoegd die het WOII verhaal
van Noord-Brabant verder verrijken.

...........
Onderduiken
BEZETTING
Verraad

MOBILISATIE

...........

Market Garden

Gijzelaars
Bombardement

Collaboratie

VERVOLGING
Internering

...........

Kindertransport

INVAL MEI 40

BEVRIJDING
...........

...........

Vergelding

VERZET
Piloten lijnen

Evacuatie
...........
Wederopbouw

Nachleben
STRIJD '44

2. HOOFDPERSOON
Bij de verhaalkeuze is het cruciaal
dat er sprake is van een aansprekende
hoofdpersoon of hoofdpersonen.
Mensen moeten zich makkelijk met
hem of haar kunnen identificeren.
Authentieke beelden van deze hoofdpersoon en authentieke objecten die
het verhaal ondersteunen, versterken
het proces van identificatie en daarmee
de beleving van het verhaal.
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STORYTELLING IN VIJF STAPPEN
verhalen vaak de vijf stappen zijn te
herkennen. Denk aan het levensverhaal
van Vincent van Gogh of van Nelson
Mandela. De vijf stappen vormen een
leidraad bij hoe je - met feitelijke en
waargebeurde gegevens als basis een verhaal opbouwt.

PROLOOG
De proloog geeft een kort overzicht van
wat vooraf ging. Het gaat hierbij om een
korte historische achtergrond en een korte
toelichting van het thema van WOII dat
aan de orde is in het verhaal. Vervolgens
wordt een korte achtergrond van de
hoofdpersoon gegeven.

Bij Crossroads is het niet de bedoeling
complete levensverhalen te vertellen
maar te focussen op ingrijpende
gebeurtenissen die vlak voor, tijdens
of vlak na de oorlog plaatsvonden.
Vandaar dat voorafgaand aan de vijf
stappen de proloog is toegevoegd, en
na afloop van de vijf stappen de epiloog.

1. SET-UP
Geschetst wordt waar en wanneer het
verhaal zich afspeelt. De hoofdpersoon/
hoofdpersonen worden verder geïntro
duceerd: in wat voor situatie zijn zij terecht
gekomen, wat betekent dit voor hen?

spanning

2. MOTORISCH MOMENT
Er gebeurt iets dat het verhaal in beweging
zet. Er is sprake van een ‘probleem’ of
een ‘vraag’ en de hoofdpersoon of
hoofdpersonen moeten in actie komen.

proloog

1

2

3

4

5

3. KEERPUNTEN
Het verhaal neemt een nieuwe wending.
Er is vaak sprake van een dilemma of een
ingrijpend keuzemoment voor de hoofdpersoon. Soms leiden de keuzes of hande-

epiloog

tijd

3.
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Of het nu gaat om bekende films, m
 ythen
of Bijbelse verhalen, in vrijwel alle verhalen
is een vaste structuur te herkennen.
Het model hieronder toont een verhaalopbouw in vijf stappen. Deze verhaal
opbouw is tijdloos en universeel. Dit wil
zeggen dat verhalen uit alle tijden en van
over de hele wereld aan deze opbouw
voldoen. Onbewust volgen mensen
vaak deze stappen als ze een verhaal
vertellen. Daarnaast zijn verhalen die
volgens de vijf stappen worden verteld
voor mensen beter te volgen. Over het
algemeen leven mensen hun leven niet
met het doel er een mooi verhaal van te
maken. Toch is het wonderlijk te zien dat
in aansprekende, waargebeurde levens-

lingen van anderen tot wezenlijke wen
dingen voor de hoofdpersoon. Naarmate
het verhaal vordert, nemen de belangen
toe, de tegenwerking wordt sterker en/of
de gebeurtenissen volgen elkaar sneller op.
4. CLIMAX
De climax is een hoogtepunt of een
dieptepunt in het verhaal. Een spannend
of dramatisch moment. Het ‘probleem’
wordt opgelost of de ‘vraag’ wordt
beantwoord.
5. RESOLUTIE
De resolutie is de afwikkeling van het verhaal. Het verhaal levert een inzicht op en
is in die zin verrijkend. Aan het eind van
het verhaal is er bij voorkeur een gevoel
van hoop. Dit gevoel kan zich aandienen
bij de resolutie of bij de epiloog.
EPILOOG
In de epiloog wordt kort geschetst hoe
het met de hoofdpersoon of hoofdpersonen afliep. Er wordt vooral ingegaan op
de impact die de gebeurtenissen rondom
WOII op hem of haar hebben gehad.

15

VOORBEELDVERHALEN
16

Op de volgende pagina’s volgen ter illustratie de verhalen van vijf
Brabantse WOII-instellingen, uitgewerkt volgens de principes van
storytelling in vijf stappen. De vijf stappen worden verteld in de
tegenwoordige tijd omdat dit deel van het verhaal de kern vanuit
Crossroads bevat. De proloog en de epiloog worden verteld in de
verleden tijd.
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GENERAAL MACZEK MUSEUM BREDA

GENERAAL MACZEK

18

proloog

Stanislaw Maczek werd vanwege zijn militaire ervaring in 1938
commandant van 10e Gemotoriseerde Cavalerie Brigade van
Polen. Na de Duitse inval in 1939 kwam hij via Noord-Afrika in
Frankrijk terecht. In Frankrijk vocht hij met andere gevluchte
Polen opnieuw tegen de Duitsers. Hierna bouwde hij in Engeland
de 1e Poolse Pantserdivisie op.

set-up

Na de landing in Normandië en bloedige gevechten bij Falaise
komt Maczek met zijn divisie aan bij de stadsgrenzen van Breda.

motorisch
moment

keerpunten

Generaal Maczek heeft al veel oorlogsdestructie gezien in Europa.
Om die reden besluit hij Breda van deur tot deur te bevrijden in
plaats van het volle geschut van zijn tanks te gebruiken.
In de strijd om Breda komen veel Poolse militairen om. De stad
wordt uiteindelijk vrijwel zonder burgerslachtoffers door de
Polen bevrijd. Zij worden feestelijk onthaald door de Bredanaars.
Terwijl generaal Maczek in 1944 tot ereburger van Breda wordt
benoemd, wordt elders in Europa een besluit genomen dat de
Polen al vreesden. De leiders van de drie grote geallieerde partijen
(de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet Unie)
besluiten dat Polen na de oorlog onder de Russische invloedssfeer
komt.
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climax

resolutie

20

epiloog

De strijd om Europa gaat door maar verschillende tankcommandanten rijden niet verder. Er ontstaat discussie nu ze beseffen 
dat ze Polen waarschijnlijk nooit zullen bevrijden. Baca (generaal
Maczek) roept zijn officieren bijeen en stuurt ze naar de commandanten met de boodschap: “Op ons vaandel staat: God, Eer en
Moederland en hoewel we ons Moederland niet meer hebben,
hebben we nog wel onze Eer. Met elkaar zwoeren we een opdracht te vervullen en die zullen we samen eervol volbrengen.
Hoe moeilijk de toekomst voor ons ook zal zijn.”
De Polen volgen hun leider en gaan verder in de strijd. Zij bevrijden delen van Nederland en Duitsland en leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De geallieerden erkenden de nieuwe communistische Poolse
regering. Dit regime zag de Polen die aan geallieerde zijde
hadden gevochten als landverraders. De bevrijders van toen
werden in feite bannelingen. Stanislaw Maczek werd het Poolse
staatsburgerschap ontnomen. Hij vestigde zich met zijn gezin
in Schotland. Hij had te kort gediend in het Britse leger om
aanspraak te kunnen maken op een Brits pensioen. Hij werkte
enige tijd als barman in een hotel. Als zijn voormalige mannen
hem daar opzochten werd hij altijd met veel respect behandeld.
Nadat Polen een democratie was geworden, werd ook Stanilas
Maczek gerehabiliteerd. Hij stierf in 1994, 102 jaar oud. Overeenkomstig zijn wens werd hij in Breda begraven bij zijn manschappen
op de Poolse Militaire Erevelden. Andrew Maczek, de zoon van
de Generaal herinnert zich een les van zijn vader nog goed:
“True honor is never self serving.”
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OORLOGSMUSEUM OVERLOON

HARRY VAN DAAL
proloog

set-up

22
motorisch
moment

keerpunten

Harry van Daal, geboren in 1908, was ambtenaar bij de Gemeente
Overloon–Maashees (later Vierlingsbeek). Hij had tussen de twee
Wereldoorlogen het slagveld van Ieper bezocht en was daarvan
diep onder de indruk geraakt. De Eerste Wereldoorlog werd hier
op indrukwekkende wijze in herinnering gehouden.
In juni 1944 zetten de geallieerden met de landing in Normandië
de bevrijding van Europa in gang. De smalle strook land tussen
Eindhoven en Arnhem die tijdens Operatie Market Garden was
bevrijd, werd langzaam maar zeker breder.
Meer dan vier jaar lang is de Tweede Wereldoorlog min of meer
aan de inwoners van Overloon voorbij gegaan. Natuurlijk hebben
ze wel Duitse militairen in hun straten gezien, maar van oorlogs
geweld is geen sprake.
Het leven van de inwoners van Overloon verandert radicaal als het
front in September 1944 het Peeldorp bereikt. De Duitsers hebben
zich in de omgeving ingegraven om de geallieerden een halt toe
te roepen. Tussen de eerste gevechten door worden de inwoners
van Overloon - en dus ook Harry van Daal - verplicht hun huizen
te verlaten.
Op 12 oktober 1944 om 11.00 uur breekt de hel los boven Overloon. De geallieerden bestoken de Duitse stellingen met zware
artillerie en luchtaanvallen. Huis voor huis wordt Overloon door
de Britten veroverd. Op 14 oktober valt het laatste Duitse bolwerk
in het dorp. Daarmee is Overloon bevrijd, maar van het dorp is
niet veel over. Wanneer Harry van Daal na de Slag bij Overloon
terugkeert, treft hij in en rond zijn dorp een totale verwoesting
aan, vergelijkbaar met wat hij in Ieper heeft gezien.
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climax

Tijdens een wandeling door de omgeving ziet Harry van Daal
wrakken van tanks in het deels verbrande Overloonse bos en
akkers vol kraters. Met witte linten zijn mijnenvelden gemarkeerd.
Terugdenkend aan Ieper besluit hij dat ook het slagveld bij Overloon bewaard moet blijven om de herinnering aan de vreselijke
oorlog levend te houden.

resolutie

24

epiloog

Door Harry’s toedoen vindt twee dagen later de oprichtingsver
gadering voor het nieuwe oorlogsmuseum plaats. Dertig burgers
van Overloon leggen ieder 50 gulden in. Dit terwijl het dorp in
puin ligt en de wederopbouw nog moet beginnen.
Op 25 mei 1946 ging in Overloon het eerste museum over de
Tweede Wereldoorlog in West-Europa open voor het publiek.
Harry van Daal bleef, als secretaris van het bestuur, een belangrijke
rol spelen op de achtergrond. Hij was het die de beroemde
gedenksteen bij het museum liet oprichten: “Sta een ogenblik
stil bezoeker en bedenkt dat de grond waarop gij nu vertoeft
eens een van de felst omstreden sectoren was van het slagveld
Overloon. Bitter is hier gevochten in man-tegen-man-gevechten.
Vele jonge levens, aan de slagvelden van Nettuno en Normandië
ontkomen, vonden onder deze bomen hun einde.”
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MUSEUM BEVRIJDENDE VLEUGELS BEST

BERTA ROEFS & JOHN NASEA JR.
proloog

set-up

26
motorisch
moment

keerpunten

In september 1944 begon de bevrijding van Nederland met de
start van Operatie Market Garden. In en om Best landden talrijke
parachutisten en vliegtuigen vol oorlogsmaterieel. In 2010 werden
de herinneringen aan deze gebeurtenissen van Berta Roefs (dan
96 jaar oud) opgetekend.
Berta Roefs en haar familie wonen op een boerderij middenin
dit landingsgebied. Berta gaat met haar moeder en zus naar de
schuilkelder. Ze horen vliegtuigen en afweergeschut. Vanuit hun
schuilplaats zien zij gekleurde parachutes.
Als zij na angstige momenten uit de schuilkelder komen, vinden
ze in hun schuur drie gewonden soldaten. “We begrepen nog niet
echt wat er allemaal gaande was maar in een keer was de oorlog
overal om ons heen.”
Amerikaanse hospikken richten snel een geïmproviseerd veld
hospitaal in bij de boerderij. Berta en haar familie besluiten zo 
goed en zo kwaad als het kan te helpen. Gewonden worden af- en
aangevoerd. “Wij waren verbaasd te zien hoe rustig de gewonden
waren. Hoe konden ze zo vriendelijk zijn terwijl ze daar gewond
op de grond lagen? Ik vond het heel jammer dat ik niet met ze kon
praten.” Berta heeft achteraf spijt dat ze van geen enkele soldaat
de naam heeft onthouden of opgeschreven. Ze besluit haar verhaal
met: “Ik hoop dat de mannen die de oorlog overleefden een goed
leven hebben gehad!”
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In 2011 ontvangt Battledetective Tom, gespecialiseerd in Operatie
Market Garden, een brief van veteraan John Nasea Jr., die dan 89
jaar oud is. Hij is tijdens de landing in de omgeving van Best door
een schotwond zwaargewond geraakt en via een helse rit naar
een veldhospitaal gebracht bij een Brabantse boerderij. Hij is afwisselend bij en buiten bewustzijn. Via verschillende geallieerde
hospitaals keert hij terug naar de VS. John Nasea is zich zijn leven
lang blijven afvragen waar destijds zijn leven is gered. Het is zijn
wens zijn 90ste verjaardag te vieren op de plek waar hij voor het
eerst op een brancard werd gelegd.
climax
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resolutie

epiloog

Battledetective Tom komt tot de volgende conclusie: “Based on
John’s recollections, a US army map provided by Mr. Detorre and
from our own knowledge of the operation, we theorized that
John was taken to the Helena Hoeve farmhouse for emergency
treatment after his eventful entering into the Kingdom of the
Netherlands.” In 2012 komt John Nasea vanuit Amerika over
naar Nederland. Op 13 juni, zijn verjaardag, bezoekt hij diverse
herdenkingslocaties van Operatie Market Garden. Om 4 uur
’s middags komt hij aan bij de Helena Hoeve waar hij wordt
begroet door Berta Roefs.
Hier kruisen de levenspaden van John en Berta elkaar opnieuw.
Na jaren krijgt Berta duidelijkheid over hoe het een van de
soldaten vergaan is, en krijgt John een beeld van waar hij gered
is en door wie.
John heeft nooit een medaille gekregen voor de deelname aan
Market Garden omdat hij, nog voor hij de grond raakte, al zwaargewond was. De Battledetective heeft John Nasea na twee
jaar opnieuw opgezocht en hem alsnog een officiële medaille
gegeven voor zijn aandeel in de bevrijding van Nederland.
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NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT

GEORGE EN URSULA LEVY
proloog

Naarmate de oorlog vorderde nam de Jodenvervolging in Europa
steeds ernstiger vormen aan. Op diverse plaatsen in Europa werden
concentratiekampen gebouwd. Zo ook in Noord-Brabant. In Vught
werd een SS-concentratiekamp gebouwd waar onder andere zo’n
12000 Joden werden opgesloten: mannen, vrouwen en kinderen.
George en Ursula Levy werden geboren in Duitsland. Hun vader
werd tijdens de Kristallnacht gevangen genomen. Hij overleed kort
na zijn vrijlating en zijn vrouw bleef alleen achter met twee jonge
kinderen.

set-up

30

In 1939 worden George en Ursula Levy - dan 9 en 4 jaar oud - door
hun Joodse moeder naar Nederland gestuurd in de hoop dat ze daar
veilig zullen zijn voor de groeiende Jodenhaat in Duitsland. Dankzij
de hulp van Jozef van Mackelenbergh uit Den Bosch worden de
kinderen door nonnen opgevangen in het koloniehuis bij het klooster
in Eersel.

motorisch
moment

De nonnen kunnen niet voorkomen dat George en Ursula in april
1943 in Kamp Vught terecht komen. Aangezien de kinderen zonder
ouders in het kamp zijn wordt medegevangene Florence als kinderverzorgster aan hen toegewezen. Het leven in het kamp is erg
zwaar, zeker voor jonge kinderen. Er is nauwelijks iets te eten en
veel kinderen zijn ziek. George bekommert zich zo goed en zo
kwaad als het kan om zijn zusje. Jozef van Mackelenbergh zoekt
de kinderen regelmatig op.

keerpunten

In juni 1943 besluiten de nazi’s dat alle Joodse kinderen van onder
de 16 uit het kamp gedeporteerd moeten worden. Ze doen alsof de
kinderen naar een speciaal Kinderlager zullen gaan.
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In werkelijkheid zullen de kinderen via Westerbork naar vernietigings
kampen worden vervoerd. Jozef van Mackelenbergh maakt de
kampcommandant wijs dat George en Ursula een katholieke vader
hebben in Amerika. Hij weet hen zo te behoeden voor het kindertransport dat uiteindelijk aan 1269 Joodse kinderen het leven kost.
Het gevaar is echter nog niet geweken voor George en Ursula.
climax
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epiloog

Als ook Florence op transport dreigt te worden gezet, schreeuwt
zij dat ze bij de Levy-kinderen moet blijven omdat ze haar nodig
hebben. Een SS’er keert zich om naar George en vraagt hem of zij
haar werkelijk nodig hebben. George staat voor een dilemma maar
hij moet snel een beslissing nemen: zegt hij ja, dan is er een kleine
kans dat de vrouw mag blijven maar tevens een kans dat hij en
Ursula ook gedeporteerd te worden. Zegt hij nee, dan wordt de
vrouw zeker gedeporteerd maar dan zijn hij en Ursula misschien
weer veilig voor zolang het duurt. Hij zegt: “Nee. Ik heb haar niet
nodig.”
George heeft als 13-jarig jongetje een onmenselijke beslissing
moeten nemen over leven of dood voor hemzelf en voor anderen.
“It bothered me very very much for many many years. I used to
have nightmares over that.”
Uiteindelijk werden George en Ursula toch gedeporteerd, via Westerbork naar Bergen Belsen. Wonder boven wonder overleefden
zij samen de oorlog en na een barre tocht klopten zij in 1945 aan
bij de Van Mackelenbergs in Den Bosch. Daar werden ze met open
armen ontvangen. Ze mochten terug naar school in het klooster in
Eersel en zij woonden er tot hun emigratie naar Amerika in 1947.
Beiden zijn nog in leven en hebben hun gruwelijke belevenissen
opgeschreven en verteld. Ze denken echter ook met veel dankbaarheid terug aan de korte periode met hun liefdevolle ouders. Ursula
Levy zegt in haar Holocaust Survivor Testimony: “We had wonderful
parents. I had 4 years of their nurturing, love and caring. I believe
that those early beginnings helped us through the rest of our lives.”
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STICHTING 18 SEPTEMBER

HANS NOACH
proloog

set-up

motorisch
moment

keerpunten

In Eindhoven woonde de Familie Noach, een Joodse familie
waarvan de vader een hoge functie bekleedde bij Philips. De
nazi’s verboden bedrijven om Joden op belangrijke posities in
dienst te hebben en op alle fronten werd het de Joden steeds
moeilijker gemaakt om een vreedzaam bestaan te leiden.
De regels worden steeds strenger. Hans Noach, het jongste zoontje,
mag niet meer met de buurtkinderen spelen en moet een gele
ster gaan dragen. In die tijd twijfelt de familie tussen vluchten of
onderduiken. De familie Noach wil vluchten naar Engeland maar
krijgt het niet voor elkaar om ook hun oudste zoon, die in dienst
is, mee te nemen. Ze besluiten daarom om als familie bij elkaar
in Eindhoven te blijven.
Vader wordt gearresteerd en naar Kamp Vught gebracht, en
de familie staat voor een keuze. Als Hans die dag thuiskomt van
school ziet hij zijn moeder en broer in het portiek van hun huis
staan. Zijn moeder stelt hem een simpele maar alles bepalende
vraag: “Je kunt onderduiken of met ons mee gaan naar een
werkkamp.” Het 8-jarige jongetje kiest ervoor om met de
familie bij elkaar te blijven en mee te gaan naar Kamp Vught.
In Kamp Vught zitten Hans met zijn moeder en zusje gescheiden
van zijn oudere broers en vader. Het werk in Kamp Vught is door
bemoeienis van de Philipsdirectie nog relatief aanvaardbaar maar
op een nacht, als de directie van Philips niet aanwezig is, worden
de Joden de trein ingejaagd en begint de verschrikkelijke tocht
naar Auschwitz. De kinderen raken gescheiden van hun moeder.
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Na een helse tijd bevrijden de Russen het kamp. Hans’ moeder is
twee dagen voor de bevrijding gestorven van uitputting. Hij en zijn
zusje beginnen zonder hun moeder aan de terugtocht om de rest
van hun familie te vinden. In Frankrijk aangekomen worden ze
warm onthaald en biedt een vriendelijke mevrouw aan om de
kinderen te adopteren. Hans besluit toch naar Nederland te gaan
in de hoop zijn broers en vader weer terug te vinden, maar treft
er alleen hun oom die ondergedoken heeft gezeten.
climax

resolutie

epiloog

Als ze verder opzoek gaan naar hun familiebezittingen, doet de
vrouw bij wie de spullen in bewaring waren gegeven open in de
jurk van zijn moeder. Het tafelzilver en andere waardevolle spullen
mogen ze terugkopen, maar geld hebben ze uiteraard niet. “Waarom ben je eigenlijk teruggekomen?” wordt hem gevraagd. Hans
besluit daarop het nog smeulende antisemitisme en het onbegrip
achter zich te laten en in Israël een nieuw bestaan op te bouwen.
Pas vele jaren later keert Hans weer terug naar zijn geboortestad
Eindhoven. Hij staat opnieuw voor het portiek van zijn ouderlijk
huis als daar struikelstenen, ter nagedachtenis aan zijn familie,
geplaatst worden. Hij heeft inmiddels in Israël alles gevonden
wat hij maar kan wensen. Een liefdevol gezin samen met Ruth,
een Nederlandse Jodin die tijdens de oorlog ondergedoken heeft
gezeten.
In Israël werkte Hans Noach eerst als aannemer en later in de
reisbranche. Daarnaast heeft hij zich actief ingezet voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van de
Jodenvervolging. In dat kader heeft hij lezingen gegeven waar
onder een freedom lecture in Eindhoven. Hij wil ervoor zorgen
dat het verhaal nooit vergeten wordt.
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VISUELE GRONDSLAGEN
Hieronder volgt een aantal losse elementen dat gebruikt
kan worden binnen de huisstijl van Crossroads.

'Liggende' versie van het logo.
Dit is de meest gebruikte variant.
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'Staande' versie van het logo.
Kan gebruikt worden wanneer
ruimte beperkt is (denk aan
een smalle banner).
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Zwart-wit versies van het logo.

Rechterpagina:
Varianten van het logo voor
gebruik op een foto of illustratie.

VISUELE GRONDSLAGEN
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Voorbeelden van het gebruik van beeld ín het logo.

Grafische elementen die in de beeldtaal terug kunnen komen.

AFFICHES
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Voorbeeldaffiche waarin alle huisstijlelementen samenkomen.

Voorbeeldaffiche waarin alle huisstijlelementen samenkomen.

AUTHENTIEK

CROSSROADS WEB

JA = 1 PUNT

NEE = 0 PUNTEN

JA = 1 PUNT

NEE = 0 PUNTEN

JA = 1 PUNT

NEE = 0 PUNTEN

JA = 1 PUNT

NEE = 0 PUNTEN

1. K
 unnen essentiële keerpunten in het verhaal op een
authentieke Brabantse locatie verteld worden?
2. Z
 ijn er originele beelden én objecten (en eventueel
orginele citaten) voor handen die het verhaal versterken?

Het Crossroads Web is niet bedoeld als
‘afrekeninstrument’. Het is vooral bedoeld
als middel om het gesprek met elkaar aan
te gaan en samen te zien wat wel en wat
niet bij het concept past. Bovendien is het
een middel om gevoel te krijgen bij de
merkwaarden van Crossroads.

3. K
 unnen bezoekers zich sterk identificeren met het
hoofdkarakter van het verhaal?

Elke merkwaarde is geconcretiseerd in
drie ja/nee vragen. Elke “ja” levert een
punt op, elke “nee” levert geen punt op.
Per merkwaarde dienen drie vragen
te worden beantwoord. Er kunnen dus
per waarde maximaal 3 punten worden
‘gescoord’.

3. Wordt er verteld hoe het met de hoofdpersoon/
hoofdpersonen is afgelopen (eventueel na de oorlog)?

LEVENSVERANDEREND
1. Is er sprake van betekenisvolle kruisingen van (levens)
paden?
2. H
 ebben de keerpunten in het verhaal het leven/ de levens
van de hoofdpersoon/hoofdpersonen ingrijpend veranderd?
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EMOTIES
1. K
 omen de emoties van de hoofdpersoon in het
verhaal tot uiting?
2. V
 ertelt het verhaal persoonlijke keuzemomenten/
dilemma’s?
3. R
 aakt het een emotionele snaar bij een groot
publiek?

VERBONDEN

JA = 1 PUNT

NEE = 0 PUNTEN

VERRIJKING

1. W
 ordt het verhaal via de vijf - met elkaar
verbonden stappen - verteld?

1. G
 eeft het verhaal inzicht in wat WOII bij mensen
van toen teweeg heeft gebracht?

2. Is het verhaal verbonden met één van de
WOII- thema's van Brabant?

2. Heeft het verhaal een boodschap van hoop?

3. Is vanuit het verhaal een verbinding te maken
naar andere WOII erfgoedlocaties (in Noord-Brabant)?

3. V
 oedt het verhaal een verlangen het door te
vertellen aan anderen?

3.
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De merkgids geeft de gedachtegang
en de waarden achter het concept
Crossroads weer. Niet alle oorlogsver
halen uit Noord-Brabant zullen naadloos
passen in de Crossroads benadering.
Om subjectief te ‘toetsen’ of een verhaal
potentie heeft om in het kader van
Crossroads verteld te worden, is er een
'Crossroads Web’ ontwikkeld. Het Crossroads Web geeft een indicatie of een
verhaal in principe bij het concept past.
Ook geeft het aan op welke aspecten
de vertelling van het verhaal mogelijk
versterkt kan worden.

De ‘scores’ worden vervolgens uitgezet in het Crossroads Web. In het voorbeeld
hieronder is dit weergegeven voor verhaal X.

Verbonden
3
2
1

Verrijkend

Authentiek
Merkwaarde

0
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Emotie

Levensveranderend

Score

Verbonden

3

Authentiek

2

Levensveranderend

3

Emoties

2

Verrijkend

3

De totaalscore bij
verhaal X is 13 punten

Een Crossroads verhaal kan maximaal 15 punten ‘scoren’. Om een verhaal op te
nemen als Crossroads verhaal is een totaalscore van minimaal 11 punten nodig.
Bovendien moeten er op elke afzonderlijke merkwaarde minimaal 2 punten worden
‘gescoord’.
Bij een ‘score’ onder deze drempels kan men op zoek naar aanvullende gegevens
(eventueel ook naar beelden of objecten) die het verhaal verder kunnen verrijken.
Zijn deze niet voor handen, dan kan men wellicht op zoek gaan naar een ander
verhaal dat bij Crossroads kan aansluiten.
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COLOFON
Deze merkgids is tot stand
gekomen met behulp van:
Museum Bevrijdende Vleugels Best
Generaal Maczek Museum Breda
Nationaal Monument Kamp Vught
Oorlogsmuseum Overloon
Stichting 18 september Eindhoven
Visit Brabant
Provincie Noord-Brabant
Erfgoed Brabant
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