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LOGO’S

Logo verticaal
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

Logo verticaal
Brabant Remembers
Celebrate 75 years
of freedom

Logo DIAP voor 
bijvoorbeeld op kleding

Logo horizontaal
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

Logo
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

Logo Crossroads
Crossroads is de afzender  
Brabant Remembers 
Campagne

Gebruik logo’s Brabant Remembers
Het logo van Brabant Remembers heeft twee verschillende 
ondertitels en kent zowel een horizontale als een verticale versie. 
De verticale versie met de ondertitel ‘75 life changing war stories’ 
heeft altijd de voorkeur en kan overal worden ingezet. 

De logo’s met de ondertitel ‘Celebrate 75 years of freedom’ (of de 
Nederlandse variant daarvan) kunnen alleen gebruikt worden bij 
uitingen met betrekking op herdenken en vieren. Ook in combina-
tie met deze ondertitel heeft de verticale versie de voorkeur.
Alle logo’s zijn op te vragen in diverse formaten (EPS, PDF, JPG). 

PANTONE: 4
85

RGB: 2
20-13

-2
1
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LOGO’S

Logo horizontaal
Brabant Remembers
75 personal life changing 
war stories

europeremembers.com

Logo verticaal
Europe Remembers
Celebrate 75 years
of freedom

Woordbeeld url

Gebruik logo’s Europe Remembers
Ook het logo van Europe Remembers heeft verschillende versies. 
De ondertitel is echter altijd hetzelfde. Kies de versie die het best 
past bij de vorm van de uiting.    
Deze logo’s zijn op te vragen in diverse formaten (EPS, PDF, JPG).
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KLEURGEBRUIK

C:5 - M:100 - Y:100 - K:0 C:100 - M:0 - Y:0 - K:0 10% CYAAN

PANTONE: 485 C PANTONE: PROCESS BLUE 10% PANTONE: PROCESS BLUE

R:220 - G:13 - B:21 R:0 - G:159 - B:227 10% RGB BLAUW

Kleuren
Het kleurenpalet van Brabant Remembers bestaat uit drie verschillende 
kleuren (aangevuld met zwart en wit). Hierboven staan de codes van die 
drie kleuren voor de drie verschillende kleurenmodes. 

RAL 2038 RAL 5012
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TYPOGRAFIE

STATIC Regular

STATIC Bold

Calibri

Static
Static is een van de twee vaste lettertypen van Brabant Remembers en onder 
andere toegepast in de diverse logo’s van Brabant Remembers en Europe 
Remembers. Static (zowel Regular als Bold) wordt verder beperkt gebruikt in 
campagne uitingen.

Licentie
Het lettertype Static is rechtenvrij te gebruiken. 
Het font is te downloaden op de volgende website pagina: 
www.fontfabric.com/static-free-font

Calibri
Indien gebruik gemaakt wordt van lopende teksten in 
MS Word of MS PowerPoint, wordt gebruik gemaakt van 
het systeemfont ‘Calibri’.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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TYPOGRAFIE

AMSI Pro Narrow Regular

AMSI Pro Narrow Bold

AMSI Pro Narrow Black

AMSI Pro Narrow
In de campagne uitingen wordt gebruik gemaakt van de Amsi Pro Narrow font familie. 
Voor koppen: Amsi Pro Narrow Black in kapitalen (40 pnt spatiëring). Voor introductie 
alinea’s of subkoppen: Amsi Pro Narrow Bold (5 tot 10 pnt spatiëring). Voor lopende 
teksten: Amsi Pro Narrow Regular.
 

Licentie
Brabant Remembers is de licentiehouder van de Amsi font familie voor uitingen 
binnen de campagne ‘Brabant Remembers’. Partijen die in opdracht van of 
met financiering van Brabant Remembers een uiting maken en daarvoor het 
lettertype nodig hebben, kunnen het opvragen bij Brabant Remembers.
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Bergen op zoom

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Breda

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Eindhoven

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Overloon

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Son

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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CAMPAGNEBEELDEN

Foto
Vught

Beeldconcept
Er zijn zes campagnebeelden beschikbaar voor 
communicatie-uitingen. Deze beelden vormen 
een rode draad in de campagne en zijn in 
verschillende formaten beschikbaar (o.a. 
landschapsformaat, portret, met en zonder tekst).

Beeldgebruik
De campagnebeelden zijn op te vragen bij 
Brabant Remembers. De beelden zijn rechtenvrij, 
zonder naamsvermelding van de fotograaf, 
te gebruiken voor Brabant Remembers gerelateerde 
activiteiten.

Fotografie 
© Hans van der Meer
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NIEUW BEELD CREËREN

Beeldconcept
Alle campagnebeelden stralen een zekere rust uit, zowel los als als 
serie. Wanneer er nieuwe beelden worden gemaakt, dienen deze aan 
te sluiten bij de bestaande campagnebeelden. Om ervoor te zorgen 
dat de oude en de nieuwe foto’s samen een geheel vormen dienen 
de volgende regels in acht te worden genomen:

-  Het kruis bevindt zich altijd net onder of boven de horizon in de foto.  
Niet helemaal op de voorgrond of juist in de verte.

- Er kunnen mensen en dieren in de foto staan, zolang ze geen interactie aan gaan met het kruis.
- De tekst over de persoon wiens leven veranderde staat altijd gecentreerd onder of boven het  
 kruis, nooit ernaast.

De tekst over de persoon wiens leven 
veranderde staat altijd gecentreerd onder 
of boven het kruis, nooit ernaast.

Het kruis bevindt zich altijd net onder of 
boven de horizon in de foto. Niet helemaal 
op de voorgrond of juist in de verte.

Er kunnen mensen en dieren in de foto 
staan, zolang ze geen interactie aan gaan 
met het kruis.



15

Brabant Remembers / Crossroads Huisstijl Manual - Versie 4

TEKSTEN BRABANT REMEMBERS

Korte uitleg Brabant Remembers (70 woorden)

Brabant Remembers vertelt de persoonlijke verhalen over WOII: groot of klein, over 
mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Vijfenzeventig verhalen waarin een 
levensveranderende keuze centraal staat. Samen met gemeenten en partners worden 
deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 2019-2020.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en vfonds. Brabant 
Remembers is partner van Europe Remembers.

Middellange uitleg Brabant Remembers (150 woorden)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant 
Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, persoonlijke verhalen: groot 
of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Verhalen waarin een 
levensveranderende keuze centraal staat.

Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen geven 
ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving. 
Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabant breed programma en de 
(inter)nationale campagne Brabant Remembers. Samen met gemeenten en partners 
worden deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 
2019-2020. Met het doel om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te 
dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en vfonds. Brabant 
Remembers is partner van Europe Remembers.

Lange uitleg Brabant Remembers (250 woorden)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. 
Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, persoonlijke 
verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. 
Verhalen waarin een levensveranderende keuze centraal staat.

Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen 
geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de 
samenleving. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabant breed 
programma en de (inter)nationale campagne Brabant Remembers. Samen met 
gemeenten en partners worden deze verhalen vertaald naar een innovatief 
cultureel programma in 2019-2020. Met het doel om de impact van de Tweede 
Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de 
jongere generaties te bereiken.

Met de 75 persoonlijke verhalen worden makers, kunstenaars en beleidsmakers 
geïnspireerd. Met het doel dat een breed en talrijk nationaal en internationaal 
publiek in 2019 en 2020 op 75 locaties, 75 persoonlijke levensveranderende 
oorlogsverhalen kan beleven. Zodat mensen lering kunnen trekken uit de 
dilemma’s waar gewone mensen in ongewone omstandigheden voor stonden 
en inzien hoe buiten de kaders denken tot ongekende hoogte- en dieptepunten 
kan leiden. Met Brabant Remembers worden de verhalen van toen gebruikt 
als inspiratiebron en uitgangspunt voor keuzes die anno nu genomen moeten 
worden. De emotionele impact van toen wordt zo voelbaar en de link wordt 
gelegd met hedendaagse uitdagingen.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant  
‘40-‘45 en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en 
vfonds. Brabant Remembers is partner van Europe Remembers.    

Gebruik teksten Brabant Remembers
Dit zijn de standaardteksten die uitleggen wat Brabant Remembers precies is en doet. 
Indien er tekst of uitleg over Brabant Remembers nodig is, kies dan een van deze teksten. 
Zo houden we het verhaal helder en consistent. 
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TEKST - CROSSROADS BRABANT

Uitleg stichting Crossroads Brabant ’40-’45 

75 jaar leven in vrijheid; Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 (ook wel Crossroads) 
ziet hierin de perfecte aanleiding om WOII-erfgoed goed op de kaart te zetten. 
Erfgoed Brabant, Generaal Maczek Museum, Museum Bevrijdende Vleugels, 
Oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting 18 september 
en VisitBrabant hebben daarom Crossroads opgericht. Sinds juni 2017 heeft Stichting 
Bevrijding Brabantse Wal zich hierbij aangesloten en is de heer Ton Rombouts als 
onafhankelijk voorzitter benoemd. Iedere partij levert één gemandateerde deelnemer 
voor het bestuur van Stichting Crossroads. Vanuit deze stichting kan ieder vanuit 
expertise en met het eigen netwerk op eigentijdse wijze het verhaal van WOII in 
Brabant vertellen, tastbaar maken én bewaren. Dat doen zij in gezamenlijkheid, 
voor nu, voor 2019-2020 en voor daarna.

Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 heeft het concept Crossroads Brabant 
’40-’45 ontwikkeld. Dit concept wordt met de campagne Brabant Remembers 
verder uitgedragen. De stichting is lead partner van de Europese campagne Europe 
Remembers, opgezet door Liberation Route Europe. Met de campagne Brabant 
Remembers wordt hierbij aangesloten om een nog groter publiek te bereiken.
Crossroads wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. De provincie 
heeft de campagne Brabant Remembers een belangrijke rol gegeven in hun 
programmering. VisitBrabant ondersteunt een marketingconcept waarmee de 
canon van WOII in Noord-Brabant tastbaar en met meer samenhang verteld 
wordt en de verhalen (inter)nationaal kunnen worden uitgedragen. 
Erfgoed Brabant ondersteunt het inventariseren en samenstellen van de 
canon Brabantse WOII verhalen. NHTV heeft een werkwijze voor stakeholders 
uitgewerkt. Crossroads is samenwerkingspartner van OMG2019 en Glow 2019. 
Op regionaal en lokaal niveau wordt er verder samengewerkt met gemeentes 
en regionale culturele instellingen waaronder het Biesbosch MuseumEiland en 
Museum Klok & Peel. 

Gebruik tekst Stichting Crossroads
Dit is de standaardtekst die uitlegt wat Stichting Crossroads Brabant ‘40-’45 doet. 
Gebruik deze tekst indien er uitleg nodig is over de stichting. 
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VORMGEVING EXTERNE UITING

Regels bij het maken van een Brabant Remembers uiting
Wanneer externe partijen uitingen maken voor Brabant Remembers 
wordt de identiteit van Brabant Remembers gecombineerd met de 
huisstijl van de externe partij. Om het evenwicht in stijlen te bewaren 
gelden er een aantal regels voor de verschillende stijlelementen.
- Het logo van de externe partij is het belangrijkste logo in de uiting 
  (zoals hierboven in een fictief voorbeeld is weergegeven). 
-  In uitingen van externe partijen wordt gebruik gemaakt van de 

  gebruikelijke stijlelementen: de smalle balk van Brabant Remembers 
  aan de bovenzijde (aflopend). De balk met de logo’s van partners 
  aan de onderzijde van de uiting.
-   Elementen zoals het beeld, de heading, de datum en plaats worden  

vormgegeven in de stijl van de externe partij (in dit voorbeeld 
  Kamp Vught).
-  Begeleidende teksten worden, in lijn met de Brabant Remembers stijl, 
  altijd in een inspringend rood vlakje onderin de uiting geplaatst.

VROUWEN IN 
HET VERZET
24 maart tot 31 oktober 2018
Nationaal Monument kamp Vught

invests in

Johanna ‘Hannie’ Schaft – bekend als ‘het meisje met het rode haar’ – en de zusjes Truus en Freddie 
Oversteegen behoren tot de bekendste verzetsheldinnen van Nederland. De verhalen van Hannie, Truus en 

Freddie zijn te zien in de expositie ‘Vrouwen in verzet’ in Nationaal Monument Kamp Vught. 

VROUWEN IN 
HET VERZET
24 maart tot 31 oktober 2018
Nationaal Monument kamp Vught

invests in

Johanna ‘Hannie’ Schaft – bekend als ‘het meisje met het rode haar’ – en de zusjes Truus en Freddie 
Oversteegen behoren tot de bekendste verzetsheldinnen van Nederland. De verhalen van Hannie, Truus en 

Freddie zijn te zien in de expositie ‘Vrouwen in verzet’ in Nationaal Monument Kamp Vught. 

De smalle balk van Brabant Remembers 
komt bovenin

Elementen als het beeld, de heading, de 
datum en plaats worden vormgegeven in 
de stijl van de externe partij.

Het logo van de externe partij is het 
belangrijkste logo in de uiting. 

Bodycopy wordt altijd in een rood vlakje 
onderin de uiting geplaatst. 

De balk met de logo’s van partners 
staat onderin.
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HET GEBRUIK VAN FUNCTIONEEL WIT IN BRABANT REMEMBERS UITINGEN 

BRABANT REMEMBERS
75 PERSONAL LIFE CHANGING WAR STORIES

Functioneel wit
Wit is een belangrijk onderdeel in de campagne-uitingen 
van Brabant Remembers en wordt als wezenlijk onderdeel 
in de vormgeving van de Brabant Rembembers middelen 
toegepast. 

Wit geeft rust en puurheid aan het geheel. Bij het 
ontwerpen van middelen is het van belang dat NIET alle 
ruimte benut wordt. Bij teveel aan tekst en beeld zal de 
boodschap verloren gaan.

Zie voor toepassingsvoorbeeld de hierboven weergegeven 
spreads uit de verhalen bundel.

Voorbeeld 1 / functioneel wit
In de pagina-opbouw van de bundel is ruimte 
gelaten voor ‘niets’. Geen tekst en beeld. Rust.
De rood gearceerde vlakken geven aan waar 
zich het functioneel wit bevindt.

Voorbeeld 2 / functioneel wit
De bundel ‘75 Life changing war stories’ wordt aangeboden 
in een geheel witte sleeve zonder bedrukking. WIT
Alleen het kruis is als een preeg aangebracht.
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KAARTEN BRABANT

Diverse kaarten
Verhalen worden in de campagne gekoppeld aan locaties. Ter ondersteuning in communicatie wordt 
gebruik gemaakt van verschillende soorten kaarten. De visuele stijl van de kaarten is consistent.
Per locatie is een separate kaart beschikbaar (zoals voorbeeld ‘k’ van de plaats Lith),

Beschikbaarheid van de kaarten
De kaarten zijn op verzoek beschikbaar bij Brabant Remembers.

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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KAARTEN BRABANT

Internationale kaarten.
13 14
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SocialsSOCIAL MEDIA

Social Media
Natuurlijk is Brabant Remembers ook actief op social 
media. Hierboven zie je de Facebook, LinkedIn en Twitter 
profielbeelden en omslagfoto’s die we gebruiken. 

App Brabant Remembers
Te downloaden in app-stores.
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GEBRUIK URL

URL Brabant Rembers
De url wordt onderkast gebruikt.
Indien mogelijk centreren.

www.brabantremembers.com

www.brabantremembers.com

www.brabantremembers.com

www.brabantremembers.com

Social Media
Met deze hashtags duiden we alle uitingen op social 
media kanalen. #BrabantRemembers voor nationale 
kanalen. EuropeRemembers voor internationale kanalen.

#BrabantRemembers
#EuropeRemembers
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BUNDEL BRABANT REMEMBERS

BRABANT REMEMBERS
75 PERSONAL LIFE CHANGING WAR STORIES

Bundel 
Alle verhalen van Brabant Remembers 
zijn gebundeld in dit boek. De bundel is 
verkrijgbaar als hardcopy in een witte sleeve. 
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BUNDEL BRABANT REMEMBERS

Spreads 
Ieder verhaal heeft één spread in de bundel. Daarin 
staat de locatie van het verhaal, en het verhaal zelf. 
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BUNDEL BRABANT REMEMBERS

Spreads 
De verhalen zijn geordend op basis van zeven 
thema’s: mobilisatie, inval mei 1940, bezetting, 
verzet, vervolging, strijd 1944, vrijheid. 

Luptas alit aut molupta susdam, ipsame net qui as 
est unt lam volo mi, ut aliquo vero ilit deratest archil 
maximo volorpo repercient invelibus quunt et unt.

tussenkopje
bea everitat. Icipsae preped quas di dellaut quatem. 
Sequistem fuga. Ut ut opti imus dellore mint.

Typografie inleiding
Corps: 9,5 Amsi black, ROOD
Typografie tussenkopje
Corps: 9,5 Amsi Black, BLAUW
Platte tekst
Corps: 9,5 Amsi Regular, ZWART
Interlinie: 9,7

TYPOGRAFIE
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ROLL-UP BANNERS

Dit is het basisontwerp voor alle roll-up 
banners van Brabant Remembers. Gebruik dit 
altijd als uitgangspunt bij het ontwerpen van 
nieuwe banners.
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DIGIBOARD EINDHOVEN AIRPORT

Digiboard
Op vliegveld Eindhoven worden bezoekers 
via het digiboard attent gemaakt op 
Brabant Remembers.

GEORGE & URSULA 
LEVY’S LIFE

CHANGED HERE

COME AND VISIT OUR WORLD WAR II HERITAGES SITES
www.brabantremembers.com invests in
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PARTNER-BAR

Powerred by - balk
Plaats deze logo-lockup altijd onderaan een 
uiting. U kunt uw logo toevoegen achter de drie 
vaste partner-logo’s die altijd in de partner-bar 
aanwezig moeten zijn. 

invests in

invests in uw logo
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BASISFLYER

Flyer
Basisflyer van Brabant Remembers is gebaseerd op één van de 75 
verhalen. In principe kunnen er dus 75 flyers gemaakt worden, voor 
ieder verhaal (en iedere locatie) één.

UtrechtDen Haag

Rotterdam

Antwerpen

Amsterdam

Bergen op Zoom Breda
Tilburg

Eindhoven

Den Bosch

1933. Das Jahr, in dem Hitler in Deutschland Reichs kanzler wurde 
und die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Im selben Jahr 
heiratete die Deutsche Paula Poּמ giesser aus dem westfälischen 
Borken den aus dem niederländischen Veghel gebürtigen Arnold 
van den Hoogenhoff . Arnold war Inhaber der unscheinbaren 
Buchhandlung „Arnolds Boeken“ in der Molenstraat in Veghel. 
Die resolute Paula fand schnell eine Anstellung als Bademeisterin 
im kommunalen Schwimmbad von Veghel, wo man sie unter dem 
Spitz namen „de Badkaat“ kannte.

Unterdessen wurde in Paulas Heimatland die jüdische Be-
völkerung stets mehr in die Enge getrieben. Während der 
Kristallnacht (November 1938) war Paulas Bruder im Dorf 
Gemen Zeuge des sich gegen Juden richtenden Terrors. 
Von den Ereignissen zutiefst erschütt ert, beschloss er, seinen 
jüdischen Landsleuten zu helfen. Er schmuggelte sie bei 
Winterswijk über die Grenze, von wo aus ihnen weiter 
geholfen wurde. Unter anderem durch Paula und Arnold, 
welche die jüdischen Flüchtlinge in ihrem Haus aufnahmen.

10. Mai 1940. Die deutsche Armee marschierte in den Niederlan-
den ein. Zu jenem Zeitpunkt beherbergten Paula und Arnold 
gerade ein jüdisches Ehepaar. Sie beschlossen, sich nicht ein-
schüchtern zu lassen und weihten einen Pastor aus Uden ein, 
der als Evakuierter in Veghel lebte. Auch er beschloss, mit Angst 

fülltem Herzen, seine Hilfe anzubieten. Das war die Geburtsstunde 
der Untergrundbewegung in Veghel. 

Immer mehr Flüchtlinge meldeten sich in Arnolds Buchhand-
lung. Sie wurden von Mitgliedern des Widerstands zu dem 
Laden gebracht, wo sie vorgaben, sich für die Bücher zu 
interessieren. Sobald die Luft  rein war, brachte Arnold sie 
blitzschnell auf den Dachboden. Ins Schaufenster platzierte 
man einen Gartenzwerg, der dem Pastor das Signal gab, 
dass eine Adresse zum Untertauchen benötigt wurde.

Bohnenkaff ee
Gegenüber der Außenwelt wahrte Paula die Fassade. Sie emp-
fi ng deutsche Soldaten in ihrer Küche, um mit ihnen auf Deutsch 
ein Schwätzchen zu halten, Schach zu spielen und Bohnenkaff ee 
zu trinken. Ein Stockwerk darüber, auf dem Dachboden, stand 
eine Druckpresse, mit der Personalausweise gefälscht wurden, 
und versteckten sich Juden, die noch darauf warteten, an einen 
anderen Ort gebracht zu werden. 
Eine Situation, die an den Nerven zehrte und die erst mit der 
Befreiung von Veghel am 17. September 1944 ein Ende fand.

Konnte man der „Badkaat“ trauen?
Der scheinbar enge Kontakt mit den Besatzern brachte 
Paula während und nach dem Krieg in der Bevölkerung von 
Veghel schiefe Blicke ein. Doch wenige Einwohner des Ortes 
wussten von den Untergrundaktivitäten der Van den Hoogenhoff s, 
und manche waren der Ansicht, dass sie sich nach der Befreiung 
zu Unrecht zu Mitgliedern des Widerstands aufwarfen. Erst als 
nach und nach die Zeugnisse der Untergetauchten und aufge-
nommenen Familien bekannt wurden, erkannte die Außenwelt, 
was sich in Arnolds Buchhandlung tatsächlich abgespielt hatt e: 
20 jüdische Kinder und 15 Erwachsene überlebten den Krieg 
durch die Hilfe des Unter grundnetzes von Paula und Arnold. 

Arnolds Buchhandlung gab es noch bis zum Jahr 1971, 
danach fi el das unscheinbare Gebäude der Abrissbirne zum 
Opfer. Paula war noch lange Zeit eine vertraute Erscheinung 
als „Badkaat“ im kommunalen Schwimmbad. 
Im Jahr 1984 erhielten Paula Poּמ giesser und ihr Mann 
für ihre Heldentaten das Widerstandsgedenkkreuz.

FOTO
Ein Ausschniּמ  des 
Personalausweises 
von Paula Poּמ giesser 
(freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt 
von: Heemkundekring 
Veghele, ohne 
Jahrangabe)

WIDERSTAND 
Manche Brabander schliessen sich dem 
widerstand. Das reicht von kleinen, lokalen Wider-
standszellen bis zu gut organisierten Netzwerken. 
Den Widerstandskämpfern drohen schwere 
Strafen und sogar der Tod.

DIE DEUTSCHE 
BADEMEISTERIN UND 
DIE BUCHHANDLUNG

Veghel

Name des Verfassers Doret Eeken
Ort Molenstraat, Veghel

www.brabantremembers.com
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Information VisitBrabant, your partner in TradeServices 
VisitBrabant is the offi  cial Marketing Organisation for the province of North-Brabant, the Netherlands. 

If you have any questions, or if your would like to know more about the Brabant Remembers locations, package 
deals and (group)rates, or if you would like to receive a custom quote, please do not hesitate to contact us: 

E trade@visitbrabant.com T +31 13 3030393 •@brabanּמ rade

www.brabantremembers.com

In den Jahren 2019 und 2020 fi nden in Brabant viele 
Gedenkveranstaltungen und Feiern unter dem Leiּמ he-
ma „75 Jahre Leben in Freiheit“ staּמ . Gegen Ende des 
Jahres 1944 wurde der Süden der Niederlande im 
Rahmen von Off ensiven wie „Operation Market Garden“ 
und der Schlacht an der Scheldemündung befreit. 
Der Norden blieb noch bis zum Mai 1945 besetzt.

Der Zweite Weltkrieg bescherte der Provinz Brabant 
unzählige sehr unterschiedliche Geschichten und 
Schicksale. Geschehnisse, die mal von Angst, mal von 
Hoff nung geprägt waren, haben hier einen dauerha  ﬞen 
Platz in der Geschichte des Landes gefunden. Unspek-
takuläre, persönliche Erinnerungen aus einer Vielzahl 
von Blickwinkeln zeichnen in der Zusammenschau 
ein Gesamtbild des Krieges. 

Brabant Remembers – 
75 personal life changing war stories beleuchtet diese 
schicksalha  ﬞen Erlebnisse, die das Leben von Menschen 
für immer verändert haben. An dieser Stelle lassen wir 
Sie an einer Auswahl dieser Kriegsschicksale teilhaben. 

Die im Rahmen der Gedenkinitiative „Brabant Remem-
bers“ vorgestellten individuellen Kriegserlebnisse bilden 
die Grundlage für die Gedenkveranstaltungen in den 
Jahren 2019 und 2020. Indem die einzelnen Schicksale 
an den Orten, an denen sie sich ereignet haben, erzählt 
werden, erhalten sie neues Leben und werden quasi zu 
lebendigen Zeugen des Krieges. Die individuellen Erzäh-
lungen werden mit zeitgemäßen Miּמ eln aufgearbeitet, 
damit kleine wie große Kriegsschicksale auch folgenden 
Generationen erhalten und zugängig bleiben.

Informationen VisitBrabant, Ihr Partner in TradeServices  
VisitBrabant ist die offi  zielle Marketingorganisation der niederländischen Provinz Nordbrabant. 

Sollten Sie Fragen haben oder falls Sie mehr zu den Brabant Remembers-Erinnerungsorten, Paketangeboten und (Gruppen-) 
Tarifen wissen möchten, oder wenn wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot machen sollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: 

E trade@visitbrabant.com T +31 13 3030393  @brabanּמ rade

www.brabantremembers.com

GEORGE & URSULA 
LEVY’S LIFE 

CHANGED HERE

Brabant Remembers_verhalen_A4_DE_v4.indd   1 27-08-18   16:12

Taalwissels mogelijk
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Soical Ads
De zes basisbeelden en het boek dienen als basis voor social media 
advertenties. Hier zijn enkele voorbeelden te zien van hoe de 
beelden gebruikt kunnen worden. 
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BRABANT REMEMBERS
75 PERSONAL LIFE CHANGING WAR STORIES

Come and Visit 
our World War II
exposition.

Basisontwerp Banners
Dit zijn basisontwerpen voor drie verschillende banners. Staand, 
liggend en met vermelding van partners. Gebruik deze banners 
altijd als uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe banners.

COME AND VISIT OUR 
WORLD WAR II HERITAGE SITES

www.brabantremembers.com
www.brabantremembers.com

COME AND VISIT OUR 
WORLD WAR II 
HERITAGE SITES

COME AND VISIT 
OUR WORLD WAR II 

EXPOSITION

www.brabantremembers.com

invests in
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Hallo Jan,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nec nulla nec sem cursus sagittis et in 
massa. Quisque rutrum ultrices velit non tincidunt. Nam purus enim, rutrum vitae ullamcorper sit amet, viverra 
ac purus. Curabitur nec finibus eros. Etiam feugiat metus mauris, vitae luctus elit feugiat sit amet. Aenean nec 
pretium felis. Proin convallis est at odio ullamcorper, et congue ipsum porttitor. Quisque est diam, eleifend 
viverra consectetur nec, malesuada id justo. Etiam sodales, libero sit amet euismod pharetra, enim neque 
condimentum metus, eu semper nisi libero et enim. Nullam in leo lorem.

Nunc ut dignissim libero. Suspendisse vel venenatis urna. In hac habitasse platea dictumst. Interdum et male-
suada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque quis pretium neque, vel mattis nisl. Nullam ac leo 
at velit blandit fringilla id sed erat. Ut sit amet aliquet nibh. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis 
in faucibus. Vestibulum ultricies efficitur aliquam. Sed mollis massa sed tempor pulvinar. Suspendisse non est 
vitae risus mattis gravida vel sit amet neque. Nunc sit amet tempus turpis. Morbi placerat vehicula sem, eu 
placerat odio rutrum id. In consectetur, felis sed mattis mollis, diam leo maximus dui, sit amet pretium ex neque 
quis ipsum. Pellentesque at odio mattis sem imperdiet feugiat.

Met vriendelijke groet,

Caroline Belt

Aan: Jan Janssen
Onderwerp: mail correspondentie
Caroline Belt | Crossroads

+31641210430
caroline@brabantremembers.com
www.brabantremembers.com

Initiatief van 
Stichting Crossroads  
Brabant ‘40-’45. 
Mede mogelijk gemaakt door 
vfonds en provincie Noord-Brabant.
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VISITEKAARTJE

FEMKE KLEIN
PROGRAMMADIRECTEUR 
Stichting Crossroads 
Brabant ‘40-’45

+31 6 50 26 32 67
FEMKE@BRABANTREMEMBERS.COM
WWW.BRABANTREMEMBERS.COM

CAROLINE BELT
PROJECTMEDEWERKER
Stichting Crossroads 
Brabant ‘40-’45

+31 6 41 21 04 30
CAROLINE@BRABANTREMEMBERS.COM
WWW.BRABANTREMEMBERS.COM

 
Almijstraat 14, 5061 PA Oisterwijk+31 13 303 03 90

 
Almijstraat 14, 5061 PA Oisterwijk+31 13 303 03 90

Trotse eigenaar van Brabant RemembersTrotse eigenaar van Brabant Remembers
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BRIEFPAPIER 

Briefpapier B2B Briefpapier B2C

STICHTING CROSSROADS BRABANT ’40 - ’45   |   TROTSE EIGENAAR VAN BRABANT REMEMBERS
ALMIJSTRAAT 14, 5061 PA OISTERWIJK   |   +31 13 303 03 90    |    INFO@BRABANTREMEMBERS.COM    |    WWW.BRABANTREMEMBERS.COM

invests inSTICHTING CROSSROADS BRABANT ’40 - ’45   |   TROTSE EIGENAAR VAN BRABANT REMEMBERS
ALMIJSTRAAT 14, 5061 PA OISTERWIJK   |   +31 13 303 03 90    |    WWW.BRABANTREMEMBERS.COM
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OMSLAGMAP 

www.brabantremembers.com

GEORGE & URSULA 
LEVY’S LIFE 

CHANGED HERE

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend 
veranderd. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, 
persoonlijke verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, 
collaboratie of bevrijding. Verhalen waarin een levensveranderende 
keuze centraal staat.

Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen geven 
ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving. 
Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabant breed programma en de 
(inter)nationale campagne Brabant Remembers. Samen met gemeenten en partners 
worden deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 2019-2020. 
Met het doel om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en 
invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken.

Met de 75 persoonlijke verhalen worden makers, kunstenaars en beleidsmakers 
geïnspireerd. Met het doel dat een breed en talrijk nationaal en internationaal publiek 
in 2019 en 2020 op 75 locaties, 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen 
kan beleven. Zodat mensen lering kunnen trekken uit de dilemma’s waar gewone 
mensen in ongewone omstandigheden voor stonden en inzien hoe buiten de kaders 
denken tot ongekende hoogte- en dieptepunten kan leiden. Met Brabant Remembers 
worden de verhalen van toen gebruikt als inspiratiebron en uitgangspunt voor keuzes 
die anno nu genomen moeten worden. De emotionele impact van toen wordt zo 
voelbaar en de link wordt gelegd met hedendaagse uitdagingen.

Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en 
wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en vfonds. 
Brabant Remembers is partner van Europe Remembers.    

STICHTING CROSSROADS BRABANT ’40 - ’45   |   TROTSE EIGENAAR VAN BRABANT REMEMBERS
ALMIJSTRAAT 14, 5061 PA OISTERWIJK   |   +31 13 303 03 90    |    INFO@BRABANTREMEMBERS.COM    |    WWW.BRABANTREMEMBERS.COM

invests in

Omslagmap voor onder andere pers berichten



Brabant Remembers / Crossroads Huisstijl Manual - Versie 4

36

WEBSITE

HERINNEREN MET EEN BETEKENIS

NIEUWS

SAMENWERKENDE PARTNERS

WHAT’S IN A NAME
MOERDIJK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut consequat cursus nisl. 
Donec non justo non magna luctus feugiat sit amet ut nibh. Nunc ac lacinia dui, quis semper arcu. 

Sed efficitur, libero ac feugiat faucibus, dolor magna placerat massa, ac blandit erat est eget massa. 
Proin tempor tincidunt nulla non ultrices.

Morbi laoreet ornare rhoncus. Sed purus ante, feugiat vitae interdum 
sed, placerat vel ante. Ut ut leo eu risus ullamcorper finibus ac in nunc. 
Donec vestibulum id mauris tempus iaculis. Suspendisse vitae augue id 
erat dictum ullamcorper. Duis a metus purus. Duis varius auctor turpis 
in cursus.

De betekenis van herinneren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de levenspaden van mensen uit 
binnen- en buitenland elkaar gekruist en zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. 
Brabant Remembers verzameld deze bijzondere en inspirerende verhalen en 
verteld ze door. Zo verbinden we toen en nu, plaatsen en mensen, met elkaar.
 
In 2019 en 2020 vertellen we een creatieve en indringende vorm op 75 locaties 
in Brabant 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen. 

Bekijk de verhalen

©2018 Stichting Crossroads Brabant 40|45 - Mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant en vfonds. 
Het thema Brabant Remembers is eigendom van Stichting Crossroads Brabant 40|45

Stichting Crossroads Brabant 40|45 is partner van de Liberation Route Europe en maakt deel uit van Europe Remembers.
Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Proclaimer | Pers

VERHALENHOME HERINNEREN ACTIVITEITEN PARTNERS NIEUWS CONTACT

ENG | DU | FR | PO | FR

BRABANT REMEMBERS
75 PERSONAL LIFE CHANGING WAR STORIES

Bergen op Zoom

Breda

Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

Boekel

Alphen

Eּמen-Leur
Mill

Veghel

Hoogerheide

Nuland

Gemert

Vught

Oisterwijk

Deurne

Werkendam

Oss

Sint-Michielsgestel

Oirschot

Bergeijk

Kaatsheuvel

Budel

Leende

Oosterhout

Rijsbergen

Dussen

Biesbosch

Heeswijk-Dinther

Boxtel

Eersel

Haaren

Hilvarenbeek

Reusel

Berkel-Enschot

Waalwijk

Dongen

Goirle

Sint Anthonis

Eerde

Heusden

Halsteren
Overloon

Best

Klundert

Ulicoten

Borkel

Someren

Roosendaal

Lith

Woensdrecht

Drimmelen

Ommel

Welberg

Wijk en Aalburg Landerd

Sonniuswijk

Geertruidenberg

Rucphen

Cuijk
Uden

Mielo
Geldrop

Veldhoven

Waalre

Bladel

Bergen op Zoom

Breda

Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

Boekel

Alphen

Eּמen-Leur
Mill

Veghel

Hoogerheide

Nuland

Gemert

Vught

Oisterwijk

Deurne

Werkendam

Oss

Sint-Michielsgestel

Oirschot

Bergeijk

Kaatsheuvel

Budel

Leende

Oosterhout

Rijsbergen

Dussen

Biesbosch

Heeswijk-Dinther

Boxtel

Eersel

Haaren

Hilvarenbeek

Reusel

Berkel-Enschot

Waalwijk

Dongen

Goirle

Sint Anthonis

Eerde

Heusden

Halsteren
Overloon

Best

Klundert

Ulicoten

Borkel

Someren

Roosendaal

Lith

Woensdrecht

Drimmelen

Ommel

Welberg

Wijk en Aalburg Landerd

Sonniuswijk

Geertruidenberg

Rucphen

Cuijk
Uden

Mielo
Geldrop

Veldhoven

Waalre

Bladel

DE GOEDE DUITSER – 
GEEN SPROOKJE

GOIRLE

Er was eens een Duitse jongen die alles over breekbaarheid wist. Zijn 
wieg stond in Meißen, de porseleinstad van Duitsland. Karl-Heinz Rosch 
was een ongewenst kind. Het huwelijk van zijn ouders sneuvelde vroeg-
tijdig, waarna zijn opa en oma hem in huis namen. Toen hij dertien jaar 
was, klonken er scherven in Nederland. Het Duitse leger viel binnen. 

LOCATIE GOIRLE
LANDSCHAPSOBJECT STANDBEELD
THEMA STRIJD 44
UITINGSVORM THEATER

MEER OVER DIT VERHAAL

FEBRUARI   10/02/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ut 
consequat cur. Donec non justo 
non magna luctus feugiat sit amet 
ut nibh. Nunc ac lacinia dui, quis 
semper arcu. Sed efficitur, libero 
ac feugiat fauciblandit erat est 
egultricete non.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ut 
consequat cursus nisl. Donec non 
justo non magna luctus feugiat sit 
amet ut nibh. Nunc ac lacinia dui, 
quis semper arcu. Sed efficitur, 
libero ac.massa, ac blandit erat est 
eget massa. 

JANUARI    5/01/2019 MAART    15/03/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ut 
consequat curugiat faucibus, dolor 
magna placerat massa, ac blandit 
erat est eget massa. Proin tempor 
tincidunt nulla non ultrices.

invests in

VOLLEDIG ACTIVITEITEN OVERZICHT

VOLLEDIG NIEUWS OVERZICHT

ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ
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GADGETS
BRABANT REMEMBERS GIVE AWAY

150MM

FOTO

FOTO

180MM

100MM

50X50MM

FOTO HOUDER
VERVAARDIGD UIT KUNSTSTOF

20MM

20MM

130MM

www.brabantremembers.com
Give away Fotohouder
De kruisvorm bruikbaar als fotohouder.
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GADGETS

BRABANT REMEMBERS GIVE AWAY SPELD

www.brabantremembers.com20 X20 MM 5 MM

Gadget speld
De kruisvorm toegepast als button-pin. Dit speldje is 
ontwikkeld als “beloning” voor het verzamelen van punten 
in de Brabant Remembers AR-app - Living History.
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Voorzijde +-95mm breed
Achterzijde logo +-290mm breed

Result Softsheljack
Kleur zwart

6x S
10x M
10x L
7x XL
2x XXL 

Voorzijde +-95mm breed
Achterzijde logo +-290mm breed

Result Softsheljack
Kleur zwart

6x S
10x M
10x L
7x XL
2x XXL 

KLEDING

Jas
Stoere jas die de boodschap verder uitdraagt.
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LOGO ANIMATIE EN GRAFISCHE BEELD ELEMENTEN T.B.V. VIDEO

JAN SEGERS 
LEVEN

VERANDERDE HIER

COR SEGERS - FAMILIELID
Alphen www.brabantremembers.com

invests in

NEEL OONINCX
LEVEN

VERANDERDE HIER

NEEL OONINCX 
Kruispunt bij Ulicoten www.brabantremembers.com

invests in
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