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Iconische projecten
 • Dilemma doolhof (2019-2020)

 • Expositie stillleven (2019-2020)

 • 6 Kunstwerken in Brabant (2020)

 • Internationale jongerenconferentie Waalre (2019)

Samemwerkingsprojecten
 • OMG2019 route

 • Kunstwerk i.s.m. Glow/Eindhoven

 • Fietspad Overloon-Ysselsteyn

 • Theater Best

 • Samenwerking met de B5

 • Regio de Biesbosch & Regio de Peel

 • Poolse premier Breda (2019)

 • Internationaal (muziek)theater (2020)

De lokale en regionale pareltjes
 • Filmpjes Omroep Brabant

 • Begeleiding gemeenten door Rocco Verdult

 • Call for proposal

Museaal Domein & onderzoek/kennis
 • De AR-route app

 • Verhalen ophalen en ontsluiten

Versterking van de museale infrastructuur
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In de lente van 1942 meldt de achttienjarige Brabander Hendrik Hoeks zich met een gebroken hart aan bij de 
Waffen SS. Hij wordt goedgekeurd, opgeleid en uitgezonden naar de Kaukasus, waar hij nog geen jaar later sterft. 
In datzelfde jaar sluit zijn leeftijdsgenoot Mientje Proost uit Bergen op Zoom zich aan bij het verzet. Na te zijn 
verraden wordt ze gedeporteerd naar Vught, Ravensbrück en Dachau.

Hendrik en Mientje laten zien hoe iedere beslissing tijdens de Tweede Wereldoorlog levensveranderende gevolgen 
kon hebben. Omdat Brabant het toneel was van alle grote thema’s uit de oorlog, hebben al die keuzes tot talloze 
persoonlijke verhalen geleid. In 2019 en 2020 komen die verhalen samen in het programma Brabant Remembers. 

Om jongere en nieuwe generaties te bereiken met deze Brabantse verhalen betrekken we gemeenten, makers 
en kunstenaars. We vragen ze om de verhalen te vertalen naar een beleving, een kunstwerk, een installatie, een 
podiumkunstenwerk of iets heel anders. Centraal daarin staat het keuzemoment. Niet om expliciet of normerend 
de vraag te stellen “Wat zou jij doen?”, maar om aan te zetten tot nadenken en een goed gesprek.

Nationale en internationale Brabantse ambassadeurs, waaronder Rocco Verdult, vertalen de beslissingen van toen 
naar hedendaagse belevingen. Daarnaast vertelt iedere Brabantse gemeente een lokaal verhaal uit de oorlog. 

Met de persoonlijke verhalen en de campagne Brabant Remembers hopen we makers, kunstenaars en beleidsmakers 
te inspireren. Zodat een breed en talrijk publiek in 2019 en 2020 op 75 plaatsten, 75 verhalen beleeft. Zodat de 
dilemma’s waar gewone mensen in ongewone omstandigheden voor stonden, tonen hoe buiten de kaders denken 
tot ongekende hoogte- en dieptepunten kan leiden. 75 jaar na de Bevrijding komt de geschiedenis nu tot leven en 
wordt het Brabantse verhaal lokaal, regionaal en (inter)nationaal verteld.

In de programmalijn Crossroads Brabant ’40-’45 in 2019 en 2020 wordt uiteengezet hoe de Stichting Crossroads 
Brabant ’40-’45 dat gaat bereiken met de campagne Brabant Remembers. Dit jaarplan geeft aan welke 
doelstellingen op welke manier het komende jaar bereikt gaat worden. 

De structuur van de basisprogramma’s zoals gebruikt in de programmalijn, wordt hier ook gebruikt. 
De programma‘s hebben zoals het plaatje laat zien een versterkende invloed op elkaar.

  •  Basisprogramma kennis
  •  Basisprogramma museaal domein
  •  Basisprogramma herinneren en herdenken
  •  Basisprogramma beleven en ervaren
  •  Basisprogramma marketing en communicatie
  •  Basisprogramma trade, sales & pers
  •  Financiering

INLEIDING
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Juni 2018 was het zover, alle 751 verhalen werden gebundeld gepresenteerd. Van de ruim 600 verhalen die in 
15 regiobijeenkomsten verspreid over Brabant zijn opgehaald, is door de Inhoudelijke Raad een selectie gemaakt. 
Vervolgens zijn de 75 geselecteerde verhalen door ruim 12 schrijvers, volgens de storytelling principes van NHTV, 
opgeschreven. De verhalen, verdeeld over Brabant, verdeeld over de thema’s en perspectieven, gekoppeld aan 
locaties en daar waar mogelijk verrijkt met beeldmateriaal, zijn toen samengevoegd in een bijzonder drukwerk. 
Iedere gemeente heeft een bundel ontvangen. En de stichting is inmiddels in gesprek met ruim 45% van de 
gemeenten om te kijken hoe een samenwerking rondom “hun” verhaal een bijdrage kan leveren aan het culturele 
programma Brabant Remembers.

Om de individuele verhalen te koppelen aan de belangrijkste WOII-erfgoed locaties, zoals onze musea, is een 
Augmented Reality app ontwikkeld. Een app waarin op tien locaties tien verhalen via je telefoon weer tot leven 
komen. Met behulp van 30 acteurs worden deze verhalen van toen op de locatie van toen en nu nagespeeld. 
Op het hoogtepunt van het verhaal wordt de kijker zelf geconfronteerd met het levensveranderende dilemma, 
wat zou jij doen? Na de keuze toont het verhaal voor welke oplossing toen door de hoofdpersoon is besloten. 
Vervolgens eindigt de app met een verwijzing naar de musea in de buurt. 

MAAR EERST EEN KORTE TERUGBLIK…

Hier wordt gesproken over 75 verhalen, in werkelijkheid zijn het 87 verhalen. Om recht te kunnen doen aan het totaaloverzicht van 
gebeurtenissen in Brabant (de verhalen samen geven een hele goede indruk van WOII), de spreiding en toekenning van ieder verhaal 
zodat iedere gemeente tenminste 1 verhaal heeft uit de bundel. Omdat we conceptueel voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één 
verhaal willen selecteren, komen we uit op 75 verhalen en dat is wat we communiceren.

1

FOTO
De Brabant Remembers vehalenbundel
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Waarmee ook een begin is gemaakt, en begin 2019 wordt opgeleverd, zijn de 75 mini-documentaires die gemaakt 
zijn van de verhalen uit de bundel. In samenwerking met Omroep Brabant worden van alle verhalen korte verslagen 
gemaakt. Op de locatie waar het verhaal zich afspeelde worden, indien mogelijk, de ooggetuigen gevraagd hun 
verhaal te vertellen. Deze persoonlijke verhalen worden  gelardeerd met oud beeldmateriaal. Wanneer niemand uit 
eerste hand het verhaal kan vertellen worden ambassadeurs voor de camera gevraagd; mensen die vanuit directe 
betrokkenheid en/of inhoudelijke expertise het verhaal ook goed kunnen vertellen. 

Om de verhalen te kunnen vertalen naar een 
interessant regio-overschrijdend programma 
is Rocco Verdult als curator aangesteld. Rocco 
is een social designer en heeft als opdracht de 
gemeenten te inspireren met de verhalen en hun 
programma’s inhoudelijk te verbinden met
Brabant Remembers, de zogenaamde pareltjes 
van de C-projecten. 

Rocco heeft een concept uitgewerkt waarin de 
C-projecten met elkaar worden verbonden. In zeven 
algemene regionale bijeenkomsten verspreid over 
de provincie is het programma van Brabant 
Remembers toegelicht en heeft Rocco laten zien 
hoe je elementen uit een verhaal op een eigentijdse 
en innovatieve manier kunt vertalen naar een 
programma. Uit deze regionale bijeenkomst zijn 
specifieke vragen van regio’s gekomen om een 
meer intensieve samenwerking. Zo hebben onder 
andere Land van Cuijk, de Kempen, De Peel (via het 
Klok & Peel museum) de Biesbosch-gemeenten 
(via het Museum BiesboschEiland) eigen regionale 
bijeenkomsten georganiseerd waar Rocco en 
Brabant Remembers bij zijn aangesloten. In 2019 
verwachten we daar met specifiek uitgewerkte 
programma’s te komen.FOTO

15 regiobijeenkomsten zijn er georganiseerd 
om in Brabant de persoonlijke verhalen op te halen

FOTO
Stap direct in de persoonlijke verhalen via 
de Brabant Remembers - Living History AR App



JAARPLAN BRABANT REMEMBERS 2019-20208

Deze gemeentelijke projecten worden ook verbonden door 75 Stilllevens: Sleutelscènes van 75 Brabantse 
oorlogsverhalen. Deze sleutelscènes die vertaald zijn naar 75 maquettes worden opgeleverd in 2019. Het concept 
is gepresenteerd en goedgekeurd door het bestuur en wordt in 2019 opgeleverd. Meer over de stilllevens is 
daarom te leven in het volgende hoofdstuk. 

Op het gebied van marketing en communicatie zijn ook al veel stappen gezet. Eind 2017 zijn eerste business-to-
business communicatiemiddelen opgeleverd, om het draagvlak te bewerkstelligen. Daarnaast is het mediaplan 
gepresenteerd. Inmiddels is het marketingcommunicatieplan voor de publiekskant klaar. De uitdaging hierin was 
een goed evenwicht te vinden tussen de huisstijl van Crossroads en Europe Remembers en dit te vertalen naar 
Brabant Remembers. Vervolgens is de toolkit ook zo ingericht dat andere partijen, zoals samenwerkingspartners, 
gemeenten, musea en partijen die via de call for proposal aansluiten bij Brabant Remembers binnen een eenduidige 
herkenbare stijl kunnen communiceren, waarbij de afzender en de eigenaar duidelijk zijn. De toolkit wordt vanaf 
oktober 2018 gedeeld met partners en andere partijen. Daarnaast is de website van brabantremembers.com 
in september online gegaan, hierop zijn alle verhalen te lezen en te zien, er is een duidelijke agenda waar alle 
evenementen, herdenkingen en viering in staan. Komende maanden worden deze steeds up tot date gehouden. 
Ook te zien zijn de arrangementen die specifiek voor Brabant Remembers zijn en worden ontwikkeld.

Ook is veel energie gestoken in het leren kennen van en bewerken van de (inter)nationale Trade markt. Hiermee 
wordt de internationale markt bedoeld van Canadese, Amerikaanse en Britse touroperators die met grote groepen 
Brabant komen bezoeken om o.a. het unieke WOII-aanbod. Ook de grotere nationale touroperators, zoals TUI en 
KRAS, worden benaderd. Om dit te bereiken worden en zijn internationale tradebeurzen bezocht zoals de ITB 
in Berlijn en de WTM in Londen. Daarbij worden site-inspections (een reis naar de locatie) georganiseerd van 
touroperators en internationale pers die dan locaties zoals musea en ander mooi bezoekbaar aanbod aandoen. 
Deze aanpak is tijdsintensief maar de beste methode om een langdurige relatie op te bouwen om ook na 
2019/2020 nog interessant te blijven.

FOTO
Een fragment uit de toolkit
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Tenslotte zoekt de Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 met haar programma Brabant Remembers pro-actief 
naar samenwerking met landelijke organisaties als het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Platform WOII, stichting 75 jaar 
Vrijheid en de Europese Stichting Liberation Route Europe. Ook wordt actief kennis gedeeld met andere provincies. 
Niet alleen met de aangrenzende provincies zoals Limburg, Zeeland, Gelderland en Zuid-Holland, maar ook met 
Groningen en Overijssel is overleg en vindt kennisdeling plaats en afstemming.

Geconcludeerd kan worden dat voor de realisatie van de doelstellingen van het basisprogramma kennis, 
herdenken en herinneren, en binnen het basisprogramma beleven en ervaren de C-projecten, al grote vooruitgang 
is geboekt. Op de volgende pagina’s wordt ingegaan hoe we de deze en de andere basisprogramma in 2019 verder 
gaan uitwerken.

FOTO
De folder gericht op internationale touroperators

FOTO
De website www.brabantremembers.com
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BASISPROGRAMMA KENNIS
Erfgoed Brabant werkt aan een website waar de, meer dan zeshonderd, verzamelde verhalen ontsloten worden. 
Alle website bezoekers kunnen de verhalen dan lezen. Daarnaast wordt daar ook de mogelijkheid geboden om 
verhalen te uploaden. De database die achter deze website zit wordt ook verbonden met de collectie van het NIOD 
via netwerkoorlogsbronnen.nl. Ook wordt de koppeling gezocht met andere -regionale- databases. Deze website 
wordt opgezet met de huisstijlelementen van Brabant Remembers en vanuit beide websites wordt op duidelijke 
interactieve wijze naar elkaar verwezen. Oplevering van de website van Erfgoed Brabant staat gepland op 5 mei 2019.

De bundel met de 75 persoonlijke levensveranderende verhalen wordt nog verrijkt met uitleg van de thema’s. 
Zo wordt toegelicht wat wordt bedoeld bijvoorbeeld met strijd of verzet. Daarnaast worden 11 essays geschreven 
waar dieper in wordt gegaan op bijzondere episodes, zoals economische samenwerking met de bezetter. Zowel 
de thema’s als de essays dienen de tijd van toen beter te kunnen duiden en de verhalen beter in de dagelijkse 
werkelijkheid van toen te plaatsen. Daarnaast wordt gekeken of alle verhalen van beeldmateriaal verrijkt kan 
worden. Wanneer deze teksten voltooid zijn wordt de bundel geüpdate naar een boek en in grote oplage gedrukt 
en verspreid. De planning is het basisprogramma kennis op 5 mei 2019 voltooid te hebben. Waarbij het uitwisselen 
en delen van kennis, van de verhalen tot de storytellingprincipes, blijft voortduren ook na 2020. 

 

BASISPROGRAMMA MUSEAAL DOMEIN
De museale infrastructuur heeft een impuls nodig. Op verzoek van de provincie Noord-Brabanten het vfonds 
heeft de Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 een coördinerende rol gekregen. De samenwerkingsovereenkomst
tussen vfonds en provincie is hier een resultaat van. De uitdaging ligt nu bij de musea en bij de Stichting Crossroads 
Brabant ’40-’45 om deze samenwerkingsovereenkomst omgezet te krijgen in daadwerkelijke financiering. 
Vfonds heeft zich inmiddels uitgesproken over een bijdrage aan Generaal Maczek Memorial, Nationaal Monument 
Kamp Vught en Oorlogsmuseum Overloon. De provincie ondersteunt deze musea ook financieel. De provincie heeft 
besloten om voor museum Bevrijdende Vleugels het gehele MOB-terrein onder de loep te nemen en hier een 
ontwikkelplan voor te ontwikkelen. Het informatiecentrum in Bergen op Zoom kan waarschijnlijk met gelden van 
provincie en vfonds gerealiseerd gaan worden na 2019. Wanneer de musea hun nieuwe deuren openen ondersteunt 
Brabant Remembers hen uiteraard in communicatie en marketing en op andere wijze waar nodig.

Naast de bouw en verbouwingen die de museale infrastructuur versterkt, is er nog één plan dat momenteel 
wordt ontwikkelt welke bijdraagt aan de versterking van het museale domein; een bus. De bus bevat van binnen 
een expositie van persoonlijke verhalen die zowel voorkomen binnen Brabant Remembers als binnen de musea. 
De bus kan ingezet worden door scholen, maar ook zelfstandig ten behoeve van promotie worden ingezet. De 
bus is ook aan de buitenkant goed herkenbaar als Brabant Remembers bus en zou gaan rijden vanaf 5 mei 2019. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ook bedacht in de maand april en eerste week van mei 2020 met een bus 
te gaan rijden om persoonlijke verhalen op te halen en te communiceren. Goede afstemming is daarom noodzakelijk 
want het is niet wenselijk, zowel inhoudelijk als financieel, om met twee bussen door Brabant te rijden. 

Tot slot ontwikkelt Brabant Remembers in nauw overleg met de musea en locaties arrangementen die ook door 
individuele reizigers uit Nederland boekbaar zijn.

JAARPLAN 2019
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BASISPROGRAMMA HERINNEREN EN HERDENKEN
Via de contactpersonen bij de gemeenten wordt in kaart gebracht welke herdenkingen en vieringen waar en 
wanneer worden georganiseerd. Deze worden op de website van Brabant Remembers gecommuniceerd en 
daarmee ook op de website van Europe Remembers en 75 jaar vrijheid. De Brabantse kick-off van herdenkingen 
vindt plaats in Waalre. Voorafgaand aan de jaarlijkse herdenking van de Brabants Gesneuvelden vindt een 
internationale jongerenconferentie plaats in het gemeentehuis in Waalre. Concept en plan van aanpak worden 
toegelicht in het hoofdstuk iconische projecten.

Op de website van Brabant Remembers staat ook een pagina waar alle initiatieven van lesbrieven en -middelen 
voor diverse niveaus van onderwijs worden verzameld. 

 

BASISPROGRAMMA BELEVEN EN ERVAREN
Dit basisprogramma bestaat uit ongeveer vijf iconische A-projecten, B-samenwerkingsprojecten en lokale 
C-pareltjes. Eind 2018 wordt definitief bepaald hoeveel A- en B-projecten er zijn. Of een activiteit, project et cetera 
een A-, B- of C-project is, wordt bepaald door de volgende factoren:
 • Productie, van concept tot financiering, is in handen van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45: maakt dat 
  het een A-project is. Publieksbereik is zeer hoog, meer dan 100.000 bezoekers en artistieke kwaliteit is 
  ook zeer hoog en inspirerend. De A-projecten worden ingezet worden ingezet om de doelstelling van 
  Crossroads om meer dan 500.000 bezoekers naar Brabant te trekken te behalen.
 • Bij B- en C-projecten wordt de productie van concept tot financiering gedaan door een andere partij en 
  ondersteunt de Stichting Crossroads Brabant ’40-’45. De stichting ondersteunt beide zowel artistiek als 
  financieel en toetst aan vastgestelde criteria of het past binnen het programma van Brabant Remembers
 • Groot bereik of grote impact. Heeft het project een bereik van meer dan 20.000 bezoekers, dan is het 
  een B-project, daaronder is het vaak een C-project. Een C-project zorgt voor lokale verbinding, 
  heeft lokale of regionale uitstraling en bereik. 
 • Deze indeling is niet in het spreekwoordelijke beton gegoten. En een project dat start als C-project 
  kan uitgroeien tot een B-project.
 • Definitieve vaststelling wordt bepaald door Brabant Remembers en haar onafhankelijke raad van advies. 
 

60 lokale pareltjes: de C-projecten
Om te beginnen met de laatste; de C-projecten krijgen steeds meer vorm. De samenwerking met de gemeenten 
loopt goed en dit najaar wordt bekeken hoe we alle gemeenten kunnen laten aansluiten. Dit kan doordat men een 
Brabant Remembers verhaal vertaalt naar een beleving, omdat men aansluit als gemeente waar de tocht van de 
circa 300 voertuigen van Operatie Market Garden doorheen trekt, doordat met een fiets of wandelroute ontwikkelt, 
een vrijheidsmaaltijd organiseert et cetera. Daarnaast blijft Brabant Remembers de gemeenten ondersteunen met 
inspiratiesessies door Rocco Verdult. Ook ontvangen alle gemeenten van Brabant Remembers ter inspiratie en 
verbinding een stillleven (ja, met drie l-en) ontwikkeld door Rocco Verdult en de mini-documentaires kunnen de 
gemeenten helpen bij de verbeelding en inspiratie van “hun” verhaal.  
 

Call for proposal
Binnen vastgestelde criteria kunnen gemeenten, kunstenaars, makers, culturele (erfgoed) organisaties en anderen 
die rondom het thema WOII-activiteiten -in de breedste zin van het woord- ontwikkelen een aanvraag voor een 
financiële bijdrage indienen bij Brabant Remembers. Met gelden van provincie en vfonds wordt een call for proposal 
uitgeschreven. Belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn onder andere dat een verhaal uit de 
bundel aan de basis moet liggen en dat jongere en nieuwere generaties bereikt moeten worden, cofinanciering 
is een belangrijke financiële voorwaarde. De call for proposal wordt beoordeeld door een onafhankelijke Raad van 
Advies en uiteindelijk door vfonds toegekend of afgewezen.



JAARPLAN BRABANT REMEMBERS 2019-202012

SAMENWERKINGSPROJECTEN
Voor de B-projecten zijn inmiddels de volgende 10 partners in kaart gebracht, de eerste vijf zijn verregaande 
projectvoorstellen die in 2019 worden uitgevoerd en waarvan samenwerking zeker is. De samenwerking met 
de laatste vijf bevindt zich nog in een verkennende fase. Hieronder een korte toelichting per samenwerkingspartner.

  1. Route Operatie Market Garden 2019  
  2.  Samenwerking met regionale hubs
  2a.     Openlucht spektakel Supersum
  2b.      Biesbosch MuseumEiland
  3.  Fietspad Overloon
  4. Muziektheaterproductie
  5.  Samenwerking met de B6

Voor alle samenwerkingsprojecten geldt dat Brabant Remembers haar inhoudelijke boodschap voor een breed 
publiek voor het voetlicht krijgt en dat zij daarvoor een financiële bijdrage levert en het project in het internationale 
Travel en Trade aanbod en de andere communicatie en marketingkanalen opneemt op een prominente plaats. 
 

Ad 1. Route Operatie Market Garden 2019
Brabant Remembers ondersteunt de Stichting Operatie Market Garden 2019 (OMG2019) om in 2019 met meer 
dan 400 voertuigen de route van Operatie Market Garden weer te kunnen rijden. Met verzamelt op 13 september 
in Leopoldsburg en vanaf daar wordt op 14 september in colonnes zoveel mogelijke via de originele route gereden 
naar Veghel, waar een basecamp wordt opgezet. Ook komt een kleine uitvalbasis bij Grave -Cider White- waar 
bezoekers naar toe kunnen. Vanuit basecamp worden gedurende de week scholen bezocht en kan publiek het 
basecamp bezoeken. In het weekend van 21 en 22 september wordt het tweede deel van Operatie Market Garden 
tot en met Nijmegen afgelegd. In 2014 werden zowel de route als het basecamp zeer goed bezocht met meer dan 
200.000 bezoekers in Brabant alleen.

De organisatie van deze tocht is geheel in handen van de Stichting Operatie Market Garden 2019. OMG2019 vindt 
aansluiting in het programma van Brabant Remembers door inhoudelijke verhalen te koppelen aan de route. 
Daarnaast wordt basecamp verbonden aan de musea door van alle toegangskaartjes aan basecamp ook kortings-
kaarten te maken voor de musea. Dat wordt ook actief gecommuniceerd door OMG2019. Verder is er de mogelijkheid 
voor Brabant Remembers zich te presenteren op het basecamp. Tenslotte wordt gekeken naar passende promotie-
materialen, bijvoorbeeld vlaggetjes om mee te zwaaien langs de route met aan de ene kant de Nederlandse vlag 
en aan de andere kant Brabant Remembers. 

FOTO
De Operatie Market Garden route wordt opnieuw gereden
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OMG2019 wordt gepromoot via de kanalen van Brabant Remembers. Zo wordt de route meegenomen in het 
internationale Travel en Trade aanbod. Daarnaast ondersteunt de Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 OMG2019 
bij het behouden van draagvlak en de ontwikkeling van een logistiek en inhoudelijk sterk plan van aanpak in 
afstemming met andere partijen zoals provincie.
 
 
Ad 2. Samenwerking met regionale hubs
Brabant Remembers is tevens een beweging die organisatoren van herdenkingen en de hoeders van verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog inspireert en motiveert om nieuwe vormen van herinneren en herdenken te ontwikkelen. 
Deze nieuwe vormen hebben als doel een bredere doelgroep aan te spreken en te betrekken bij de herinneringen en 
herdenkingen. De inzet van curator Rocco Verdult en de inspiratiesessies die Brabant Remembers hebben gehouden, 
hebben daar een impuls aan gegeven. Om deze energie en plannen duurzaam te kunnen verankeren, werkt Brabant 
Remembers daar waar mogelijk met “hubs” samen. Dit zijn regio’s waar de samenwerking rondom WOII is opgestart 
en waar één kartrekker de programma’s in de regio samenbrengt. Hierdoor ontstaat ook op regionaal niveau aan sa-
menhangend sterk programma en ontstaan een netwerk dat het programma versterkt en verduurzaamd. 

Regionale hubs waar Brabant Remembers mee gaat samenwerken zijn onder andere de Brabantse Wal, De Peel, De 
Kempen en de Biesbosch. Hieronder twee voorbeelden van de projecten van de regionale hubs die we als Brabant 
Remembers willen ondersteunen, zowel met onze kennis en expertise, ons netwerk, onze marketingcommunicatie als 
financieel. 
 

Ad 2a. Openluchttheaterspektakel Bergen op Zoom “Supersum”
Stichting Bevrijding Brabantse Wal heeft verschillende en veel programmaonderdelen onder zich. Enkele daarvan 
zijn ook geschikt voor een (inter)nationale doelgroep zoals het spektakelstuk Supersum.

Supersum zoals in “Mille periculis supersum”. De spreuk op het historische stadhuis aan de Grote Markt in Bergen 
op Zoom. Duizend gevaren kom ik te boven luidt de vrije vertaling. Supersum staat volgens De Vierschaar voor 
overleven, steunen, verdedigen, overwinnen en gaat over de Slag om de Schelde in en rondom de Brabanste Wal.

Stichting de Vierschaar organiseert ieder jaar een grootse theateruitvoering waar de verschillende amateurtoneel 
en muziekclubs aan meewerken. De kwaliteit ervan is op hoog niveau. Voor 2019 wil Stichting de Vierschaar extra 
groot uitpakken door een openluchtspektakel te organiseren bij het vestigingswerk de Waterschans. Doel is om 10 
voorstelling te houden waar iedere keer 2.000 plaatsen beschikbaar zijn. Om het voor een internationaal publiek 
ook aantrekkelijk te houden en onderdeel te laten zijn van het internationale Travel en Trade aanbod worden de 
voorstelling ook in het Engels boventiteld. De link met Brabant Remembers is een inhoudelijke, de verhalen en 
daarnaast wordt een brede bovenregionale doelgroep aangesproken. 

FOTO
Stichting De Vierschaar organiseert een groot openluchtspektakel in Bergen op Zoom
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Ad 2b. Biesbosch MuseumEiland & Biesbosch gemeenten
Een ander voorbeeld van ondersteuning van een regionale hub-functie is het Biesbosch MuseumEiland. Cultuur 
en natuurhistorie komen op een mooie en natuurlijke manier bij elkaar in de Biesbosch. Door haar bijzondere 
natuurgebied speelde de Biesbosch een bijzondere rol in de Tweede Wereldoorlog. Het vormde het ideale decor 
om kennis, voedsel en mensen uit te wisselen van bevrijd naar bezet gebied en andersom, de crossing genaamd. 
De gemeente Drimmelen en het Biesbosch MuseumEiland voorop willen dit graag voor 2019 en ver daarna 
zichtbaar maken, door publiek echt mee te nemen in die crossings. Brabant Remembers ondersteunt hen door 
inspiratiesessies te geven, om te kijken hoe alle Biesbosch gemeenten hierin gezamenlijk kunnen optrekken en 
een zo sterk mogelijk internationaal aantrekkelijk programma kunnen maken. 

Ad 3. Fietspad Overloon
Deze route schetst een verhaal van Oberhausen tot Overloon, dat draait om Karl Schipper (1921-1944). Hij is 
afkomstig uit Oberhausen en al jong lid van de Hitlerjugend. Vanaf 1939 komt hij in dienst bij de Wehrmacht 
en wordt hij opgeleid tot Fallschirmjäger. Daarna wordt hij ingezet op verschillende plekken in Afrika en Europa. 
Hij was het voorbeeld van een geharde Duitse militair, een ervaren en dus geduchte tegenstander van de geallieerde 
troepen tijdens Market Garden. Maar al zijn ervaring mocht hem niet baten, want tijdens de slag bij Overloon werd 
hij op 6 oktober 1944 bij toeval geraakt door een granaatscherf, die zijn longen beschadigde waarna hij doodbloedde. 
De plek waar Schipper sneuvelde, ligt aan de route en wordt gemarkeerd. Ook andere plekken waar het leven 
duidelijk veranderde, worden langs de route gemarkeerd, zoals de plaats waar het Britse Norfolk Regiment de 
Loobeek overstak (waaraan het riviertje later de bijnaam “Bloedbeek” ontleende en beeldmerk in de Crossroads = 
Brabant Remembers campagne) en de beide Commonwealth begraafplaatsen van Overloon en Venray.

FOTO
Een culturele fietsroute verbindt 
de locaties van het Oorlogsmuseum 
Overloon en de Duitse militaire 
begraafplaats Ysselsteyn

FOTO
Inspiratiesessies op een 

gedenkwaardige locatie in de Biesbosch
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De fietsroute komt voort uit de samenwerking van het museum in Overloon (NB) met het Jongeren Ontmoetingscentrum 
van de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn (L). Het is per definitie een investering met een duurzaam 
karakter vanwege het infrastructurele karakter van het project. Het aanbod dat beide instellingen met deze 
fietsroute creëren is inhoudelijk vernieuwend. De route is een culturele verbinding tussen twee relevante lieux de 
memoires, en roept zo spanningsvelden op die door de hele Tweede Wereldoorlog heen aan de orde van de dag 
waren, namelijk: Nederlands/Duits en leven/dood. Tot slot, de fietsroute gaat door een landelijke streek en biedt 
zo ruimte voor reflectie tussen de Duitse militaire begraafplaats en het Oorlogsmuseum in.  
 

Ad 4. Muziektheaterproductie
Theater is uiteraard al een beleving op zich. Miljoenen mensen gaan jaarlijks naar theatervoorstellingen en worden 
geraakt door verschillende verhalen, prachtige zang en uitbundige dans. REL entertainment voegt daar nog het 
element van special effects en historisch correcte voertuigen en een prachtige locatie aan toe. Het publiek maakt 
een tijdreis en stapt meteen binnen in een compleet andere wereld, met een echte Dakota uit de Tweede Wereldoorlog, 
kostuums en wapens. Dit alles maakt, samen met muziek van een live orkest en prachtige zang en acteerwerk, 
de theaterbeleving compleet. Het publiek zit middenin het verhaal en de zintuigen worden geprikkeld! 
REL entertainment gaat een van de verhalen verzameld binnen Crossroads verwerken tot muziektheatervoorstelling. 
De primaire locatie is de hangaar van museum Bevrijdende Vleugels in Best zijn. Op deze locatie hebben zij de 
ruimte voor voertuigen, special effects en beschikking over een unieke Tweede Wereldoorlog sfeer waarbij het 
publiek een complete beleving krijgt. Echter om de verbinding binnen de regio te stimuleren zijn we mogelijkheden 
aan het ontwikkelen om de voorstelling ook op andere locaties te kunnen brengen binnen Brabant. Het verhaal 
speelt zich af in de regio Best en omstreken maar het blijft een herkenbaar verhaal voor een brede doelgroep. 
Het zal op meerdere locaties mensen kunnen raken. 

Ad 5. Samenwerking met de B6
Brabant Remembers zoekt ook actief samenwerking met deze actieve regio‘s en B6. Doel hiervan is een naast 
programma voor nationale en internationale geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden te kunnen overnachten 
en andere mooie locaties van Brabant te kunnen ontdekken. Kortom, versterking van programma van Brabant 
Remembers en overnachtingsmogelijkheden voor grote groepen.

FOTO
REL entertainment ontwikkelt een unieke theaterproductie op basis van de verhalen bundel
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ICONISCHE A-PROJECTEN
De iconische A-projecten worden ontwikkeld onder regie van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 en hebben 
een groot bereik en sterke inhoudelijke impact.

  Onder de iconische projecten vallen:
  1.  Stilllevens vormen een expositie (op o.a. DDW)
  2.  Dilemma Doolhof
  3.  Roadshow met 6 community-art kunstwerken 
  4.  Internationale jongerenconferentie Waalre

Ad 1. Stilllevens vormen een expositie (op o.a. DDW)
STILLLEVENS is een collectie van 75 maquettes met dezelfde afmeting op schaal 1:87/H0. Hiermee willen we het 
publiek letterlijk om het verhaal heen laten lopen en zo de kans geven vanuit verschillende perspectieven naar 
de cruciale scène te kijken die het verhaal kenmerkt. 

De collectie bestaat voornamelijk uit witte exemplaren waarvan de scène zich overdag afspeelt. De scènes in het 
donker en in de nacht worden zwart. Slechts de mensen in de scène worden gekleurd om daarmee het publiek 
te gidsen en een houvast te bieden. Zodoende wordt de menselijke kant van elk verhaal centraal gesteld en krijgt 
het publiek de kans zelf te interpreteren, te fantaseren of zich in te leven in de situatie van toen. Elke bezoeker kan 
vervolgens voor zichzelf bepalen het feitelijke verhaal te gaan lezen of hierover met anderen in gesprek te gaan. 

Omdat van elk van de verhalen bepaalde feiten op meerdere manieren te interpreteren zijn en met de kennis van 
nu meerdere waarheden kent kan het publiek ook lering trekken uit een verhaal of in discussie gaan met elkaar. 
Het uiteindelijke doel van deze collectie is dat de bezoeker na het zien van de Stilllevens een aantal beeldende 
scènes zal onthouden. Dit kan hij/zij doen vanwege de vorm of inhoud maar vooral door vorming van eigen 
interpretatie, herkenning of mening en deze door te vertellen aan vrienden, familie of in de kroeg. Door deze 
beeldende vorm van de geschiedenis te laten reizen als expositie en op diverse plekken in de provincie, 
Nederland of zelfs Europa op te stellen willen we het bereik van de menselijke oorlogsverhalen uit Noord-Brabant 
vergroten en daarmee het besef van vrijheid waarborgen. Op 5 mei 2019 hebben bijna alle gemeenten een stillleven. 
De opening van de Stilllevens in een grote expositie heeft waarschijnlijk plaats tijdens en op de Dutch Design Week 
in Eindhoven.

Ad 2. Dilemma Doolhof
‘Crossroads’ is het punt waar verschillende wegen zich kruisen, waar de cruciale keuzes gemaakt worden. 
Dat gegeven heeft al geleid tot diverse boeken, films en legendes. Wie kent niet het verhaal van bluesgitarist 
Robert Johnson die op de Crossroads een pact met de duivel sloot: zijn ziel in ruil voor muzikaal talent? Of de 
dr. Faust van Goethe? Je zou kunnen zeggen dat op deze kruispunten het doolhof ontstaat dat we levenspad 

FOTO
Rocco Verdult werkt aan het eerste maquette model

FOTO
Stillleven Maquette van het verhaal van de Goede Duitser, 
gemeente Goirle
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noemen. De levensbepalende keuzes die in de 75 herinneringsverhalen centraal staan zijn dat soort kruispunten. 
Iedere keuze brengt je op een volgend punt waar je ook weer een keuze moet maken. Deze keuzes doen niet alleen 
een beroep op je intuïtie, maar ook op je geweten, op je moed, op je standvastigheid. 

Door mensen te vragen zich actief te verplaatsen in een verhaal en de levensbepalende keuzes in te voelen willen 
we de bezoekers bewust maken van de betekenis van dergelijke keuzes. Het verhaal neemt mensen mee vanuit 
het verleden naar het nu: ook nu maken we steeds levensbepalende keuzes, waarvan sommige voortkomen uit 
dat verleden. Het gaat daarbij expliciet niet om een moralistische benadering; er is geen oordeel over wat wel of 
niet goed is.

Brabant Remembers wil mensen laten ervaren wat het is om zo’n keuze te moeten maken. Om je eigen weg te 
zoeken door dat doolhof, letterlijk en figuurlijk. Er is geen visuele behandeling van een verhaal, er is alleen een pure 
ervaring die je ondergaat. Dat doe je door een wit doolhof te betreden zonder enige andere informatie dan dat 
het over dilemma’s gaat en dat je je weg moet vinden. Je wordt door het sobere doolhof geleid aan de hand van 
een verhaal over ervaringen van mensen uit WOII. In het verhaal worden deze doorgetrokken naar het heden, 
want ook nu maken we steeds weer keuzes die bepalend zijn voor de rest van ons leven. Het verhaal vraagt je 
om bij ieder kruispunt een keuze te maken. Daarna vervolg je je weg, tot aan de volgende kruising. En dan tot de 
buitendeur.

Het doolhof bestaat uit een vast vorm, opgebouwd uit witte kruizen die refereren aan het ‘veld van eer’, waar 
gevallen militairen uit WOII begraven liggen. Ook deze mannen hebben ooit een levensbepalende keuze gemaakt, 
namelijk om een land dat niet het hunne was te bevrijden. De kruizen vormen samen een doolhof met kruispunten 
dat omgeven is door een hoge muur. Van buitenaf is niet te zien dat het doolhof is opgebouwd uit kruizen. 
Ook binnenin zijn de kruizen niet te herkennen. De hoogte van de vorm is circa twee meter, zodat de (meeste) 
bezoekers er niet bovenuit kunnen komen. De gangen van het doolhof zijn nauw. De totale vorm is aan de 
buitenzijde wit, de binnenzijde is donkergrijs. Alles werkt samen om het gevoel van urgentie, om het belang van 
de kruispunten/crossroads te benadrukken. 

Het doolhof is wit/grijs en ontdaan van enige visuele prikkel. Alles draait om het verhaal. Dat verhaal, de vertelling 
van een ervaring, van het maken van levensbepalende keuzes, is gebaseerd op een of twee van de 75 verzamelde 
Crossroads-vertellingen. Aan het einde van het verhaal en de weg door het doolhof krijgt de bezoekers zijn/haar 
pad te zien. Dit is ook het enige moment dat bekend wordt dat de plattegrond van het doolhof bestaat uit witte 
kruizen. De gestelde vragen in combinatie met dit gegeven symboliseren zo de impact van oorlog in het leven 
van mensen. Ook dat van de mannen die op het Veld van Eer liggen.

Het doolhof komt te liggen in Bergen op Zoom tussen de twee erevelden van de Canadezen links en de 
Common-Wealth rechts.

FOTO
Impressie Dilemma Doolhof door The Mothership

FOTO
Impressie Dilemma Doolhof door The Mothership
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3. Roadshow met 6 community-art kunstwerken 
De Crossroads van Brabant is een documentaire serie in acht afleveringen voor een nationale omroep, uit te 
zenden vanaf april 2020het is een collaboratief kunstproject op de zes erfgoedlocaties die als parelsnoer 
door Brabant publiek verleidt de erfgoedlocaties te bezoeken en wordt ondersteunend door een communicatie-
campagne om bezoek te stimuleren, het project te documenteren, en interactie met publiek mogelijk te maken.

Crossroads Brabant toont een reis langs zes erfgoedlocaties in Brabant als roadmovie, ondernomen door twee 
belangrijke en bekende Nederlandse kunstenaars die ook vader/moeder en dochter/zoon zijn. Met deze reis 
symboliseren ze de vordering van de bevrijding, die zich vanuit het zuiden voltrok. Van de reisgenoten heeft de 
ouder een directe herinnering aan de oorlog, omdat hij deze daadwerkelijk als kind heeft meegemaakt, of in ieder 
geval ten tijde van de nasleep daarvan is geboren. Zijn (klein)zoon of (klein)dochter heeft die directe relatie niet, 
maar heeft het directe belang de verworven vrijheid te behouden. Een parallel belang is dat het (klein)kind tijdens 
de reis de jeugd van de ouder in oorlogscontext meer gaat invoelen. 

In de reis langs zes locaties is te ervaren hoe de bevrijding zich heeft voltrokken, niet noodzakelijkerwijs 
chronologisch, maar in de morele en praktische dilemma’s die de oorlog opriep. Op elk van de zes locaties is 
sprake van concrete dramatische gebeurtenissen met grote consequenties. Deze ‘dramatische hoogtepunten’ 
zijn voor de reisgenoten in de roadmovie belangrijke gespreksstof op weg naar de locaties waar deze dramatiek 
zich afspeelde. Daar aangekomen volgt de confrontatie met de fysieke verbeelding daarvan. De zes locaties zijn: 
Vught, Best, Overloon, Breda, Bergen op Zoom en de Biesbosch. 
 
Een parelsnoer van kunstprojecten
De twee reisgenoten doen op reis meer dan een dialoog met elkaar aangaan. Op de zes locaties leveren zij 
een scheppende bijdrage aan collaboratieve kunstprojecten. Dit zijn installaties van kunstenaars die zich 
geleidelijk vormen, of steeds veranderen, in samenwerking met publiek.
 

Deze kunstprojecten hebben steeds een dilemma of thema als onderwerp dat op de locatie speelde. Bij het bezoek 
van de reisgenoten aan de locatie doen zij met de bedenker en maker van de installatie een ‘kickstart’. Door zelf 
een bijdrage te leveren en met de bedenker daarover een kort gesprekje te voeren of een performance te doen 
worden kijkers en vervolgens bezoekers geïnspireerd ook te participeren.

FOTO
Panthenon van Boeken, Marta Minujin (Argentinië), 
Documenta 14, Kassel . Dit kunstwerk is samengesteld uit 
100.000 verboden boeken die door publiek, uitgevers 
en instellingen zijn geschonken. 

FOTO
We Light Amsterdam, Nieuwe Helden & Lucas de Man 
Amsterdam Light Festival 2014. 1.100 door Amsterdammers 
geschonken bedlampjes vormen samen de tekst We Light 
Amsterdam.
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De zes collaboratieve kunstprojecten zijn gevarieerd, elk op zichzelf staand en onderscheidend, en passen 
verschillende kunstdisciplines toe. Het kan bijvoorbeeld gaan om installaties, fotografie, beeldende kunst, geluids-
kunst, licht- of water- of mediakunst, zelfs om muziek of tekst of audiovisuals. Of om een combinatie daarvan. 

De projecten zijn ‘collaboratief’ omdat ze een evidente en laagdrempelige manier bieden voor bezoekers om in 
het project te participeren. Het kunstwerk heeft een ‘groeimodel’ doordat bezoekers iets aan het kunstwerk kunnen 
toevoegen of veranderen, of in geval bezoekers juist iets wegnemen een ‘afbraakmodel’. 
Wenselijk is dat wat bezoekers doen individueel herkenbaar blijft, dat zij authentieke beelden of persoonlijke 
verhaalelementen toevoegen, dat een bijdrage meer is dan een voor iedereen gelijke procedure volgen. De 
kunstwerken ontstaan in een vorm van co-creatie. 

Doel is ook dat de kunstwerken een markante en flinke fysieke verschijningsvorm krijgen. Subtiliteit mag, maar 
het geheel moet wel een wow-effect hebben, een prominent aanwezig groot gebaar zijn. Als het project de 
buitenruimte gebruikt (dat zal meestal het geval zijn) moet het weersbestendig zijn en duurzaam een aantal 
maanden overeind blijven zonder impact en kwaliteit te verliezen. 

De kunstwerken die op locaties ontstaan reflecteren op een thema, op verhalen die daar gespeeld hebben, 
en helpen de betekenis van deze geschiedenis voor de toekomst levend te houden. We zoeken kunstenaars die 
hier invulling aan kunnen geven, die bezoekers hierin een rol kunnen geven en die open staan voor co-creatie, 
en die liefst ook goed in staat zijn hun ideeën en visie uit te dragen en voor de camera te presenteren. 
De kunstenaars kunnen in verschillende disciplines werken, maar hebben liefst ervaring met kunst in de openbare 
ruimte, en met collaboratieve projecten, en zijn bij voorkeur aansprekend voor en bekend bij een breed publiek. 
Daarbij zijn de kunstwerken zo sterk dat ook wanneer we geen omroep kunnen binden aan dit concept, het nog 
steeds een aantrekkingskracht heeft op de bezoekers en ruim 100.000 mensen naar Brabant trekt. 
 

Ad 4. Internationale jongerenconferentie in Waalre
Op 11 september 2019 wordt het startpunt voor herdenkingen en vieren gegeven in Waalre met de herdenking 
van de Brabantse Gesneuvelden. Hiervoor wordt een programma ontwikkeld met jongeren uit Europe en 
makers/kunstenaars uit Brabant en Europa om van gedachten te wisselen over herdenken en vieren in de toekomst. 
Waarbij niet alleen de verhalen van toen centraal staan maar juist ook hoe we de democratie en rechtsstaat in 
de toekomst vorm kunnen blijven geven met actief burgerschap. Eind 2018 wordt hiervoor een projectplan 
gepresenteerd. De Commissaris van de Koning Wim van de Donk en de gedeputeerde van Cultuur Henri Swinkels 
zijn beide actief betrokken bij de inhoudelijke invulling hiervan.
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STRATEGISCHE UITGANGSSITUATIE
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 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. Het markeren van life changing moments van mensen op een manier die eigentijds is, waardoor de 
dilemma’s ook huidige en toekomstige generaties kan aanspreken. Crossroads wil met de campagne Brabant 
Remembers niet enkel het verhaal vertellen van deze menselijke verhalen over kruis- of keerpunten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant, maar de doelgroepen de kans geven in de verhalen te stappen en 
de situaties en dilemma’s te ervaren.

Missie: Brabant Remembers is ervan overtuigd dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is en dat het van belang 
is dat huidige en toekomstige generaties de betekenis van vrijheid kennen. Tot vandaag de dag worden generaties 
de betekenis van vrijheid bijgebracht door de vergelijking met WOII, de tijd dat vrijheid niet vanzelfsprekend 
was. Door het verdwijnen van de generatie die de oorlog nog aan den lijve heeft meegemaakt, wordt inleving 
en herinnering voor de volgende generatie moeilijker. Om de herinnering levend en eigentijds te houden, werkt 
Brabant Remembers vanuit het idee kruispunten van verschillende levenspaden van soldaten uit de verschillende 
landen, de Brabantse inwoners in WOII en de keuzes en dilemma’s die op dat kruispunt ontstaan, te koppelen met 
keuzesituaties en dilemma’s binnen de huidige tijdgeest. Of het kruispunt uit WOII op welke wijze dan ook opnieuw 
te creëren waarmee huidige en toekomstige generaties dat kruispunt kunnen herbeleven.  

 
Visie
Zorgen voor de grootste WOII-beleving. Hiervoor is het verzamelen van de verhalen bij de verdwijnende 
oorlogsgeneratie een eerste doel. Het rubriceren van deze verhalen en het uitlichten van de keuzemomenten 
en haar dilemma’s een tweede. Brabant Remembers wil ervoor zorgen dat met deze verhalen bestaande 
herdenkingsmomenten gevoed blijven met de emotie van het persoonlijke verhaal en op deze manier de 
betekenis van vrijheid ook persoonlijk houden.

Brabant Remembers heeft zich met de vorming van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 (een samenwerking 
van Erfgoed Brabant, Generaal Maczek Museum, Museum Bevrijdende Vleugels, Oorlogsmuseum Overloon, 
Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting 18 september, Stichting Bevrijding Brabantse Wal en VisitBrabant) 
ten doel gesteld om:
 a) Ooggetuigenverhalen te verzamelen ten tijde van bezetting en bevrijding van Noord-Brabant. Verhalen die 
  zich kenmerken door de aanwezigheid van keuzes en dilemma’s waar die mensen voor stonden op momenten
  dat hun leven die van anderen kruisten en die hun leven en dat van de ander(en) voorgoed zou veranderen
 b) De verhalen te documenteren en de keuzes en dilemma’s te vertalen met een link naar het nu, zodat 
  nieuwe generaties het begrip vrijheid de juiste waarden toekent
 c) De koppeling van verhalen met bestaande herdenkingsmomenten en -evenementen en het ontwikkelen 
  van nieuwe momenten en plaatsen in Noord-Brabant die helpen bij de ervaring van de verhalen
 d) Het direct en indirect motiveren van verschillende nationale en internationale doelgroepen om de 
  herdenkingsplaatsen te bezoeken

BASISPROGRAMMA 
MARKETING EN COMMUNICATIE
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75 jaar bevrijding van Noord-Brabant is een ‘natuurlijk’ ijkpunt dat zorgt voor het draagvlak van de missie 
van Brabant Remembers:
  Voorzien in kennis, middelen en initiatieven, zodat deelnemers binnen Brabant Remembers vanuit 
  ieders expertise en met het eigen netwerk op eigentijdse wijze het verhaal van WOII in Brabant kan 
  vertellen, tastbaar maken én bewaren voor een brede, nationale en internationale doelgroep. 
  In gezamenlijkheid, voor nu, voor 2019-2020 en voor daarna. 

Doelgroepen
Binnen de plannen van Brabant Remembers is er sprake van verschillende doelgroepen:
 - Bezoeker regionaal en landelijk
 - Bezoeker internationaal
 - Doelgroep op interesse
 - Gewenste doelgroep

Doelgroep regionaal en landelijk
NHTV heeft in kaart gebracht wat het potentiële marktbereik is en welke doelgroepen daarbinnen het meeste 
perspectief bieden. NHTV identificeert drie primaire bewoners- en bezoekersdoelgroepen voor de campagne 
Brabant Remembers: ‘high potentials’, ‘cultureel uitje’ en ‘recreatief uitje’.

 • De ‘high potentials’ zijn 55+, gaan vaak naar musea, zijn geïnteresseerd in geschiedenis en hebben 
  veelal een intellectuele drijfveer.
 • De ‘cultureel uitje’-groep bestaat uit cultureel onderlegde hogeropgeleiden (24-34 en 55+) met een 
  brede interesse. Zij vinden het Brabant Remembers aanbod interessant, net als heel veel ander 
  cultureel aanbod.
 • De ‘recreatief uitje’-groep is zeer omvangrijk en gemêleerd. Deze doelgroep wil graag een gezellig dagje 
  uit en een Brabant Remembers project en/of museum kan daar onderdeel van zijn. Ook in deze groep 
  zitten veel 55+’ers.

De nieuwe en jongere generaties bevinden zich vooral in de ‘cultureel uitje’-groep. Dit is de primaire doelgroep 
van de publiekscampagne. De ‘high potentials’ worden ook meegenomen in de publiekscampagne én de 
trade & sales is voor deze doelgroep een belangrijk middel.
Voor de internationale doelgroep is geen onderzoek gedaan, maar zullen de activiteiten gericht zijn op de 
karakteristieken die voor de landelijke doelgroep zijn gegenereerd.

Doelgroep analyse (vanuit NOM, bron: STROOM)
In de NOM doelgroepmonitor hebben we de doelgroep kunnen selecteren voor Brabant Remembers. De doelgroep 
bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur.

In Nederland bestaat deze doelgroep uit 3.863.000 personen. 52,1% valt in de leeftijdscategorie 35-64 jaar, en zijn 
iets meer vrouwen (53,6%) dan mannen. Hiervan heeft bijna 60% het laatste jaar een uitstapje gedaan. Dat ligt iets 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Het doelgroep uit het noorden van Nederland gaat gemiddeld het minst vaak 
met een aandeel van ongeveer 10%. De 3 grote steden samen met het westen, nemen de helft van de doelgroep 
voor hun rekening. Oost en zuid verdelen de overige 40% van het aantal uitstapjes binnen de doelgroep.

Oude stellen (> 40),  jonge gezinnen (kind < 14 jaar) en oude gezinnen (kind > 14jaar) maken 69% uit van 
de doelgroep. Wat betreft inkomen zit 72% op inkomensklasse B2 en hoger. 
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Doelgroepen internationaal
 1. De groep die is gelinkt aan de bevrijdingsroutes die door Brabant lopen:
  •  Engelsen & Amerikanen (vooral in het oosten van Brabant rond Operatie Market Garden)
  •  Polen (rond Breda waar Generaal Maczek is begraven en verschillende Polen na WOII zijn blijven wonen)
  •  Canadezen in het westen van Brabant, rondom Bergen op Zoom (Slag om de Schelde)
  •  Vooral mensen die vanuit de herinnering (van ouders/familieleden) komen naar het gebied waar 
   zij hebben gevochten.
  2. Belgen & Duitsers
  •  Komen Nederland bezoeken (stad, strand) en kunnen door dit evenement ook naar Brabant komen. 
   Niet per se op het onderwerp, juist op beleving.

Doelgroep op interesse
 •  Kenners, de groep mensen die veel over het onderwerp weet en hierdoor makkelijk te interesseren is voor 
  het onderwerp. Hieronder valt de internationale doelgroep zoals benoemt onder 1, maar ook een nationale 
  doelgroep.

 •  Liefhebbers, zij die enige interesse hebben in het onderwerp en door ze te verleiden met een aantrekkelijk  
  aanbod en dito communicatie worden zij verleid te komen. De toeristen uit België en Duistland vallen 
  hieronder en daarnaast een grote groep Nederlandse toeristen.

 •  Genieters, mensen die niet voor de inhoud maar wel voor het aanbod komen. Deze groep zal minder snel 
  geneigd zijn te komen en vallen daarom zowel bij productaanbod als bij de marketingcommunicatie niet 
  bij de primaire doelgroep. 

 

DOELSTELLINGEN VAN DE COMMUNICATIE 
De titel van dit hoofdstuk zou ’75 life changing war stories’ kunnen heten, omdat dit eigenlijk de basis vormt van 
wat Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 wil bereiken met de campagne Brabant Remembers: ieder jaar van de 
bevrijding vieren met een verhaal dat toen een leven veranderde en wat het leven van de bezoeker ook moet 
veranderen. 

In de doelstellingen zitten kwalitatieve doelstellingen, kwantitatieve doelstellingen en doelstellingen die betrekking 
hebben op de tijd. Voor dit hoofdstuk wordt eruit gegaan van de algemene doelstelling dat Brabant Remembers in 
oktober 2018 haar aanvang vindt en in 2019 en 2020 de zwaarste inzet kent, vanwege het 75 jarige bestaan. 
De structuren, evenementen en herdenkingen zullen na 2020 meer zelfstandig de communicatie ter hand nemen. 
Wel met de hulp van Brabant Remembers/VisitBrabant.

In de presentaties wordt als ‘opdracht’ de volgende beschrijving gegevens:
 1. Een levensveranderend persoonlijk verhaal met de schaduw van de wereldgeschiedenis aan de basis
 2. Om WOII over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken
 3. Zodat jongere generaties daardoor niet vergeten

In de klassieke doelstellingen van Kennis, Houding, Gedrag, is bovenstaande beschrijving 
in te passen, namelijk: 
 1. Kennis: het verhaal wordt verteld, de achtergronden weergegeven
 2. Houding: door lokalisatie, verbinding en participatie moet de boodschap worden geaccepteerd
 3. Gedrag: Het verhaal, maar daarbij de waarden die bij vrijheid en keuzes horen, moet de bezoeker bijblijven
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Op een marketingniveau zou de opdracht kunnen luiden:
 1. Kennis: er is een bijzonder levensveranderend verhaal in Brabant over WO II
 2. Houding: Ben je ook nieuwsgierig of zelfs geïntrigeerd door het verhaal? 
 3. Gedrag: Kom kijken op de plaats waar het leven uit het verhaal is veranderd 

Strategie
Basis van de strategie is betrokkenheid. De verhalen, maar ook de inbedding van de verhalen in evenementen, 
apps, documentaires, kunstwerken, landmarks, etc, is volledig gebaseerd op de interactie van de ervaring tussen 
het levensveranderende moment en de lezer/bezoeker ervan.

De gedachte dat keuzes een situatie volgen en de vraag wat je zelf in zo’n gegeven situatie zou doen, moet de 
doelgroep activeren en de vraag ‘wat is vrijheid’ levend houden.

Doelen zoals deze worden beschreven in het mediaplan, zijn enerzijds het bekend maken van Brabant Remembers 
en het laden van de merkwaarden, anderzijds moeten de evenementen of events worden aangejaagd. Waar het ene 
doel een lange adem vergt, kunnen events meer actiematig worden gepromoot. Deze tweedeling komt ook terug 
in de in te zetten middelen en de bereiksdoelstellingen die daaraan worden gehangen.

Middelen inzet
In de middelenmix voor de marketingcommunicatie van Brabant Remembers zitten: 
 •  Eigen kanalen, zoals de social media kanalen en website Brabant Remember, de social media kanalen 
  en website VisitBrabant en de (social media) kanalen (en middelen) Crossroadspartners.
 •  De earned kanalen, zoals de ontwikkelde en nog evrder uit te breide PR en influencerstrategie voor 
  Brabant Remembers en deiIntegratie binnen PR en influencerstrategie VisitBrabant
 •  Een betaalde campagne dedicated op/via Brabant Remembers kanalen.

Eigen en earned kanalen
Een belangrijk onderdeel van de onlinestrategie (eigen en earned kanalen) is de inzet van influencers. Influencers 
zijn contentmakers die via hun social media en online kanalen actief en praktisch dagelijks hun achterban inspireren 
met hun verhalen. Het zijn letterlijk beïnvloeders. Brabant Remembers gaat met 3 influencers een jaarronde samen-
werking aan – geselecteerd aan de hand van meerdere specifieke criteria waaronder bereik, relevantie en interesse 
in het thema van Brabant Remembers. Zij leveren allen een live-verslag van hun belevingen in Brabant via hun 
social media kanalen (Instastories, Instagram, Twitter etc.) met gebruik van relevante hashtags #BrabantRemembers 
#VisitBrabant. 

Daarnaast leveren ze tenminste één blog met foto’s en deze content jagen ze aan via hun eigenm social media 
kanalen. Deze content wordt vervolgens geïntegreerd in de contentstrategie van VisitBrabant en BrabantRemembers 
(social strategie).

Betaalde campagne
De betaalde campagne heeft als doel awareness te creëren. We willen onder de aandacht komen bij de doelgroep 
met focus op belangrijke evenementen en musea. Doel is ook conversie: meer bezoekers naar Brabant die de 
iconische- en samenwerkingprojecten en musea bezoeken. 

Hiervoor worden tv (cultuurspots), outdoor (grote palen langs de snelwegen), online en print ingezet. 
Brabant Remembers gaat een redactionele en commerciële relatie aan met de Persgroep.

Tijdsplanning
De campagne druk ligt vooral in september en oktober en als we naar 2020 kijken in april en mei. 
En via de pers en de eigen kanalen wordt vanaf mei actief aan awareness gewerkt.
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Op 10 mei 1940 ging het luchtalarm af. Duitsland viel Nederland binnen. Terwijl de Duitsers hun grenzen ver-
legden naar het zuiden, rukten de Fransen op richting het noorden. Het was wachten op de confrontatie tus-
sen deze twee Europese grootmachten, waarbij Breda in de vuurlinie dreigde te belanden. 

Duitse bommenwerpers vliegen over Breda en men vreest dat de stad een waar slagveld zal worden. Op zondag 12 
mei wordt dan ook de keuze gemaakt om de 50.000 inwoners van Breda te evacueren. Via twee verschillende we-
gen 
worden de inwoners te voet richting Antwerpen geleid. Piet Buurmans is dertien jaar wanneer hij met zijn familie 
aan 
de tocht begint. “Ik had nog in de Bosatlas gekeken waar Antwerpen lag. Ik schrok er echt van hoe ver dat was”. Met 
bepakte fietsen en onder dreiging van bommen en kogels, gaan duizenden te voet op weg richting het zuiden, in de 
hoop het geweld te ontvluchten. 

 Gré Machielse is negen jaar als zij over de weg loopt die haar naar een veilige plek moet brengen. “Mensen stonden 
langs de straten met drinken en sinaasappels en fruit om aan ons te geven onderweg, dat was heel fijn. En dat 
schieten op die vliegtuigen. Als ze misten, dan zag je van 
die kleine zwarte wolkjes. Ik liep gewoon huppelend mijn ongeluk tegemoet”. 

FOTO
Sprong bij Son ter ere van Operatie Market Garden 1944, 
toen meer dan 10.000 geallieerden in Brabant (voornamelijk Son & Veghel)
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