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Voorwoord

Verhalen verzamelen is iets anders dan het verzamelen van feitelijke informatie. Verhalen geven bete-
kenis aan het verleden, de actualiteit en de toekomst. Verhalen leren ons iets over het verleden en hoe 
diezelfde verhalen invloed hebben op ons nu. Biedt een verhaal, gecombineerd met feiten uit datzelfde 
verleden, nieuwe inzichten voor perspectief en reflectie op het heden?

Vanuit deze vraag is Erfgoed Brabant samen met partners binnen en buiten het erfgoedveld rondom 
het thema Vriend & Vijand aan de slag gegaan om te kijken of wij deze nieuwe perspectieven kunnen 
toevoegen en tegelijkertijd lacunes kunnen aanvullen rondom het thema Bevochten Brabant. Immers, 
Brabant is door de eeuwen heen vaak het slagveld geweest van oorlogen van zowel vriend als vijand. 
Veel aandacht is er voor de twee grote oorlogen van de 20ste eeuw. Veel aandacht ook vooral voor 
militair erfgoed. Met Verhalen van Vriend & Vijand zijn we actief op zoek gegaan naar het andere verhaal: 
het persoonlijke verhaal in het grote soms overweldigende geheel; we hebben ruimte gemaakt voor 
het wisselende perspectief; we hebben de verbinding gemaakt met de actualiteit en maatschappelijk 
relevante thema’s van nu.

Voor u ligt onze gezamenlijke oogst en ik kan niet anders zeggen dat Verhalen van Vriend & Vijand onze 
kijk op de rol die erfgoed heeft diepgaand heeft beïnvloed. De kracht van het persoonlijke verhaal, het 
perspectief van het andere verhaal en de koppeling aan de betekenis in het heden zijn waardevolle in-
strumenten die het verleden tot erfgoed maken. En daarmee waardevol om door te geven aan volgende 
generaties. 

Anne-Wil Maris
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De DoDenDraaD leeft

Duizenden witte krokussen om de herinnering aan de Dodendraad levend te houden. De 
Dodendraad was een elektrische versperring die tijdens WOI door de Duitse bezetter op 
de Nederlands-Belgische grens werd neergezet. Die draad kostte honderden mensen het 
leven. Tijdens de Dag van de Brabantse Volkscultuur 2013 was de kick-off van het project 
‘de Dodendraad leeft’ en werden de eerste krokussen geplant bij de reconstructie van de 
Dodendraad door basisschoolleerlingen uit Zondereigen. 
Samen met lokale partijen en bevolking volgden elk jaar activiteiten om zo het verhaal en de 
draad in het landschap te visualiseren. In 2014 werden krokussen geplant langs het traject 
van de dodendraad in Kalmthout. In 2015 plantten basisschoolleerlingen, geocachers en 
grensstreekbewoners een krokuslint tussen Zundert en Wuustwezel. In 2016 werden fiets- 
en wandeltochten langs de krokussen georganiseerd met gidsen.
Voor 2017 en 2018 zijn er plantactiviteiten in voorbereiding in Baarle-Nassau en 
tussen Hamont-Achel en Budel. Daarnaast is er een lange afstandsroute langs alle 
dodendraadreconstructies in ontwikkeling.

2013

nos journaal film crowdfunding

facebook omroep brabant, plantdag

verslag ‘de dodendraad leeft’ tv verslag ATV

website verhalis omroep brabant, bloeiende 
krokussen

https://youtu.be/K-0p64i12UU
https://youtu.be/mL0WHUACElk
https://www.facebook.com/dodendraad
http://bit.ly/dodendraadOB
http://bit.ly/draaiboekdodendraad
http://atv.be/nieuws/den-doodendraad-leeft-19774
http://verhalis.nl/projecten.php?project=58
https://youtu.be/Y4CjcMjDFIE
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‘Het Dagelijks leven tijDens Woi’, 
Dag van De BraBantse volkscultuur
 
Sprekers: Herman Janssen, Henk van der Linden, Kees van Maastrigt en Henri Vannoppen 
 
Op 9 november 2013 was de jaarlijkse Dag van de Volkscultuur met als thema ‘Dagelijks leven in Brabant tijdens WOI’. Door 
in te zoomen op de persoonlijke verhalen in dit grotere verhaal, kwamen verschillende en onbekende perspectieven op deze 
bijzondere en vaak in Nederland vergeten tijd in het grensgebied voorbij. De dag werd gehouden in Hoogstraten. De oorlog in 
Vlaams-Brabant, Belgische vluchtelingen in Noord-Brabant en Oisterwijk stonden op het programma. Er was aandacht voor 
Baarle-Hertog en het Land van Altena in WOI.

‘s Middags werd het boek ‘Met ons gaat alles goed, De ‘Groote Oorlog’ in het klein’ gepresenteerd. Hierin staan negentig 
bijdragen van de heemkundekringen uit de drie grensprovincies. Die bijdragen geven een goed beeld van wat de ‘Groote 
Oorlog’ voor bewoners aan beide kanten van de grens heeft betekend.

11

‘Het Dagelijks leven tijDens Woii’, 
Dag van De BraBantse volkscultuur
 
Sprekers: Joss Hopstaken, Ad van den Oord, Jan van Oudheusden en Kees Ribbens

In 2014 was het thema van de Dag van de Brabantse Volkscultuur ‘Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog’. In Roosen-
daal stond een aantal sprekers op het programma die het onderwerp op een andere manier belichtten: zo was er o.a. aandacht 
voor ongewone situaties waarin burgers terecht konden komen, de situatie in Roosendaal en voor kaarten als bron voor de 
geschiedenis van WOII. Er was ruimte voor een stadswandeling door Roosendaal.  

Tijdens het middagprogramma werd de film ‘Om nooit te vergeten’ gepresenteerd. Filmmakers Joost Schrickx en Ludo Keeris, 
Stichting Pelicula, presenteerden in deze documentaire persoonlijke verhalen over de bevrijding van het grootste deel van 
Noord-Brabant, in het najaar van 1944.

2013 2014
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BraBant BevrijD Pelicula

In het kader van 70 jaar bevrijding van Brabant heeft Stichting Pelicula de documentaire 
“Om nooit te vergeten” gerealiseerd. In deze documentaire vertellen en verbeelden de 
makers verhalen gerelateerd aan de Brabantse bevrijdingsperiode. De opnameperiode 
en de periode van research leverden een schat aan prachtige en ontroerende persoonlijke 
bevrijdingsverhalen op. Sommige daarvan bestaan slechts op papier, anderen zijn verfilmd 
maar hebben om uiteenlopende redenen de documentaire niet gehaald, weer andere 
verhalen zitten daadwerkelijk in de documentaire.

Stichting Pelicula wil alle gevonden verhalen en ook nieuwe interessante 
bevrijdingsverhalen, een blijvend podium geven door een route te ontwikkelen door het 
Brabantse landschap.

Daarom ontwikkelt Stichting Pelicula een route door Brabant van verfilmde persoonlijke 
bevrijdingsverhalen, die een bezoeker langs verschillende in het Brabantse landschap 
gemarkeerde knooppunten voert. De korte films zijn erop gericht de betrokkenheid bij de 
Brabantse bevrijdingsperiode te vergroten. De bevrijdingsverhalen worden ontsloten door 
een door bkkc ontwikkelde App en door een QR-code.

2014
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erfgoeDontmoeting,  
kma BreDa

De jaarlijkse Erfgoedontmoeting is het moment voor het Brabantse erfgoedveld om elkaar 
te inspireren en te ontmoeten. Op donderdag 22 mei 2014 was het Kasteel van Breda (de 
KMA) de plek waar het erfgoedveld zich verzamelde voor deze jaarlijkse ontmoeting. 
Een bijzondere locatie voor een bijzondere dag met een bijzondere missie: met deze dag 
wilde Erfgoed Brabant de programmalijn en invalshoeken van de programmalijn Verhalen 
van Vriend & Vijand samen met het veld verkennen. Onder het motto ‘Doe wat anders!’ 
onderzochten de deelnemers hoe het (andere) verhaal over erfgoed verteld, verzameld, 
vastgelegd en doorgeven kan worden.  Met sprekers als Ad van Liempt en Boudewijn van 
de Calseijde werd een aansprekend programma ingeluid.  Gevolgd door een middag aan 
de slag in workshops die zowel het gebied van de filosofie als de verbeelding (fotografie en 
theater) verkenden. Gidsen van stichting Cultuurbehoud Breda lieten buiten het kasteel een 
andere kant van historisch Breda zien.

2014
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tHemanummers in BraBant

In 2014 verschenen drie themanummers van In Brabant. Nummer een ging over de Franse tijd, het tweede nummer over de 
Eerste Wereldoorlog en het derde nummer over de Tweede Wereldoorlog. Hieronder vindt u de drie bijbehorende covers.

Als u nieuwsgierig bent geworden, klik dan op de blauwe of oranje cover om het hoofdartikel van dat themanummer te lezen.

2014

http://www.thuisinbrabant.nl/files/In-Brabant_jaargang_5_nummer_1_De_Slag_om_Boxtel.pdf
http://www.thuisinbrabant.nl/files/In-Brabant_jaargang_5_nummer_3_Herfststorm_over_Noord-Brabant.pdf
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kick-off, cHv vegHel 

De programmalijn Verhalen van Vriend en Vijand werd gepresenteerd op een bijeenkomst op 16 oktober 2014 op het CHV-
terrein in Veghel. De brede insteek van de programmalijn werd duidelijk uit de diverse onderwerpen op deze dag.

Zo was er een preview van een documentaire Om nooit te vergeten van Pelicula (zie ook p.12/13) en werden de aanwezigen aan 
het denken gezet over hun eigen (Brabantse?) identiteit door de presentatie van Jos Swanenberg en Jurgen Pigmans.  
Maar er werd ook een actieve houding gevraagd van de deelnemers, die uiteen gingen in deelsessies om na te denken over 
mogelijke activiteiten en invalshoeken rondom de viering van 200 jaar Noord-Brabant in 2015.

Dat thema werd vanuit vier invalshoeken bekeken: Toerisme, economie en media, Onderwijs, Verzamelen en ontsluiten 
van collecties en Publieksbereik. De uitkomsten van de werkgroepen hebben gediend als input voor de activiteiten rondom 
grenzen en identiteit in 2015. 

2014

Om nooit te vergeten

https://youtu.be/neKB6ehXPno
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moB-comPlex verHalenWeDstrijD 

Verhalen en documenten ophalen rondom het MOB-complex Wanroij

In september 2014 organiseerde Erfgoed Brabant in samenwerking met Cubiss en de Brabantse Bibliotheken de 
verhalenwedstrijd ‘De Vergeten Oorlog’. Een verhalenwedstrijd over de Koude Oorlog (1945-1991), een periode uit 
de Nederlandse geschiedenis die ook wel de Vergeten Oorlog wordt genoemd. Ter inspiratie is een druk bezochte 
startbijeenkomst georganiseerd op het MOB-complex in Wanroij en werd ook een speeddate georganiseerd met schrijvers en 
verhalenvertellers.

Er werden 42 verhalen ingestuurd. Een deskundige jury beoordeelde de verhalen. De jury was aangenaam verrast door de 
verhalen. De variatie binnen het thema Vergeten Oorlog was groot.

De prijsuitreiking vond plaats in de schuilbunker in Oss, in aanwezigheid van een groot aantal schrijvers. Na een rondleiding 
door de schuilbunker lazen de drie genomineerden (Jacqueline Weers, Monique Maas en Agnes de Boer) hun verhaal ter plekke 
voor. De groep werd vervolgens uitgenodigd voor koffie en thee in het prachtige Museum Jan Cunen. Paul van Rooij, jurylid, las 
daar het indrukwekkende juryrapport voor. Een fragment:

“…De juryleden zijn unaniem van mening dat bijna alle verhalen je terug in de tijd voeren. De herkenbaarheid van de 
thematiek van een gepolariseerde samenleving, de verborgen angst, de geheimzinnigheid versus massale media-aandacht 
en het verzet tegen de waanzin van de wapenwedloop in de jaren ’80 roepen direct eigen herinneringen en beleving op. 
Onbewust kleurt de lezer het verhaal dat voorligt in met zijn eigen beelden. Wat dat betreft zijn vrijwel alle schrijvers meer 
dan geslaagd in de opdracht een evocatief verhaal te schrijven ….”

De wedstrijd is gewonnen door Agnes de Boer. De genomineerde verhalen hebben een plek gekregen in het Herinneringspark 
op het MOB-complex in Wanroij dat dagelijks te bezoeken is.

Ook de pers heeft de wedstrijd opgepakt, u vindt twee (voor de website ingekorte) artikelen via deze links:

2014

artikel 1 artikel 2lees het juryrapport

http://www.bd.nl/regio/brabant/de-koude-oorlog-valt-nog-te-beleven-in-brabant-1.4614344
http://www.bd.nl/regio/brabant/klein-berlijn-wint-verhalenwedstrijd-koude-oorlog-1.4618133
http://www.erfgoedbrabant.nl/media/222119/juryrapport-vergeten-oorlog.pdf
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Wat is Het je WaarD?

In 2014 stond Veghel in het middelpunt van de herdenking van 70 jaar Operatie Market 
Garden. Marktplaats cultuureducatie Plein 23 heeft in opdracht van de schoolbesturen en 
de gemeente educatief lesmateriaal ontwikkeld om de scholen in Veghel te betrekken bij 
de herdenking. Het resultaat daarvan is het project Wat is het je waard?. In plaats van de 
herdenking of de gebeurtenissen in 1944 centraal te stellen is in het project gekozen voor 
een andere aanpak, waardoor het project elk jaar opnieuw actueel is en langer dan alleen in 
2014 door de scholen gebruikt kan worden. 

Gesprekken in de klas vormen de kern van het project. De leerlingen gaan in gesprek met 
elkaar over vrijheid en het maken van keuzes in oorlogstijd en leren daardoor dat een 
gebeurtenis of situatie niet altijd zwart-wit is. In het lesmateriaal worden gebeurtenissen als 
uitgangspunt genomen die mensen echt hebben meegemaakt tijdens de oorlog. De keuzes 
die zij destijds maakten en dilemma’s waar zij voor stonden worden besproken en leerlingen 
wegen vervolgens af wat zij zelf zouden doen in die situatie. 

Door financiële en inhoudelijke ondersteuning van Erfgoed Brabant is het project uit Veghel 
ook ontwikkeld voor Roosendaal, Heusden, Waalwijk en Cranendonck. In al deze versies 
worden dilemma’s en gebeurtenissen uit de eigen woonplaats van de leerlingen gebruikt als 
uitgangspunt. Zo zien ze dat een groot conflict als de Tweede Wereldoorlog toch dichtbij is 
en in het dagelijks leven een grote impact kon hebben op het leven van mensen. 

2014
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Dag van De BraBantse 
volkscultuur 

‘De rafelranden van Brabant: 200 jaar provincie Noord-Brabant’, Dag van de Brabantse 
Volkscultuur 2015

Sprekers: Peter van den Elsen, Wies van Leeuwen, Ad Otten, Jos Swanenberg, Sandra 
Wagemakers en Renate van de Weijer

In 2015 werd de dag van de Volkscultuur georganiseerd in het Boerenbondmuseum in 
Gemert en had als thema ‘200 jaar Noord-Brabant: De rafelranden van de Brabantse 
identiteit’.  Centrale vraag was: Hoe homogeen is de huidige provincie? Zijn we allemaal 
dezelfde soort Brabanders? Is er zoiets als dé Brabantse identiteit? Verschillende sprekers 
leverden in hun verhaal een bijdrage voor een antwoord op die vragen. Zo was er aandacht 
voor kleding, het bouwen in Brabant en ook de eigen geschiedenis van Gemert kreeg 
aandacht. Voor de deelnemers was er ruimte voor een rondleiding door Gemert, om kennis 
te maken met de ’dubbele’ identiteit van dit stukje Brabant.

2015
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verHalen van De frietgrens

Binnen het project Verhalen van Vriend en Vijand neemt de Frietgrens een bijzondere plaats in. Waar we bij Verhalen van 
Vriend en Vijand voornamelijk de nadruk gelegd hebben op de wisseling van perspectief op vriend of vijand in tijden van 
conflict en oorlog, daar is de frietgrens een markering van twee tegengestelde identiteiten in Nederland. Veel conflict is van de 
frietgrens gelukkig niet gekomen, maar als er één ding is waaraan je in het zuiden iemand van boven de rivieren herkent, of in 
het noorden iemand van beneden de rivieren, dan is dat wel de kwestie: wat bestel je in een cafetaria, friet of patat? 

De frietgrens staat dan ook model voor de stereotypering van de Brabantse identiteit, voor hoe men van buitenaf naar Brabant 
kijkt en hoe men in Brabant zichzelf ziet. De frietgrens gaat dus over het verhaal van identiteit, imago en afkomst. Een verhaal 
dat bol staat van overdrijvingen en stereotypen. Reden genoeg om in een deelprogramma van Verhalen van Vriend en Vijand in 
te gaan op de vraag in hoeverre inwoners van Noord-Brabant nabij de provinciegrens zich “echte” Brabanders voelen. 

Erfgoed Brabant pakte dat aan met: 

1. straatinterviews op verschillende locaties langs de frietgrens (aan de noordrand van Brabant), waarbij het lokale publiek de 
vraag krijgt voorgelegd: ‘zeg je friet of patat? En waarom dan wel?’ 

2. een prikkelende film op Internet, die aanzet tot nadenken over Brabanderschap, met een selectie uit deze straatinterviews en 
een interview met Commissaris van de Koning Wim van de Donk. 

3. het ophalen van meer verdiepende persoonlijke verhalen over Brabanderschap tijdens twee bijeenkomsten: een in het Land 
van Heusden en Altena en een in de gemeente Oss. Deze bijeenkomsten bevatten tevens een kort lezingenprogramma waarin 
de Brabantse identiteit centraal werd gesteld. 

2015
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lanDkunst oP De sPinolascHans

De Zuiderwaterlinie is een uniek en meer dan vier eeuwen oud verdedigingswerk dat loopt van Bergen op Zoom tot Cuijk. 
Het beslaat daarmee een groot gebied in Brabant. Desondanks kennen veel mensen de linie niet, laat staan de rijke en niet 
altijd even mooie geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. In het kader van het project Landkunst is de verbinding met de 
Zuiderwaterlinie gezocht om deze meer bekendheid en zichtbaarheid te geven. Landkunst brengt land, stad, natuur, erfgoed, 
cultuurhistorie en hedendaagse kunst samen. Kunstenaars maken kunstwerken speciaal voor een locatie, geïnspireerd op 
de rijke geschiedenis van die plek. In samenwerking met Erfgoed Brabant en Staatsbosbeheer organiseerde bkkc in 2015 een 
tijdelijke expositie op de Spinolaschans: een militair verdedigingswerk verscholen tussen de bomen bij Breda. Ook werd het 
initiatief genomen om samen met de omwonenden en andere bewoners stil te staan bij wat deze bijzondere plek voor hen in 
het heden betekent.

2015
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Verslag van de dag Kunstinventarisatie

2015symPosium HerDenken
Blijft een oPgave 

Op 9 april 2015 vond het symposium Herdenken blijft een opgave plaats in de Spoorzone in 
Tilburg.  
Tijdens deze dag stond de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog centraal. Er 
ontstond de afgelopen jaren de vrees dat de aandacht voor het herdenken van de oorlog 
zou afnemen, maar het tegendeel is waar. Het aantal bezoekers van musea met een Tweede 
Wereldoorlogcollectie stijgt. 

Vier generaties 
Vijfenzeventig jaar na het begin van de oorlog zijn er vier generaties die met elkaar 
herdenken. De ervaringen en voorkennis van deze generaties verschillen van elkaar en 
daarom zijn ook hun vragen over de oorlog en behoeften aan herdenken verschillend. Is er 
ruimte voor meerdere perspectieven zoals het herdenken van Duitse slachtoffers? 

Nieuwe manieren van herdenken 
Herdenken is geen stilstaand proces, maar verandert mee met de tijd. Nieuwe generaties 
kennen vaak geen mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt en zoeken daarom naar 
andere manieren van herdenken. 
De centrale vraag van de dag was daarom: hoe zorgen we ervoor dat nieuwe generaties 
betrokken blijven bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en tegelijkertijd de ruimte 
krijgen om hier hun eigen betekenis en invulling aan te geven?

Op het symposium en de parallelle expositie waren voorbeelden te zien en te horen van 
hoe kunstenaars, musea, onderzoekers en beleidsmakers bezig zijn met het vormgeven van 
herdenken en herinneren en waar zij tegenaan lopen. 

Bekijk het verslag van de dag voor de bijdragen van de sprekers. En en dit overzicht van de 
kunstwerken in de expositie en andere noemenswaardige monumenten die de overgang 
van herinneren naar herdenken laten zien.

http://www.erfgoedbrabant.nl/media/221067/verslag-symposium-herdenken-blijft-een-opgave.pdf
http://www.erfgoedbrabant.nl/media/222120/kunstinventarisatie-herdenken-blijft-een-opgave.pdf
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reizenDe tentoonstel-
ling acHtergelaten erfgoeD 

Wat betekent het als je moet vluchten uit je land en daarbij je erfgoed moet achterlaten? 
Over dit thema ging de reizende fototentoonstelling Achtergelaten Erfgoed/Heritage left 
behind, die in 2016 op drie locaties in Brabant te zien was: het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven (RHCe), Fort Altena (in samenwerking met Erfgoed Altena) en Stadsarchief Oss. 
Syrische foto’s over erfgoed, oorlog en vluchten werden getoond naast lokaal fotomateriaal 
over deze onderwerpen.

Erfgoed Brabant werkte bij deze tentoonstelling samen met de Syrische archeologen en 
erfgoedhoeders Khaled Hiatlih en Rasha Hakki, die hun land door de oorlog moesten 
ontvluchten en nu in Nederland wonen. De foto’s die zij, samen met het Syrische Directorate 
General of Antiquities and Museums (DGAM) verzamelden, tonen het door oorlog 
beschadigde erfgoed van Syrië en hoe mensen daar mee omgaan.

Samen met de tentoonstelling werd met de lokale partners een flankerend programma 
georganiseerd:

Opening met lezingen op drie locaties

Een lezingenavond voor serviceclubs in het land van Heusden en Altena, met lezingen van 
hoogleraren Maarten Prak (Algemene Sociale Wetenschappen - Universiteit Utrecht) en 
Michael Verkuyten (Economische en Sociale Geschiedenis - Universiteit Utrecht).

Kinderactiviteiten in bibliotheek Oss

Een verhalenavond met Syrisch eten, in gesprek met vluchtelingen in de COA Noodopvang 
in Oss

Een aan het thema gewijd Erfgoedcollege door archeoloog Khaled Hiatlih en Karel Loeff 
(directeur Erfgoedvereniging Heemschut)

2016

Lezing Maarten Prak Lezing Michael Verkuyten

https://www.youtube.com/watch?v=0jkdwW0G6lc
https://www.youtube.com/watch?v=kBEkEDX9N5g
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crossroaDs 
BraBant 40-45 

Verhalen als verzameling, verbinding en borging in het heden en in de toekomst

Verhalen vertellen is iets anders dan het overbrengen van feitelijke informatie. Met verhalen, 
hoe persoonlijker hoe beter, kun je mensen boeien. Verhalen geven betekenis aan het 
verleden, de actualiteit en de toekomst. Verhalen leren ons iets over het heden en hoe 
diezelfde verhalen van toen invloed hebben op ons nu. Zeker bij recente geschiedenis bieden 
persoonlijke verhalen bij uitstek de mogelijkheid voor wederzijds perspectief en reflectie, 
van de kleine gebeurtenissen in het grote verhaal, de cijfers en de beleving. 

Crossroads Brabant draait om verhalen van mensen. Mensen die, vanwege de Tweede 
Wereldoorlog, keerpunten of keuzemomenten meemaken, toen of in het heden, die hun 
levens voorgoed veranderen. Het zijn deze menselijke verhalen die het oorlogserfgoed 
beleefbaar en zichtbaar maken in het heden en de toekomst. 

Aanleiding voor het ontstaan van Crossroads Brabant 40-45 is de herdenking van 75 
jaar bevrijding in 2019. Het project Crossroads Brabant 40-45 wil daarom een zo breed 
mogelijk scala aan WOII-thema’s en subthema’s bestrijken zodat er een veelzijdige, rijke 
voedingsbron ontstaat.

In 2017 gaat Erfgoed Brabant deze verhalen ophalen en verzamelen, met partners en 
mensen in het veld. Zodat er in 2019 niet alleen een prachtige etalage en volle winkel met 
verhalen staat, maar dat de verhalen een duurzame voedingsbodem zijn voor organisaties 
en personen, voor onderzoek en documentaties en presentaties in de toekomst.

2016
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erfgoeDontmoeting 
oorlogsmuseum overloon

Afgelopen jaar is Erfgoed Brabant begonnen met een reeks van drie Erfgoedontmoetingen 
over het thema ‘storytelling’. Dit onderwerp is een vraag uit het veld, na analyse van de 
inzendingen voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015, maar sluit natuurlijk naadloos aan bij 
het programma Verhalen van Vriend & Vijand. Voor de Erfgoedontmoeting op 26 januari 
2017 waren we te gast bij Oorlogsmuseum Overloon. De nieuw ingerichte expositie over de 
Tweede Wereldoorlog ademt, naast een degelijk en gedocumenteerd overzicht, storytelling 
en interactie waarmee de betrokkenheid en de gedachtestroom van de bezoeker wordt 
geprikkeld. Het wisselende perspectief, het kleine verhaal in het wereldomvattende 
verhaal en de verschuiving van herinneren naar herdenken zien we allemaal terug. Niet een 
verdienste van de programmalijn maar wel een teken dat de programmalijn de taal van de 
tijd heeft geraakt en dat deze taal nu inmiddels op veel plekken te horen is.

2016
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lanDkunst in Het  
BosscHe Broek

De Zuiderwaterlinie is een uniek en meer dan vier eeuwen oud verdedigingswerk dat 
loopt van Bergen op Zoom tot Cuijk. Het beslaat daarmee een groot gebied in Brabant. 
Desondanks kennen veel mensen de linie niet, laat staan de rijke en niet altijd even mooie 
geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. In het kader van het project Landkunst is de 
verbinding met de Zuiderwaterlinie gezocht om deze meer bekendheid en zichtbaarheid 
te geven. Landkunst brengt land, stad, natuur, erfgoed, cultuurhistorie en hedendaagse 
kunst samen. Kunstenaars maken kunstwerken speciaal voor een locatie, geïnspireerd 
op de rijke geschiedenis van die plek. Ook in 2018 staat er een bijzondere plaats aan de 
Zuiderwaterlinie centraal, namelijk het zuidelijk deel van natuurgebied Het Bossche Broek 
in ’s-Hertogenbosch. Het gebied fungeerde als natuurlijk verdedigingswerk, nergens ligt de 
natuur zo dicht bij de binnenstad. In samenwerking met Erfgoed Brabant, Staatsbosbeheer 
en Brabants Landschap geeft bkkc deze landkunstexpositie vorm, die in mei 2018 geopend 
zal worden.

2016
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in het Land van Cuijk

De bijzondere verhalen van

Voor programma zie:

oorlogenvrede.landvancuijk.nl

mede mogelijk gemaakt door

Herinneringspark Koude Oorlog (Landhorst)

Asperge Monument en Peel-Raamstelling (Mill)

Kazemattenmuseum (Grave)

Oorlogsmonumenten Boxmeer

Verboden Gebied (Vierlingsbeek)

Oorlogsmuseum (Overloon)

Zat. 16 en zon.17 juli
van 11.00 tot 16.00 uur
Deelname gratis (muv Oorlogsmuseum en Kazemattenmuseum).

Maaslinie (Cuijk) en kazemat Katwijk-Zuid

7

Van Postzegel tot Tank in Groeningen

tHemaWeekeinDe oorlog 
& vreDe, lanD van cuijk

VvV&V blies de verhalen over de Koude Oorlog nieuw leven in tijdens het Themaweekeinde 
Oorlog & Vrede in het Land van Cuijk. Om het Herinneringspark en het MOBcomplex in 
Wanroij onder de aandacht te brengen van het publiek werden verhalen verteld en werd de 
film van de verhalenwedstrijd Koude Oorlog uit 2015 opnieuw  onder de aandacht gebracht, 
maar nu van een breder publiek. De bijeenkomsten werden druk bezocht. Het idee is 
geopperd om te onderzoeken of een aantal keer per jaar, op een vast moment, rondleidingen 
verzorgd kunnen worden op het Herinneringspark door een Groeter (naam voor lokale gids 
in het Land van Cuijk). 

2016
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Kunsten botsen en mengen in niet eerder ver-
toonde voorstellingen op prachtige locaties in 
Breda. Volg de gids in het strijdgewoel langs vier 
verschillende routes. Theater over vluchten en 
thuiskomen, dans op het Kasteelplein, strijdlie-
deren door een rapper met koor en dat is nog 
maar het begin. Kinderen kunnen met een bootje 
op ontdekkingstocht naar de legende van het 
Turfschip. Of ga mee met de speciale nachtwan-
deling naar de Spinolaschans.

In samenwerking met: 
Dansnest + Lucifers slagwerk, Pianofestival Breda, 
Amjad Ramli + Teunie de Brouwer, Patrice Matthee, 
Amapola, Varietas + Jelle Verse, Camille Pidou + 
Naïda Ribic, Erik Vlasblom, Archi Amici + Tiuri, Cleo 
Julia Mullis, Aan het woord + 1m2 Podium, Club 
Cadans + muzikanten, AmbiCiuS + Nienke Eijkens, 
Josephine Voets + Concordekwartet, Boulevard All 
Stars, gilde van het Sacrament van Niervaert, Yvon 
Né, Elysée + Troost & zo, Juup Luijten, Pakslaag en 
Stichting Nieuwe Veste

Veldtocht 

van 
de

verstekelingen
Een kind op het strand, een prinses op de erwt, 
niet wegzakken in winterslaap. We pakken onze 
koffers en trekken zingend ten strijde! Van klein 
en intiem tot overdonderend…

Start: Veilinghuis, Belcrumweg 60, Breda

Veldtocht 

van 
de

waterlanders
Het water klinkt vandaag anders. Het slaat en rom-
melt en kruipt onder je huid. Voorstellingen over 
grenzen die hard zijn of juist vloeibaar in kasteel 
Bouvigne en de landerijen rondom.

Start: Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 
Breda

OP veldtocht
met tinnen tim
Ontdek de legende van het Turfschip en vaar mee 
met Tinnen Tim over de singels!

Start: restaurant ZWART, Haven 5, Breda

Veldtocht 

van 
de

straatridders
Stampende trommen, vergane glorie en grenzeloze 
liefde. We volgen onze voeten van het Kasteel van 
Breda naar ons kampement net buiten de stads-
grenzen. Thuiskomen, waar je ook vandaan komt.

Start: Kasteelplein

Nachtwandeling
Veldtocht voor de grenadier

Beleef de Spinolaschans bij nacht. Het laatste 
regiment van de Zuiderwaterlinie brengt een ode 
aan de grenadier die eenzaam de wacht houdt op 
zijn redoute. 

Start en kaartverkoop: wordt nog bekend gemaakt
Vertrektijd: zaterdag 8 april klokslag 24.00 uur
Lengte route ruim 10 km, ongeveer 3 uur

Initiatiefnemers Organisatie Mogelijk 
gemaakt door

Met dank aan

Gemeenten 
Bergen op Zoom, 
Breda, Oss en 
alle honderden 
enthousiaste 
deelnemers

KAARTverkooppunt 
Breda
LET OP: STARTPUNT VAN DE ROUTE
IS BIJ DE ROUTE AANGEGEVEN!

e NIEUWE VESTE
MOLENSTRAAT 6,  BREDA
VOORVERKOOP VA. 20 MRT T/M 9 APR.

e PLEIN CAFÉ BEL AIR 
BOSCHSTRAAT 174, BREDA
VOORVERKOOP 8 APR. 16.30 - 21.00 UUR

Boottocht speciaal 
voor kinderen

zuiDerWaterliniefestival

De Brabantse kunstencentra (verenigd in DOKc) ontwikkelden samen met de Alliantie Zuiderwaterlinie en Erfgoed Brabant 
verhalenkamers over de Zuiderwaterlinie.  In verhalenkamers worden mensen met een specifiek verhaal rondom een 
thema op de praatstoel gezet. Bewoners vertellen over hun verbinding met de Zuiderwaterlinie in eigen, unieke verhalen. 
De opgehaalde en gefilmde verhalen vormen de basis voor een aantal podiumproducties en rondleidingen die tijdens het 
Zuiderwaterliniefestival plaats vinden. Tijdens het Zuiderwaterlinie Festival op 8 en 9 april kon u op bijzondere locaties langs 
de linie op avontuur. In Ravenstein, Megen, Breda, Bergen op Zoom en Halsteren zijn routes samengesteld met theater, dans, 
muziek en poëzie. De Zuiderwaterlinie geldt hierbij als inspiratiebron en speelveld voor lokale toneelspelers, zangers, musici 
en dansers. Met voorstellingen van een kwartier over hoe mensen grenzen opwerpen, verleggen, bewaken en oversteken. 
Historische plekken als nieuwe bastions, maar dan van de verbeelding. 

De bedoeling is dat dit jaarlijkse festival zich langzaam via de linie gaat verspreiden en zo de linie inkleurt met de persoonlijke 
verhalen van bewoners en betrokkenen.

2016

Verhalenkamers

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRJJjMcUr-ie2sng2sPS3bExcjeWr29MM
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Nawoord 
Verhalen van Bevochten Brabant

Houdt het dan nooit op? Door de eeuwen heen is Brabant een land van schermutselingen en veldslagen geweest. Er zijn vele 
oorlogen op Brabants grondgebied gevoerd, met telkens andere spelers: Romeinen, Belgen, Canadezen, Pruisen, Fransen, 
Hollanders, Spanjaarden, Gelren, Engelsen, Duitsers. En telkens weer met een andere insteek: de ene keer als vijand, de andere 
keer als vriend. Die eeuwen van strijd laten sporen na, in het landschap, in onze erfgoedcollecties, in de Brabanders zelf. Noord-
Brabant is oorlogsland. 

Dit gegeven is het uitgangspunt geweest voor het project Verhalen van Vriend en Vijand. In deze eindpublicatie heeft u kunnen 
lezen wat voor een prachtige en spraakmakende activiteiten dat allemaal heeft opgeleverd. Ik durf gerust te stellen dat we met 
deze thematiek ook het provinciebestuur hebben weten te inspireren. Want de provincie heeft in haar nieuwe erfgoedkader het 
accent voor de komende jaren gelegd op een viertal inhoudelijke verhaallijnen. Bevochten Brabant is er daar één van. Het gaat 
hierbij enerzijds om de instandhouding en herbestemming van monumentale militaire erfgoedlocaties. Plekken als Fort Isa-
bella bij Vught, het MOB Complex in Wanroij en Fort Sabina bij Willemstad. Maar het gaat anderzijds ook om het grote verhaal 
van de wording van onze provincie, die mede gevormd is door aanval en verdediging. 

Dat verhaal is het waard om vastgelegd te worden, zodat we het kunnen doorgeven aan nieuwe generaties. Daarom zet Erf-
goed Brabant samen met vele partners de komende jaren flink in op de digitale ontsluiting van dit erfgoed. Dat doen we via de 
gezamenlijke website www.brabantserfgoed.nl. Straks kan iedereen hier de gecanoniseerde verhalen van Bevochten Brabant 
lezen, maar ook allerhande persoonlijke getuigenissen: egodocumenten, heel dichtbij en herkenbaar, verhalen van mensen van 
vlees en bloed. Welke keuzes hebben zij gemaakt? En is alles zo zwart-wit als vaak wordt afgeschilderd? Wat zou jij doen in zo’n 
situatie? Deze grote en kleine verhalen worden gelardeerd met de vele erfgoedobjecten die in diverse collecties in de provincie 
te vinden. En zo beleggen we op duurzame wijze de uitgangspunten die we in het project Verhalen van Vriend en Vijand hebben 
gehanteerd. Wisselende perspectieven, het persoonlijke narratief en het verschuiven van herdenken naar herinneren. De ge-
leerde lessen van het project nemen we ook mee in de twee grote meerjarige programma’s in het kader van Bevochten Brabant, 
waaraan Erfgoed Brabant zich heeft verbonden: de Zuiderwaterlinie en Crossroads 40-45. In deze multidisciplinaire program-
ma’s richten wij ons onder meer op het ophalen en opslaan van de verhalen van toen als fundament voor nieuwe en eigentijdse 
ontwikkelingen. 

Verhalen van Bevochten Brabant zijn het waard om door te vertellen. Zodat iedereen er telkens weer bij stil kan staan dat vrij-
heid en vrede geen gegeven zijn, maar elke keer opnieuw bevochten moeten worden: hopelijk niet met kogels, maar wel met 
overtuiging en argumentatie. Oorlog houdt pas op, juist als we niet meer ophouden met de herinnering eraan. 

Patrick Timmermans
Directeur-bestuurder Erfgoed Brabant

Bijlage 1: Programmadoelstellingen 

Doel 
 
Het vierjarige programma Verhalen van Vriend en Vijand is een inhoudelijke themalijn van Erfgoed Brabant waarbij verschil-
lende aspecten van ‘vriendschap’ en ‘vijandschap’ in de Brabantse geschiedenis zijn onderzocht en beleefd. In de aanloop naar 
de herdenking van de 70-jarige bevrijding van Brabant na de Tweede Wereldoorlog, was er een hausse aan activiteiten. Erfgoed 
Brabant wilde met deze programmalijn het erfgoedveld en haar partners mobiliseren om vanuit een nieuwe invalshoeken naar 
het verleden en de toekomst van bevochten Brabant te kijken. Het programma is gestart in 2013. 

Doelgroep 
 
Het erfgoedveld en partijen buiten het erfgoedveld met een binding met het militaire verleden of met het uitdragen daarvan. 
 
Invalshoeken 

•  Het wisselend perspectief op vriend en vijand. De provincie Noord-Brabant is eeuwenlang het slagveld geweest van steeds 
wisselende vijanden en vrienden. Daarnaast staan in de actuele herdenkingen vaak dezelfde bekende verhalen of thema’s 
centraal. Wij gaan op zoek naar het andere verhaal.

• We brengen het verleden naar het heden en bekijken vandaar wat dat betekent voor wie we nu zijn. Dat doen we onder 
andere door op zoek te gaan naar het kleine persoonlijke verhaal, dat betekenis geeft aan het grote verhaal. Ook gaan we 
op zoek naar paradigmawijzigingen, bijvoorbeeld de beweging van ‘herdenken’ naar ‘herinneren’.

• Onze focus is gericht op de lacunes. Als we het hebben over vriend en vijand gaat het meestal over de Tweede Wereldoor-
log, strijd en het beëindigen daarvan. Wij gaan juist op zoek naar de verborgen of vergeten oorlogen en conflicten. 

Werkwijze 
 
Om deze invalshoeken te belichten zetten we een aantal instrumenten in: 

• Ophalen van persoonlijke verhalen: het kleine verhaal in het grote verhaal.
• Sporen in landschap, mensen en collecties zichtbaar en beleefbaar maken.
• Verbinden van partijen, binnen en buiten het erfgoedveld.
• Cross-overs tussen erfgoed en andere sectoren
• Link leggen naar de actualiteit, het heden. 
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Resultaten 
 
In de vier jaar die het programma bestrijkt zijn er veel initiatieven genomen, samenwerkingen aangegaan en projecten gereali-
seerd. De volgende resultaten zijn bereikt: 

• Het programma verhalen van Vriend & Vijand heeft onze kijk op de rol van erfgoed diepgaand beïnvloed. De gekozen 
werkwijze en instrumenten waren niet nieuw voor Erfgoed Brabant, maar nooit eerder is er zo nadrukkelijk op ingezet en 
mee geëxperimenteerd. De betekenis van verhalen, het andere verhaal en de koppeling aan het heden zijn elementen die 
hun plek in de werkwijze van Erfgoed Brabant hebben verworven. Daarmee inspireren we collega’s in het erfgoedveld en 
andere organisaties ditzelfde te doen. 

• De rijkdom aan verhalen van bevochten Brabant wordt erkend en verder uitgewerkt in de verhaallijn Bevochten Brabant 
van de provincie Noord-Brabant. 

• De instrumenten zijn in 2017 een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkwijze. Door de Erfgoed Brabant Academie 
worden zij, voor en met het erfgoedveld, verder ontwikkeld. Verhalen zijn een vanzelfsprekend onderdeel op het nieuwe 
digitale platform Brabants Erfgoed.

• Een aantal lacunes is opgepakt. Naast het maken van een geheel eigen tijdlijn voor bevochten Brabant, is er ook een aantal 
concrete lacunes opgepakt: de Eerste Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de rafelranden van Brabant, de paradigmawisseling 
van herinneren naar herdenken en het vluchtelingenvraagstuk hebben geleid tot concrete projecten waarmee aandacht 
en kennis is gegenereerd.

• Het zichtbaar maken van sporen in landschap, mensen en collecties heeft geleid tot aansprekende projecten van de 
verbeelding en beleving van het verleden in het landschap met beeldende kunst tot het vormen van communities die 
eigenaarschap nemen voor een plek.

2013 & 2014  
 
De Dodendraad leeft 
Diverse plantacties i.s.m. scholen en lokale 
heemkundekringen 
 
Dag van de Brabantse Volkscultuur Hoogstra-
ten 
150 deelnemers 

Dag van de Brabantse Volkscultuur Roosen-
daal 
140 deelnemers 
 
Erfgoedontmoeting ‘Doe eens wat anders!’, 
KMA Breda 
120 deelnemers 

Kick off, CHV Veghel 
100 deelnemers 
 
Verhalenwedstrijd Koude Oorlog, MOB com-
plex Wanroij 
diverse bijeenkomsten, 150 bezoekers 
aantal verhalen 75 

Diverse initiatieven van partners 
 
Educatie 
Educatie project ‘Wat is het je waard?’ 
eerste editie Veghel, op maat uitgerold op 
meer locaties gedurende en na het project 

Publicaties & pers 
‘Met ons gaat alles goed’. De Groote Oorlog in 
het klein.” 
 
Themanummers ‘In Brabant’ 
Nummer 1 maart 2014, nummer 2 juni 2014, 
nummer 3 september 2014 

Televisie 
‘Om nooit te vergeten’, documentaire 

2015 
 
Dag van de Brabantse Volkscultuur Gemert 
130 deelnemers 

Verhalen van de frietgrens, ophalen van per-
soonlijke verhalen 
100 bezoekers, bewoners 
 
Landkunst op de Spinolaschans 
1.000 bezoekers 

Symposium ‘Herdenken blijft een opgave’ 
120 deelnemers 

Expositie ‘Herdenken blijft een opgave’ 
onbekend 

Diverse initiatieven van partners 

Educatie 
Educatie project ‘Wat is het je waard?’ 
Op maat uitgerold op meer locaties gedurende 
en na het project 
 
Publicaties & pers 
Verhalen van de frietgrens, twitterhype 
 
Land Kunst Krant, oplage 8.500 
 
Pers Landkunst expositie, Brabants Dagblad, 
BN De Stem 
 
Essaybundel Symposium ‘Herdenken blijft een 
opgave’ 

Televisie 
Verhalen van de frietgrens, korte film 
 

 
 

2016 
 
Reizende tentoonstelling ‘Achtergelaten erf-
goed/Heritage left behind’ 
Drie locaties, lezingen, kinderactiviteiten, 
verhalenavond met vluchtelingen en bewoners 
in COA Noodopvang Oss, Erfgoedcollege 
ca. 1.000 bezoekers 

Crossroads Brabant 40|45 
ontwerpfase 

Landkunst in het Bossche Broek 
65.000 bezoekers  

Themaweekeinde Oorlog & Vrede, Land van 
Cuijk 
Er zijn 36.304 mensen bereikt en 1.077 keer is 
er doorgeklikt naar de website. 

Zuiderwaterliniefestival 
ca. 1.500 bezoekers 

Erfgoedontmoeting, oorlogsmuseum Over-
loon 
90 deelnemers 

Diverse initiatieven van partners 

Educatie 
Educatie project ‘Wat is het je waard?’ 
Op maat uitgerold op meer locaties gedurende 
en na het project 

Publicaties & pers 
Land Kunst Krant, oplage 8.500 
 
Pers Landkunst expositie, Brabants Dagblad  
 
Pers expositie Achtergelaten Erfgoed, Brabants 
Dagblad, Eindhovens Dagblad 
 
Catalogus expositie Achtergelaten Erfgoed

Bijlage 2: Cijfers



Colofon

Erfgoed Brabant

Projectleiding: Anne-Wil Maris.
Natasja de Bruijn, Doret Eeken, Ninke van der Heijden, Jurgen Pigmans, Tera Uijtdewilligen.

Met dank aan: bkkc, Boudewijn van de Calseijde, Brabants Heem, CHV Veghel, COA, Cubiss, DGAM, 
DOKe, Erfgoed Altena, Fort Altena, Generaal Maczek Museum, Groene Engel Oss, Henri Swinkels, 
Historische Vereniging Brabant, Jos Swanenberg, Khaled Hiatlih en Rasha Hakki, KMA Breda, 
Kristel Doreleijers, Munitie Technologisch Museum, Museum Bevrijdende Vleugels, Museum Jan 
Cunen, Nationaal Comité 4 & 5 mei, Nationaal Monument Kamp Vught, Natuurmonumenten, 
NHTV Breda, NIOD, Oorlogsmuseum Overloon, Pelicula, Plein 23, Provincie Noord-Brabant, RBT 
Land van Cuijk, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, René Kwant, Staatsbosbeheer, Stadsar-
chief Oss, Stichting Verhalis, Stichting 18 september, Universiteit van Tilburg, VibeVision Pieter van 
Hulten, Visit Brabant en Commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Illustraties: Stefan Altenburger Photography Zurich (omslagfoto), Jeroen Walet, Stichting Verhalis, 
Theo Cuijpers, Boudewijn Bollmann, NiKa, Brabant Collectie Tilburg University, Collectie Wick 
Bannenberg, Frank Los, Pauline Baartmans, Jurgen Pigmans, Brenzo/Gemeentearchief Roosen-
daal, Maartse Hazen, Peter van Huijkelom Fotografie, bkkc, DGAM, Khaled Hiatlih, RHCe, BHIC, 
SALHA, Oorlogsmuseum Overloon, Ninke van der Heijden, RBT Land van Cuijck, Van Klein Geluk/
Olga Raaymakers.

Vormgeving: Moederschip, Tilburg
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