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VOORWOORD
De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is nog steeds heel groot. Meer
dan andere periodes uit de geschiedenis trekken de oorlogsjaren en de verhalen
over de oorlog de aandacht van het publiek. Dat is interessant vanuit geschiedkundig en maatschappelijk perspectief. Het biedt daarnaast ook toeristische en
economische kansen. Het meest prominent komt dat tot uiting in Normandië,
waar het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog jaarlijks 5 miljoen bezoekers trekt.
Dichter bij huis is met name de Provincie Gelderland al enige jaren bezig om dit
erfgoed meer in samenhang te ontwikkelen en te presenteren.
Van alle provincies in Nederland bezit Noord-Brabant de grootste verzameling
fysieke plekken en memorabilia die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. 
Met Crossroads Brabant willen we de verhalen die hieraan verbonden zijn in
samenhang voor een breed publiek ontsluiten.
De afgelopen tijd hebben we als kopgroep intensief samengewerkt om het concept
Crossroads uit te werken. De eerste Crossroads producten zijn inmiddels in de markt
gezet. Met dit samenwerkingsprogramma zetten we het kader en de organisatie neer.
Wij gaan hier de komende jaren actief mee aan de slag. Veel Brabantse WO2
organisaties en gemeenten hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn om aan
te haken. Doet u ook mee?
Erik van den Dungen, Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Overloon - Jeroen van den Eijnde, Stichting Nationaal Monument Kamp Vught Mark van Pelt, Museum Bevrijdende Vleugels Best - Frans Ruczynski, Stichting
Generaal Maczek Museum Breda - Fabio Tat, Visit Brabant - Patrick Timmermans,
Erfgoed Brabant - Raymond van de Wouw, Stichting 18 September Eindhoven.
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DE TWEEDE WERELDOORLOG
IN NOORD-BRABANT
DE TWEEDE WERELDOORLOG KENDE IN NOORD-BRABANT IN GROTE LIJNEN EENZELFDE VERLOOP ALS IN ANDERE DELEN VAN NEDERLAND, MET DAARBINNEN HAAR
EIGEN BIJZONDER VERHAAL. BRABANT VORMT VAN OUDSHER EEN BEVOCHTEN GEBIED WAAR AL SINDS DE ROMEINSE TIJD CONTINUE OORLOGSHANDELINGEN PLAATS
VINDEN. IN DE TWEEDE WERELDOORLOG WAS DAT NIET ANDERS: IN BRABANT VOND
EEN ONGEKENDE HOEVEELHEID TROEPENBEWEGINGEN, VELDSLAGEN EN VERNIELINGEN PLAATS. IN NOORD-BRABANT IS HET MEESTE OORLOGSERFGOED VAN NEDERLAND TERUG TE VINDEN. DIT ERFGOED VERTELT VRIJWEL HET COMPLETE VERHAAL VAN DE OORLOG. UITZONDERING VORMT DE BEVRIJDING. IN 1944 WAS HET
GEBIED ONDER DE GROTE RIVIEREN BEVRIJD, TERWIJL DAT VOOR DE REST VAN NEDERLAND NOG BIJNA EEN JAAR ZOU DUREN, MET DE HONGERWINTER ALS GEVOLG.
EEN OORLOG IS COMPLEX. OP VEEL PLEKKEN GEBEUREN VEEL DINGEN TEGELIJKERTIJD MET INGRIJPENDE GEVOLGEN VOOR IEDEREEN DIE ER BIJ BETROKKEN IS. ER
ZIJN DAN OOK OP VRIJWEL ALLE PLEKKEN IN NOORD-BRABANT VERHALEN TE VERTELLEN. OM DOOR TE GEVEN WAT ZO’N OORLOG BETEKENT IS HET BELANGRIJK OM
DIE VERHALEN TE BLIJVEN VERTELLEN. DAT GEBEURT IN CROSSROADS BRABANT.
HET DOORVERTELLEN VAN DE VERHALEN KAN GEZIEN WORDEN ALS EEN VORM VAN
VERZET TEGEN ZOIETS BRUUTS ALS EEN OORLOG, MAAR LAAT OOK ZIEN DAT WAT
ER TOEN GEBEURDE, NU NOG STEEDS ACTUEEL IS.
DE OORLOG KAN GEZIEN WORDEN ALS EEN OPEENVOLGING VAN MILITAIRE
HANDELINGEN: VAN BEZETTING TOT BEVRIJDING. DAARNAAST MAAKTEN BURGERS
EN BEDRIJVEN DE OORLOG OP HEEL EIGEN WIJZE MEE: SOMMIGEN DOOR ZICH AAN
TE PASSEN EN ‘GEWOON’ DOOR TE LEVEN, ANDEREN DOOR IN VERZET TE GAAN
TERWIJL WEER ANDEREN DE ZIJDE VAN DE BEZETTER KOZEN. DE TWEEDE WERELDOORLOG KENT DAARNAAST NOG EEN INDRINGENDE DERDE LAAG DIE BEPAALD
WERD DOOR DE IDEOLOGIE VAN DE NAZI’S WAARDOOR GROEPEN MENSEN VERVOLGD W
 ERDEN. DAT LEIDDE ER TOE DAT SOMMIGEN ONDERDOKEN TERWIJL ANDEREN G
 EÏNTERNEERD EN/OF GEDEPORTEERD WERDEN.
SAMEN VORMEN DEZE GEBEURTENISSEN EN VERHALEN DE CONTOUREN VAN DE
C ANON VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NOORD-BRABANT; GEBEURTENISSEN
EN VERHALEN DIE GEKOPPELD ZIJN AAN ALLERLEI PLAATSEN DWARS DOOR DE
HELE PROVINCIE HEEN: VAN PLEKKEN WAAR ZICH COMPLETE VELDSLAGEN HEBBEN
AFGESPEELD, DE RIJTJESWONING OM DE HOEK WAAR IEMAND KLEIN VERZET PLEEGDE, OF HET KAMP WAAR MENSEN WERDEN OPGESLOTEN OF GEFUSILLEERD. AL DIE
PLEKKEN, AL DIE VERHALEN, AL DIE GEBEURTENISSEN MAKEN SAMEN DE GESCHIEDENIS VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NOORD-BRABANT.
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CROSSROADS BRABANT
… zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog die keerpunten in
mensenlevens belichten, en die verbonden zijn met plekken in
Noord-Brabant.
… is een samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen in
Noord-Brabant, ondersteund door de provincie Noord-Brabant,
die het concept van Crossroads een belangrijke rol geven in hun
programmering.
… is een marketingconcept, ondersteund door Visit Brabant,
waarmee de canon van WOII in Noord-Brabant tastbaar wordt,
meer in samenhang verteld kan worden en (inter)nationaal
kan worden uitgedragen.
…is een werkwijze, uitgewerkt door de NHTV, door en voor
stakeholders die in gezamenlijkheid en onder regie het
concept van Crossroads invullen en concretiseren.
… is een actieprogramma, gecoördineerd door de organisatie
van Crossroads Brabant, dat leidt tot concrete producten
en activiteiten die aansprekend zijn voor verschillende
doelgroepen.
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CROSSROADS BRABANT:

SAMENWERKEN OM PUBLIEK TE RAKEN
Doel
Crossroads Brabant is het initiatief van een aantal erfgoedinstellingen op het gebied van 
de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Zij werken samen andere WO2 instellingen,
met Visit Brabant - het marketingbureau van Noord-Brabant - en met Erfgoed Brabant en
worden ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Het doel van Crossroads Brabant
is om het verhaal van Tweede Wereldoorlog in Brabant levend te houden, in samenhang
te ontsluiten en daarmee een groeiend en breed publiek te interesseren voor de Tweede
Oorlog in Noord-Brabant en dit publiek te verleiden tot een bezoek aan Brabant.

Crossroads Brabant:
het raken van mensen van nu met verhalen van toen

Middel
Dit doen de partners binnen Crossroads via het middel van de life changing stories.
Een selectie van (persoonlijke) verhalen die (inter)nationaal aanspreken, die de historische
canon van WOII in Noord-Brabant in de volle breedte tastbaar maken, die verbonden zijn
met plaatsen in de provincie en soms zelfs met plekken buiten Brabant. De verhalen betreffen veelal ‘keerpunten’ in mensenlevens als gevolg van gebeurtenissen. Het zijn verhalen
van de gewone soldaat en de generaal, de verzetsstrijder en de collaborateur, van bekende
en onbekende mensen.
Samen vertellen ze het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant,
maken dat persoonlijk en daarmee aansprekend; herdenken begint immers bij mensen.
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POSITIONERING
BINNEN HET WO2 VELD

Verbinding Binnen Brabant
Crossroads zorgt voor een Brabant-brede inhoudelijke en duurzame verbinding tussen
verhalen & plekken in de provincie en brengt zo de betekenis van de oorlog in Brabant
in beeld. Daarbij wordt ingezet op de volledige periode dat de oorlog duurde, van de
mobilisatiefase in 1939 tot aan de bevrijding: voor sommige delen van Brabant in
september 1944, andere delen van Noord-Brabant werden pas in 1945 bevrijd.
Crossroads sluit aan bij bestaande provinciale en regionale thema’s en beleidslijnen zoals
het Kader Erfgoed 2016-2020 van de provincie Noord-Brabant en daar binnen specifiek
met ‘Bevochten Brabant’. Ook maakt Crossroads verbinding met de programmalijn
‘Verhalen van Vriend en Vijand’ van Erfgoed Brabant.

Generaal Stanislav Maczek was
in 1944 verantwoordelijk voor
de bevrijding van onder andere
Breda. Hij is in Breda begraven.
Voorbeeld van een Crossroads
verhaal dat Brabant verbindt
met Polen, Schotland en
Frankrijk.
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Crossroads wil zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden en marketingkanalen en deze verbanden vanuit Crossroads een extra impuls
geven. Zo wordt de ontwikkeling van fietsroutes opgepakt samen met het Routebureau
en worden bestaande netwerken, concepten en producten van zowel Erfgoed Brabant als
Visit Brabant ingezet, bijvoorbeeld: Café met de zachte G, Brabant Cloud en Ask a Local.
Het concept Crossroads Brabant roept veel bijval op.
Hieronder een aantal voorbeelden van adhesiebetuigingen:
“Graag spreekt het College van B&W van de gemeente Vught zijn waardering en ondersteuning uit voor de betrokkenheid van het Nationaal Monument Kamp Vught bij het
Brabant brede samenwerkingstraject “Crossroads”. Wij zien en onderschrijven de potentie
en relevantie… om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te verankeren door plekken,
personen en verhalen aan elkaar te verbinden”.
Dhr R.J. van de Mortel, Burgemeester gemeente Vught.
Onder de titel “Nederland in de Tweede Wereldoorlog” komen er in het Overloonse
museum acht personen aan het woord …. Deze bijzondere tentoonstelling is tot stand
gekomen door een forse financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Boxmeer… Op weg naar 2019 wil de gemeente Boxmeer een morele bijdrage
leveren aan [de Crossroads] samenwerking .. om lifechanging stories 40-45, zoals
verwoord in Crossroads Brabant nader uit te werken en te ondersteunen”.
Dhr K.W.T. van Soest, burgemeester gemeente Boxmeer.
“De gemeente Bergen op Zoom hecht veel waarde aan het levend houden van het WO2
erfgoed. We zien graag dat er zoveel mogelijk kruisbestuiving ontstaat tussen verschillende
initiatieven. We juichen het initiatief om samen te werken onder de noemer Crossroads
toe en werken daar van harte aan mee. Als gemeente zijn we speciaal geïnteresseerd in
initiatieven die de relatie met Canada daarbinnen belichten”.
Dhr. dr. F.A. Petter, burgemeester gemeente Bergen op Zoom
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“Liberation Route Europe (LRE) maakt het verhaal over de bevrijding aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog toegankelijk voor een breed publiek. In de provincie Noord-Brabant
zijn belangrijke delen van dit verhaal te vinden, die ook vanuit internationaal perspectief
(o.a. Polen, Canada, Verenigde Staten, Engeland) interessant zijn. Het concept Crossroads
biedt interessante mogelijkheden om het verhaal van Brabant te blijven vertellen”.
Mevr. drs. V. van Krieken, directeur Stichting Liberation Route Europe
Kruisbestuiving nationale en internationale netwerken
Nationaal sluit Crossroads aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals rondom het Platform
Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en andere intermuseale samenwerkingen.
Langs inhoudelijke lijnen werken individuelen instellingen samen met partijen in andere
provincies, en ook binnen Crossroads worden deze relaties gelegd. Bijvoorbeeld door aan
te haken op de nationale themajaren (2018: jaar van verzet, etc).
Internationaal wordt samenwerking en waar mogelijk inhoudelijke aansluiting gezocht
met lopende programma’s zoals de Liberation Route. De ambitie is daarbij om via het
toonaangevend concept van Crossroads het verhaal en de betekenis van Noord-Brabant
in WOII binnen Nederland en het internationale erfgoedveld te versterken.
Crossroads producten worden vanuit de inhoud geladen. Het concept en de verhalen
worden getoetst op historische juistheid en zullen (inter-) nationaal tot de verbeelding
spreken. Dit laatste zegt iets over de etikettering van de verhaallijnen bezien vanuit een
internationale context: lokale verhalen als onderdeel van de Blitzkrieg, het Englandspiel,
etcetera.
Perspectief: 2019 en verder
Crossroads heeft als ambitie een blijvende samenwerking op te zetten, die in de eerste
fase toewerkt naar een grootschalig en samenhangend provinciaal herdenkingsprogramma
ter gelegenheid van het 75e jubileum van de bevrijding in het algemeen en die van
Zuid-Nederland in het najaar van 2019 in het bijzonder. Jaarlijks worden mijlpalen
gerealiseerd die gezamenlijk leiden tot een climax in 2019. Ook 2020 is een bijzonder
herdenkingsjaar, met een iets andere geografische focus, waarvoor Crossroads Brabant
uiteraard opnieuw een inspirerend programma biedt, aansluitend op en in samenwerking
met nationale en internationale activiteiten en netwerken.

Doordat Crossroads Brabant de hele periode van de oorlog bestrijkt, kan elk jaar als
een bijzonder jaar worden geframed: zo is het in december 2022 bijvoorbeeld 80 jaar
geleden dat de Royal Air Force een precisiebombardement uitvoerde op het (Philips)
Veemgebouw in Eindhoven, omdat er radio- en radaronderdelen werden geproduceerd.
Deze gebeurtenis kan gebruikt worden als een aanleiding om een aspect van de Tweede
Wereldoorlog (bijvoorbeeld de rol van Nederlandse bedrijven) bij het publiek onder de
aandacht te brengen.
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MARKT EN MERK
De belangrijkste focus van Crossroads Brabant is het vergroten van het publieksbereik.
NHTV heeft voor de Crossroads partners in kaart gebracht wat het potentiele marktbereik is en welke doelgroepen daarbinnen het meeste perspectief bieden. Ook is een
merkgids ontwikkeld, met richtlijnen voor de gezamenlijke profilering van Crossroads,
om zo gezamenlijk een herkenbaar, opvallend en attractief product te kunnen neerzetten. Deze documenten zijn separaat beschikbaar (losse bijlagen). Hieronder zetten we
de belangrijkste conclusies op een rij.
Doelgroepen
NHTV identificeert drie primaire doelgroepen voor Crossroads Brabant: ‘high potentials’,
‘cultureel uitje’ en ‘recreatief uitje’. De ‘high potentials’ zijn 55+, gaan vaker naar musea, zijn
geïnteresseerd in geschiedenis en hebben veelal een intellectuele drijfveer. De ‘cultureel uitje’ groep bestaat uit cultureel onderlegde hoger opgeleiden (24-34 en 55+) met een brede interesse. Zij vinden het Crossroads aanbod interessant, net als heel veel andere cultureel aanbod. De ‘recreatief uitje’ groep is zeer omvangrijk en gemêleerd. Deze doelgroep
wil graag een gezellig dagje uit, en Crossroads Brabant kan daar onderdeel van zijn. Ook in
deze groep zitten veel 55+ers.
(Inter)nationale marktpotentie
Voor museumbezoek is de lokale / binnenlandse markt veruit het belangrijkste. Daarnaast
heeft het marktonderzoek zes potentieel interessante internationale markten geïdentificeerd, te weten: Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Amerika, Canada en Polen.
De drie genoemde buurlanden zijn interessant omdat vanuit deze bestemmingen de grootste bezoekersstromen naar Nederland komen (ook in de prognoses voor de toekomst).
Voor deze groepen zijn winkelen, fietsen en wandelen de belangrijkste activiteiten tijdens
hun bezoek aan Nederland. Museumbezoek is minder populair, maar vanwege de grote
aantallen bezoekers in absolute zin wel interessant. Voor bezoekers uit de Verenigde Staten
en Canada zijn voornamelijk museumbezoek en ‘points of interest’ van belang. Zij hebben
een sterke focus op Amsterdam als bestemming. Polen is interessant vanwege de historische WO2 gerelateerde banden, en de enorme groei van het aantal toeristische bezoeken.
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Marktpotentie Crossroads Brabant
NHTV heeft onderzocht wat de marktpotentie is van Crossroads Brabant. Op dit moment
trekken de WO2 musea in Brabant ongeveer 250.000 tot 275.000 bezoekers per jaar. Op
basis van een analyse van de ontwikkeling van toerisme en recreatie in binnenlandse en
buitenlandse markten, en van vergelijkbaar initiatieven in binnen- en buitenland, komen
zij op een potentiële bezoekersstroom naar Noord-Brabant van tussen de 300.000 en
500.000 mensen in 2017-2018, met een piek in jubileumjaar 2019 van tussen de 450.000
en 780.000 extra bezoekers. De NHTV stelt hierbij heel terecht: “Veel zal afhangen van
gezamenlijke marketinginspanningen en van de doorvoering van het concept in producten die aanspreken bij een breed publiek”.
Bron: Marktonderzoek Crossroads Brabant, NHTV 2016

Merkwaarden
Het concept Crossroads Brabant, met de focus op ‘lifechanging stories’ haakt aan op een
aantal belangrijke toeristische trends, zoals de zoektocht naar nieuwe, intense, authentieke
belevenissen, het verzamelen van herinneringen, het belang van cultuur en de behoefte om
unieke plekken te bezoeken. Tegelijkertijd doet het recht aan de historische beladenheid van
de verhalen die het betreft. De merkwaarden van Crossroads zijn daar op geënt. Deze merkwaarden zijn: Verbonden, Authentiek, Life Changing, Emoties en Verrijkend (zie tekstvak).
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Merkwaarden Crossroads Brabant
Crossroads wordt gevoed door een aantal merkwaarden. Het verankeren van deze
waarden in uitingen van Crossroads zorgt voor een gezamenlijke benadering bij de
WOII-erfgoedinstellingen. Tevens vormen de waarden een toetssteen voor nieuwe
toetreders.
Authentiek

Crossroads vertelt waargebeurde verhalen op authentieke locaties met
originele beelden en objecten. De verhalen bevatten elk een waarheid:
een levensles, een inzicht. Crossroads sleept bezoekers mee in verhalen
van aansprekende en tegelijkertijd alledaagse personen. Personen waar
mensen zich mee kunnen identificeren.

Life Changing Crossroads legt nadruk op keerpunten die ontstaan vanuit betekenisvolle
ontmoetin¬gen. Keerpunten in de vorm van dilemma’s en keuzes van de
hoofdpersoon. Maar ook keerpunten die veroorzaakt worden door keuzes
van anderen. Crossroads gaat over keerpunten die de levens van mensen
ingrij¬pend hebben veranderd.
Emoties

De verhalen en locaties van Crossroads ademen emoties van mensen.
Verdriet en blijdschap, vernedering en trots, wanhoop en hoop. Maar ook
de emoties rondom de keuzemomenten en dilemma’s. Het benadrukken
van deze emoties stelt Crossroads in staat bezoekers tot diep in het hart
raken en bij henzelf emoties los te maken. Crossroads biedt een kader
waarin de emoties van de hoofdpersonen versmelten met die van de
mensen die het ervaren.

Verbonden

De Crossroads verhalen zijn verbonden via een historisch-geografische
lijn die vrijwel alle thema’s van WOII omvat. De verbondenheid zit ook in
de manier van verhalen vertellen. De Crossroads verhalen worden zodanig
gebracht dat zij voor iedereen, van jong tot oud, begrijpelijk en invoelbaar
zijn. Cross¬roads biedt verbondenheid tussen de diverse WOII-erfgoed
locaties in Noord-Brabant. Cross¬roads staat voor verbondenheid met
elkaar.

Verrijkend

Crossroads vertelt verhalen die bezoekers verrijken en die hen menselijke
inzichten geven. Over de geschiedenis van WOII en vooral over de mensen
die het beleefd hebben. Wat betekende de oorlog voor deze mensen?
Ondanks de verdrietige en dramatische gebeurtenissen, vertelt Crossroads
echter ook verhalen die hoop uitstralen. Zo kan een stem doorklinken na
de dood. Een boodschap van hoop zorgt ervoor dat bezoekers met een
verrijkt gevoel naar huis zullen gaan. Met als resultaat het verlangen om
de verhalen door te vertellen aan anderen.
Bron: Crossroads merkgids, NHTV 2016

13

4

LIFE CHANGING STORIES
IN VERSCHILLEND FORMATEN

Een oorlog brengt ontelbaar veel verhalen met zich mee. En al die verhalen hebben hun
eigen betekenis en reikwijdte. Er is nauwelijks één plek in Noord-Brabant aan te wijzen
waar zich tijdens de Tweede Wereldoorlog géén verhaal heeft afgespeeld: het landschap vertelt over menselijke keuzes, militair ingrijpen of persoonlijke drama’s.
Om aan al die verhalen recht te doen en om er voor te zorgen dat in de veelheid aan
verhalen de grotere samenhang niet verloren gaat, wordt vanuit het concept van
Crossroads Brabant gekozen voor een nadere indeling van de verhalen.
Verhalen kiezen
Alle verhalen over WO2 in Brabant zijn relevant. Om ervoor te zorgen dat de verhalen die
binnen Crossroads worden uitgelicht samen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in
Brabant vertellen is met input van een aantal inhoudelijke deskundigen nagedacht over de
thema’s die samen dit verhaal omvatten. Dit vormt een eerste aanzet voor de Canon van
WO2 in Brabant (zie kaart). In de selectie van verhalen nemen we dit kader als referentie, en
streven we naar een dekking van het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Brabant.
Daarnaast is het belangrijk dat de verhalen binnen de merkwaarden van Crossroads passen. Hiervoor biedt de voorkeur authentieke objecten die het verhaal ondersteunen, en
een of meerdere locaties in Brabant waar het verhaal aan gekoppeld is. Het verhaal moet
zodanig worden verteld dat het aansprekend is voor het publiek. NHTV heeft een hulpmiddel ontwikkeld om te toetsen of het verhaal past binnen Crossroads (‘Crossroads web’, zie
figuur hieronder).
Verbonden
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Verbonden
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2
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3
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2
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3

De totaalscore bij
verhaal X is 13 punten
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BEZETTING
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Bombardement
MOBILISATIE

...........

Market Garden

Gijzelaars

Collaboratie

VERVOLGING
Internering

...........

Kindertransport

INVAL MEI 40

Figuur:
Overzicht van
WO2 thema’s
in Brabant

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

...........

Vergelding

VERZET
Piloten lijnen

Evacuatie
...........

Bron: Crossroads Brabant bijeenkomst met
inhoudelijk deskundigen, april 2016

Nachleben
STRIJD '44

Wederopbouw

Etalageverhalen Crossroads Brabant & de Canon van WO2 in Brabant
De initiatiefnemers van Crossroads zetten zich in om elk één of twee life changing stories
actief vorm te geven en uit te dragen. Zij gaan deze verhalen beleefbaar en toegankelijk
maken en zich als organisaties hier afzonderlijk voor inzetten. Samen bieden deze verhalen
al een indruk van de variëteit aan gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in
Noord-Brabant. De verhalen van de initiatiefnemers worden aangevuld met life changing
stories van derden die in gezamenlijkheid min of meer de canon van de Tweede Wereldoorlog in Noord Brabant tot uitdrukking brengen.
Herdenking in 2019: 75 jaar vrede & 75 verhalen
Het streven is om in 2019, bij de 75-jarige herdenking van de vrede, door middel van
75 verhalen de canon van WOII in Brabant te kunnen vertellen en uit te kunnen dragen.
De organisatie van Crossroads Brabant zal de totstandkoming van deze 75 verhalen
inhoudelijk begeleiden en waar mogelijk organisatorisch ondersteunen.
Een oneindige verzameling verhalen: de Brabant Cloud
Een oorlog kent natuurlijk veel meer dan 75 verhalen. De rijkdom van al die verhalen, dus
ook de verhalen die niet tot de 75 behoren die in de aanloop naar 2019 geconcretiseerd
worden, wordt opgenomen in de Brabant Cloud. De Brabant Cloud is een collectie systeem,
in beheer van Erfgoed Brabant, waar de geschiedenis van Noord Brabant via internet verzameld, beheerd en ontsloten wordt. De life changing stories van Crossraods Brabant zullen hier ook een plek in krijgen. Uiteraard hoeven we daar niet vanaf ‘nul’ te beginnen, op
verschillende plekken zijn al de nodige verhalen verzameld waarvan bekeken zal worden of
en hoe deze verhalen te integreren zijn. Daarnaast zal er expliciet ruimte worden geboden
om nieuwe verhalen toe te voegen.
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Georg en Ursula Levi
worden in 1939 door hun
Joodse moeder vanuit
Duitsland naar Nederland
gestuurd. Ze worden
opgevangen door de
nonnen in Eersel, maar
komen in 1943 toch
terecht in Kamp Vught. 
Via Westerbork, Bergen
Belsen en Den Bosch
komen ze uiteindelijk na
de oorlog in de Verenigde
Staten terecht. Voorbeeld
van een Crossroads verhaal
dat Brabant verbindt met
Duitsland en de Verenigde
Staten.
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John Nasea jr. is in 1944
één van de Amerikaanse
soldaten die als onderdeel
van Operation Market
Garden meewerkt aan de
bevrijding van Nederland.
Hij landde nabij de
Helenahoeve in Best.
Voorbeeld van een Crossroads verhaal dat Brabant
verbindt met de Verenigde Staten.
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5

PROGRAMMERING

Strategie
Crossroads werkt aan het gezamenlijk in de markt zetten van een herkenbaar, opvallend
en attractief product. Elk jaar zijn mijlpalen benoemd om in 2019 een sterke propositie te
hebben voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Zuid Nederland. Toewerken
naar 2019 biedt houvast in de ontwikkeling van het gezamenlijke programma en maakt
de urgentie om nu samen van start te gaan duidelijk.
Het programma is primair gericht op het aantrekken van meer WO2 gerelateerde bezoekers
naar Brabant: Brabant wordt (h)erkend als sterke WO2 provincie. Daarvoor is het ook nodig
om de samenhang en organisatiegraad te verbeteren. Crossroads zorgt daarin voor verbinding, én voor het levend houden van WO2 erfgoed in de vorm van verhalen.
Actielijnen
We onderscheiden vijf actielijnen waaromheen we ons programma opbouwen:
- Productontwikkeling
- Promotie / marketing / communicatie
- Trade / sales
- Kennis / onderzoek
- Regie / lobby / fondsenwerving
Productontwikkeling: het op een aantrekkelijke en publieksgerichte manier presenteren
van de Crossroads verhalen via tentoonstellingen, evenementen, rondleidingen, lezingen,
digitale media, etc.
Promotie/marketing/communicatie: Activiteiten om ervoor te zorgen dat deze producten
onder de koepel crossroads hun weg vinden naar verschillende doelgroepen.
Trade/sales: B2B activiteiten om het Crossroads aanbod onder de aandacht te brengen
bij relevante bedrijven, organisaties en netwerken.
Kennis/onderzoek: Activiteiten gericht op het inhoudelijk neerzetten en doorontwikkelen
van het crossroads product op een historisch verantwoorde manier.
Regie/lobby/fondsenwerving: alle activiteiten die nodig zijn om het Crossroads programma
uit te voeren en door te ontwikkelen, zoals het coördineren van de samenwerking tussen de
partners, onderhouden van de relaties met Brabantse en externe partijen, programmamanagement en het binden van nieuwe partners en financiers (publiek en privaat).
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Versterking museale infrastructuur
Om Crossroads goed in de markt te kunnen zetten is versterking van de museale infrastructuur (‘stenen’) noodzakelijk. Dit gaat zowel over investeringen in de vier grootste
musea, als over investeringen op andere te bezoeken plekken in Brabant. Het Crossroads
concept is nadrukkelijk gekoppeld aan authentieke verhalen én locaties, en het is
belangrijk dat op die locaties het verhaal ook goed verteld wordt en/of te beleven is.
Investeringen in deze infrastructuur vallen buiten de scope van dit samenwerkingsprogramma, maar kunnen hier niet los van worden gezien.

Opbouw
In de figuur is schematisch weergegeven waar de focus ligt per jaar, en wat de ambitie is
qua aantallen bezoekers. In de tekst lichten we dit verder toe. In de bijlage is een verdere
vertaling opgenomen van de activiteiten en de producten die hierbij horen.

PROMOTIE / MARKETING / COMMUNICATIE

FOCUSMARKTEN:
- BRABANT EN NATIONAAL
-B
 IJ STAKEHOLDERS EN
CONSUMENTEN

FOCUSMARKTEN:
- NATIONAAL EN NEARBY
(BE, DU, UK)
- CITY TRIPPERS

PUBLIEKSBEREIK
750.000-1.000.000

FOCUSMARKTEN:
- POLEN, CANADA EN VS
- NATIONAAL EN NEARBY
- BRABANT

- POSITIONERING
CROSSROADS
- ORGANISEREN INFRA

300.000-500.000

THEMAJAAR
75 JAAR BEVRIJDING
ZUID NEDERLAND

AANBOD ONTWIKKELEN
PARTIJEN AANHAKEN

2017

2018

2019

75 JAAR BEVRIJDING
NL / EUROPA

2020 EN VERDER

2016: concretiseren samenwerking en eerste producten
In 2016 is een marktonderzoek uitgevoerd, een merkgids opgesteld en is dit samenwerkingsprogramma tot stand gekomen. Parallel aan het opstellen van het samenwerkingsprogramma
zijn de partners alvast begonnen het concept ook in de praktijk in te vullen. In de periode
tot oktober 2016 zijn de eerste producten ontwikkeld, en het eerste gezamenlijke product
(bannerexpositie) wordt eind oktober opgeleverd. Er komt een facebookpagina en een
(voorlopige) website. De organisatie wordt ingericht zodat begin 2017 de kern daarvan is
neergezet. De marketing verantwoordelijkheid wordt centraal weggelegd om een goede en
eenduidige aanpak te garanderen voor verschillende communicatiekanalen en -uitingen.
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250.000

2017: productontwikkeling, verbreden basis en binnenlandse markt
Allereerst zal er een goede ‘backbone’ moeten worden neergezet. Werken aan product
ontwikkeling krijgt veel aandacht in 2017. De basis van het partnerschap wordt verbreed
(dit is in 2016 al in gang gezet), en meerdere partijen haken aan bij de samenwerking.
Tevens starten we met de marketingcommunicatie voor het recreatieve aspect van Crossroads. Dit is een jaar met verschillende pr-momenten dankzij openingen, onthullingen,
bekendmakingen en lanceringen. Een goede centrale afstemming van deze momenten
zal het effect hiervan optimaliseren en bijdragen aan de eerste groei op met name de
binnenlandse markt.
Eind 2017 is de naam Crossroads in Noord-Brabant en in de omringende provincies wel
bekend. Het inzetten van een (of meerdere) bekende Nederlander(s)/Brabander(s) als
ambassadeur, naast het ontwikkelen van campagnes gericht op inwoners van de buur
provincies helpt hierbij.
2018: nationale en nabije internationale markten
In 2018 haken nog steeds nieuwe partners uit Noord-Brabant met hun Crossroads verhaal
aan. De etalage-verhalen zijn in een volledig uitgewerkt product gelanceerd (Crossroads-
tentoonstellingen of –events). Hierdoor zal het eenvoudiger worden om de recreatieve
markt te bereiken en met concrete producten ook de buitenlandse markt aan te spreken.
In de tweede helft van het jaar is er sprake van een intensivering van de nearby markets.
Een intensievere samenwerking gecombineerd met on- en offline advertenties in deze
landen zullen een bezoek aan Noord-Brabant en daarbij Crossroads op de kaart moeten
zetten. Ook zal in deze fase Liberation Route Europe een aanzet doen tot het op de kaart
zetten van pakketreizen waarin Crossroads geïntegreerd kan worden. Ook worden voor
bereidingen getroffen voor het jubileum jaar. Nieuwswaarde moet worden gecreëerd,
gecombineerd met een intensivering van marketinguitingen in binnen- en buitenland.
2019: Buurlanden + Verweg markten: volledig pallet
In 2019 vindt de herdenking plaats van 75 jaar bevrijding / Operation Market Garden. 
“Keep them rolling’ blijft een belangrijk onderdeel van deze herdenking, die een extra
lading krijgt door Crossroads Brabant verhalen.
Er is er sprake van een verdere intensivering van alle marketing en communicatie tot 
een volledig pallet. Op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt zal Crossroads nu
bekend moeten zijn, en zal het via grote evenementen moeten worden gezien als ‘the
thing to do’ in 2019. Daarna kunnen afzonderlijke aandachtspunten via pr- momenten
zorgen voor een continuering van de bezoekersstromen.

1 Daar bevinden zich statistisch gezien de meeste high potentials
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6

ORGANISATIE
EN WERKWIJZE

Organisatie
Crossroads Brabant is een samenwerkingsverband van partijen die actief zijn op het
gebied van WO2 in Noord-Brabant. Het betreft partijen die bereid zijn om in het concept
van Crossroads Brabant tijd en energie te steken. De samenwerking beoogt langdurig en
duurzaam te zijn en concentreert zich in eerste instantie op het boeken van resultaten
richting 2019 als 75 jaar bevrijding wordt gevierd.
De initiatiefnemers richten gezamenlijk een Stichting Crossroads Brabant op, zodat
Crossroads Brabant
als organisatorische
entiteit
en de
rechtspersoon
kan optreden.
1 Daar
bevinden zich statistisch
gezien
meeste high potentials
Het Stichtingsbestuur is een afspiegeling van de partners van Crossroads Brabant en
bestaat in deze eerste fase uit de directeuren van de zeven initiatief nemende organisaties:
Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, Stichting Nationaal
Monument Kamp Vught, Museum Bevrijdende Vleugels Best, Stichting Generaal Maczek
Museum Breda, Stichting 18 September Eindhoven, Visit Brabant en Erfgoed Brabant.
Het Stichtingsbestuur vormt in deze fase tevens de Programmaraad die de strategische
koers uitzet en zorgdraagt voor een Brabant brede verbinding van activiteiten en partijen.
De Programmaraad kan waar nodig en gewenst worden uitgebreid met andere partijen
en organisaties. Vanaf het begin heeft in elk geval ook de Provincie Noord-Brabant zitting
in deze Programmaraad. Een nauwe samenwerking met de Provincie vinden zowel de
partners als de provincie erg wenselijk.

2 Er zijn verschillende mogelijke organisatievormen onderzocht. Een rechtspersoon is noodzakelijk, onder andere om extern fondsen te kunnen werven. Een stichting blijkt van de mogelijke vormen het meest geschikt,
onder andere vanwege het ontbreken van een winstoogmerk.
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ORGANOGRAM
CROSSROADS BRABANT
Structuur als
Rechtspersoon

Stichting
Crossroads
Brabant

Functioneel
inhoudelijke
structuur

Strategie, planning
& verantwoording

Programmaraad CB

Beleidsbepaling
& aansturing
Programmabureau

Ondersteuning
Programmaraad
& uitvoering
& verantwoording

Collectievorming,
inhoudelijke toetsing
& advisering

Coördinator CB

Platform CB

De Programmaraad wordt ondersteund door een Crossroads coördinator en een onder
steuner. Eventueel aangevuld met extra capaciteit in een flexibele schil. In 2017 is er een
coördinator (0,8 fte) en een ondersteuner (0,8 fte) die werkzaam zijn vanuit Visit Brabant.
In de loop van 2017 wordt tevens een Inhoudelijk Platform ingesteld, dat onder andere
bestaat uit WOII deskundigen die kunnen worden ingezet bij het verzamelen en beoordelen
van de life changing stories in het bredere kader van de canon van WOII in Noord-Brabant.
Werkwijze
De organisatie Crossroads heeft één gezicht naar buiten toe. Met een eigen website/digitaal
platform en herkenbaar logo dat ook uitgedragen wordt door een actief marketing beleid.
De coördinator is de spil van de organisatie en zorgt voor de uitvoering van de gezamenlijke marketingactiviteiten en ontwikkeling van gezamenlijke producten. Afzonderlijke partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen productontwikkeling.
Er kunnen ook partijen opstaan die als participant willen deelnemen aan Crossroads met
een eigen life changing story. De organisatie van Crossroads zal deze potentiele participant
inhoudelijk cq organisatorisch vanuit het concept van Crossroads zo veel als mogelijk begeleiden.
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De partners van Crossroads kunnen daarbij als ‘regionale hub’ partijen helpen/adviseren
die onderdeel willen vormen van het programma van CB of vanuit een programmatische
bijdrage opteren voor een aanvraag voor financiële ondersteuning. Crossroads zorgt voor
/ adviseert over een goede aansluiting tussen producten en markt, en voor vermarkting
(promotie) van het aanbod.
Financiën
Op basis van de gesprekken die tot nog toe zijn gevoerd zien de partners een constructie
voor zich waarbij Provincie en vfonds zich financieel committeren aan het Crossroads
programma, en gezamenlijk ongeveer 2/3 van het budget voor hun rekening nemen.
Daarnaast worden andere financiers gezocht die zich financieel aan het geheel of aan
deelprojecten willen verbinden.
In 2015 is er een raming gemaakt van het totale budget dat nodig is om Crossroads a
ls programma in de komende jaren in de markt te zetten en verder te ontwikkelen:
€ 2.140.000,-. Daarnaast zijn investering in de museale infrastructuur noodzakelijk.
Het voorstel is om voor die investeringen te kiezen voor een afzonderlijk besluitvormingstraject, waarbij de musea individueel in gesprek gaan met de provincie, het vfonds en
andere financiers. In 2015 was hiervoor een bedrag begroot van € 7.500.000,-.
De begroting van het Crossroads programma bestaat uit verschillende onderdelen. Een
deel van het budget is bedoeld voor het inrichten van de projectorganisatie (regie/lobby/
fondsenwerving), een deel voor overkoepelende crossroads initiatieven op het gebied van
productontwikkeling, marketing/promotie/communicatie, trade/sales en kennis/onderzoek.
Dat zijn de projecten zoals in het bijgevoegde concept-programma staan beschreven.
Daarnaast willen de partners een deel van het budget reserveren voor samenwerkingsprojecten die het Crossroads programma verder versterken, en waarvoor partijen
aanvragen kunnen indienen die door een onafhankelijke commissie worden getoetst.
De begroting wordt in de komende maanden verder gespecificeerd, via uitwerking van het
programma tot een actieplan voor de komende drie jaar, met taakverdeling en begroting.
Parallel hieraan start de uitvoering van een aantal concrete activiteiten, zodat er in 2019
daadwerkelijk een aantrekkelijk programma bij een breed publiek onder de aandacht
wordt gebracht.
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PROMOTIE / MARKETING / COMMUNICATIE

BIJLAGE 1

ACTIEPROGRAMMA

PUBLIEKSBEREIK
750.000-1.000.000
FOCUSMARKTEN:
- BRABANT EN NATIONAAL
- BIJ STAKEHOLDERS EN CONSUMENTEN

FOCUSMARKTEN:
- NATIONAAL EN NEARBY (BE, DU, UK)
- CITY TRIPPERS

FOCUSMARKTEN:
- POLEN, CANADA EN VS
- NATIONAAL EN NEARBY
- BRABANT

- POSITIONERING CROSSROADS
- ORGANISEREN INFRA

300.000-500.000

250.000
THEMAJAAR
75 JAAR BEVRIJDING

AANBOD ONTWIKKELEN
PARTIJEN AANHAKEN

2017
PRODUCTONTWIKKELING
MUSEALE PRESENTATIES

BANNERTENTOONSTELLING
(IS REEDS ONTWIKKELD)

E-LEARNING MODULE ONTWIKKELEN

DECENTRALE UITROL “WO2 IN
100 FOTO’S” / OPMAAT 2020

2018

ZUID NEDERLAND

2019

2020 EN VERDER

AANHAKEN OP NATIONAAL THEMAJAAR (VERZET)

HERDENKING OPERATION MARKET GARDEN EN 75
JAAR BEVRIJDING

75 JAAR BEVRIJDING

BANNERTENTOONSTELLING INZETTEN

BANNERTENTOONSTELLING INZETTEN

ONTWIKKELEN REIZENDE BASISEXPOSITIE MET
LOKALE VERHALEN EN OBJECTEN ‘VAN ZOLDERS’

REIZENDE BASISEXPOSITIE MET LOKALE
VERHALEN EN OBJECTEN ‘VAN ZOLDERS

TENTOONTSTELLINGEN ETALAGEVERHALEN
ONTWIKKELEN

TENTOONSTELLINGEN ETALAGE VERHALEN
BEZOEKBAAR

E-LEARNING MODULE BESCHIKBAAR

E-LEARNING MODULE BESCHIKBAAR

WISSELEXPOSITIES ONTWIKKELEN MET CB
VERHALEN DIE EEN RELATIE HEBBEN MET DE
BETREFFENDE INSTELLINGEN

WISSELEXPOSITIES MET CB VERHALEN
BESCHIKBAAR DIE EEN RELATIE HEBBEN
MET DE BETREFFENDE INSTELLINGEN

DECENTRALE UITROL “WO2 IN 100
FOTO’S” / OPMAAT 2020

DECENTRALE UITROL “WO2 IN 100
FOTO’S” / OPMAAT 2020

ONTWIKKELING NIEUWE CROSSROADS PRESENTATIES
OP VERSCHILLENDE LOCATIES IN BRABANT

NIEUWE CROSSROADS PRESENTATIES
BEZOEKBAAR OP VERSCHILLENDE LOCATIES
IN BRABANT (VUGHT, BREDA, BEST, …)
MUSEA VERBINDEN ISM TU/E

BEZOEKBARE PLEKKEN

PARTNERSHIPS

FIETSROUTES CROSSROADS ONTWIKKELEN
PLUS VR RONDOM ETALAGEVERHALEN

FIETSROUTES CROSSROADS ONTWIKKELEN
PLUS VR RONDOM ETALAGEVERHALEN

FIETSROUTES CROSSROADS BEZOEKBAAR
INCL VR RONDOM ETALAGEVERHALEN

VOORBEREIDINGEN TREFFEN OM SPOREN IN HET
LANDSCHAP ZICHTBAAR TE KUNNEN MAKEN

MEERDERE SPOREN IN HET LANDSCHAP PLAATSEN,
MARKERING ONTWIKKELEN PLUS EERSTE PLAATSEN

SPOREN IN HET LANDSCHAP BEZOEKBAAR

GESPREK OPENEN MET PLATFORM MARKET
GARDEN OVER HERDENKINGEN

ONTWIKKELEN MARKET GARDEN ‘NEXT LEVEL’:
LADEN VAN DE HERDENKING MET VERHALEN

CROSSROADS VERHALEN. PRESENTATIES EN
EVENEMENTEN ALS ONDERDEEL VAN HERDENKING
OPERATION MARKET GARDEN ‘NEXT LEVEL’

ONDERNEMERSTAFELS ORGANISEREN

ONDERNEMERSTAFELS ORGANISEREN /
ONDERNEMERS BETREKKEN

ONDERNEMERS BETROKKEN BIJ CROSSROADS

CAMPAGNE ONTWIKKELEN

CAMPAGNE OPSTARTEN

CAMPAGNE EFFECTUEREN

FOLDER

FOLDER BESCHIKBAAR

FOLDER BESCHIKBAAR

PORTAL CONSUMENT MEERTALIG

PORTAL CONSUMENT MEERTALIG

PORTAL CONSUMENT MEERTALIG

PORTAL B2B

PORTAL B2B

PORTAL B2B

AANBOD OP PARTNERSITES

AANBOD OP PARTNERSITES

ONTWIKKELEN TV / DOCUMENTAIRE/
ONLINE SERIE

UITZENDEN TV/DOCUMENTAIRE/
ONLINE SERIE

STRIPBOEKEN SERIE ONTWIKKELEN
OVER ETALAGEVERHALEN

STRIPBOEKEN SERIE BESCHIKBAAR

EVENTS BUNDELING (KALENDER)

EVENTS BUNDELING (KALENDER MET EEN JAAR ROND
PROGRAMMA; SPECIALE AANDACHT VOOR HERDENKINGEN)

CB EVENEMENTEN OP MEERDERE LOCATIES

CB EVENEMENTEN OP MEERDERE LOCATIES

LIBERATION WANDEL MARS ALS PROEF
UITVOEREN

LIBERATION WANDEL MARS UITVOEREN

VOORBEREIDEN MUZIEKPROGRAMMA BIJV
ISM PHILAHARMONIE ZUID

UITVOERING MUZIEKPROGRAMMA, BVB
ISM PHILHARMONIE ZUID

EDUCATIEVE BUSTOUR AANBIEDEN

EDUCATIEVE BUSTOUR ONDERDEEL PROGRAMMA

PROMOTIE / MARKETING / COMMUNICATIE
STRATEGIE ONTWIKKELING
EVENEMENTEN ONTWIKKELEN & KOPPELEN

NIEUWSBRIEF / SOCIAL MEDIA

ONDERZOEK OF TV/DOCUMENTAIRE/
ONLINE SERIE MOGELIJK IS

EVENEMENTEN ONTWIKKELEN & KOPPELEN

EVENTS BUNDELING (KALENDER)

JAARLIJKS TERUGKERENDE LIBERATION
WANDELMARS LATEN ONTWIKKELEN

EDUCATIEVE BUSTOUR ONTWIKKELEN

ISM OMROEP BRABANT “1944 FM” LANGS
BEVRIJDINGSROUTE A50 SON-GRAVE

PERS EN MEDIA BENADERING
PERSREIS VIA LIBERATION ROUTE EUROPE

PERSREIS VIA LIBERATION ROUTE EUROPE
EIGEN PERSREIS, JOURNALISTEN / BLOGGERS
NODIGEN

EIGEN PERSREIS, JOURNALISTEN / BLOGGERS NODIGEN

ARRANGEMENTONTWIKKELING

ARRANGEMENTONTWIKKELING

ARRANGEMENTONTWIKKELING

ARRANGEMENTONTWIKKELING

BATTLEFIELDS BRABANT TOUR

BATTLEFIELDS BRABANT TOUR

TRADE / SALES
ONTWIKKELING VAN ARRANGEMENTEN

BASISPAKKET INTERNATIONAAL ONTWIKKELEN

VERKOOP VAN ARRANGEMENTEN

EERSTE OVERLEG WORLD TRAVEL MARKET LONDON

AIRLINE OVERLEG

ONTWIKKELING TRADE PAKKET OP BASIS
VAN BEZOEKBAAR AANBOD

BEURSBEZOEK TOUROPERATING MET ALS
AANBOD EEN TRADE PAKKET

BEZOEKERS BEZOEKEN CB MEDE OP BASIS
VAN TRADE PAKKET

LIBERATION ROUTE EUROPE PAKKET (PARTNERSHIP
DRAAGT OOK BIJ AAN REGIE / LOBBY)

LRE PAKKET / PARTNERSHIP

LRE PARTNERSHIP

START WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK LACUNES

SYNTHESE WETENSCHAPPELIJKE KENNIS

CANON WOII NOORD BRABANT BESCHIKBAAR; EVT VIA
BOEK BESCHIKBAAR

START MAKEN MET VERZAMELING 75
CANON VERHALEN

VERDER VERZAMELEN 75 CANON VERHALEN

75 CANON VERHALEN GEREED; VISUEEL
EN BEZOEKBAAR

START VERZAMELEN VERHALEN VIA
BRABANTCLOUD

ONTSLUITEN 75 CANON VERHALEN IN BRABANT
CLOUD & ANDERE VERHALEN

VIA BRABANT CLOUD ZIJN ALLE 75 VERHALEN
ONTSLOTEN & ANDERE VERHALEN

IN KAART BRENGEN MOGELIJKHEDEN KRUISBESTUIVING MET ANDERE BRABANTSE THEMA’S, O.A.
LICHT (MARKEREN GRENS GEBOMBARDEERDE STAD

VERTALING NAAR PRODUCTEN

VERTALING NAAR PRODUCTEN

KENNIS / ONDERZOEK
SYNTHESE KENNIS TBV CANON WOII BRABANT
VERZAMELEN & ONTSLUITEN 75 VERHALEN

VERBINDING 75 VERHALEN
REGIE / LOBBY

AANHAKEN FINANCIERS
NETWERKDAG (2X)

75 JAAR BEVRIJDING
NL / EUROPA

REGIOTAFELS

PARTNERSHIPS OVER DE GRENS
AANHAKEN OP NATIONAAL NETWERK /THEMAJAAR

AANHAKEN OP NATIONAAL THEMAJAAR

SAMENWERKING PLATFORM MG

SAMENWERKING PLATFORM MG VERDER
OPERATIONALISEREN

3 DAAGSE CROSSROADS TRIP NAAR NORMANDIE VOOR
VOORZITTERS / DIRECTEUREN
CB INSTELLINGEN

SAMENWERKING PLATFORM MG VERDER
OPERATIONALISEREN

SAMENWERKING EN AFSTEMMING O.A.
NATIONAAL PLATFORM, LIBERATION ROUTE
EN ANDERE PROVINCIES

SAMENWERKING EN AFSTEMMING O.A.
NATIONAAL PLATFORM, LIBERATION ROUTE
EN ANDERE PROVINCIES

SAMENWERKING EN AFSTEMMING O.A.
NATIONAAL PLATFORM, LIBERATION ROUTE
EN ANDERE PROVINCIES

TENTOONSTELLING WO2 IN 100 FOTO’S (BRABANT
ALS ONDERDEEL VAN LANDELIJK INITIATIEF)

Gemeenten die expliciet aangeven Crossroads te willen ondersteunen
• Eindhoven laat haar betrokkenheid zien doordat in overleg met de wethouder, mevrouw Schreurs een plaatselijke
kopgroep is samengesteld. Ook wordt ambtelijke ondersteuning gegeven aan het project van Stichting 18 september. Met diverse partijen zoals Eindhoven in Beeld, Eindhoven Museum, en het Regionaal Historisch Centrum is een
overleggroep geformeerd die de komende tijd de wensen en mogelijkheden verder zullen gaan uitwerken. Op 15
november zal er een presentatie zijn voor de Gemeente Raad van Eindhoven
• De gemeente Breda geeft aan zich te willen committeren aan het in stand houden en zichtbaar maken van het verhaal van de Poolse bevrijding van Breda, gekoppeld aan het concept Crossroads Brabant.
• De gemeente Bergen op Zoom hecht veel waarde aan het levend houden van het WO2 erfgoed, juicht het initiatief
om samen te werken onder de noemer Crossroads toe en werkt daar van harte aan mee.
• De gemeente Boxmeer laat zien te geloven in de potentie van haar museum door 2,5 ton te investeren in de nieuwbouw cq nieuwe inrichting van het Oorlogsmuseum Overloon.
Ze heeft onlangs als adhesiebetuiging een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten.
• De burgemeester van de gemeente Vught heeft eveneens een brief gestuurd met een
adhesiebetuiging.
Gemeenten die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in
Crossroads en eventueel willen samen werken cq participeren
• Regio West Brabant
• Land van Cuijk
• Veghel
• Woensdrecht
• ‘s-Hertogenbosch
Ook zijn er gemeenten waar de Commissaris van de Koning
mee gesproken heeft over een verstevigde inzet op WOII zoals
• Son & Breugel
• Waalre
Andere erfgoedinstellingen die hebben laten blijken geïnteresseerd
te zijn in Crossroads
• Graafs Kazemattenmuseum
• Heerenboerderij De Bunker Valkenswaard
• Werkgroep Peel-Raamstelling
• Overleggroep Oorlog rond de Grote Peel
• Stichting Oorlogsslachtoffers
• Stichting “Weest op uw hoede”
• Stichting Herdenking Brabants Genseuvelden
• Museum Bewogen jaren
• Peelnetwerk
• Liberation Route Europe
• Operation Market Garden
Fondsen die aangegeven hebben kansen te zien te investeren in Crossroads
• V-Fonds (samen met de provincie willen we graag bezien of structuurversterkende
investeringen in Crossroads mogelijk zijn)
• Brabant C-fonds (we zien kansen om met name te participeren in het jubileumjaar)
• VSB fonds (Crossroads past helemaal in onze portfolio)
Inhoudelijke experts die medewerking hebben gegeven aan Crossroads
en graag betrokken willen blijven
• Karel Margry
• Jan van Oudheusden
• Liesbeth Hoeven
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BIJLAGE 2

OVERZICHT BETROKKEN
ORGANISATIES
Dit rapport is tot stand gekomen onder regie van de ‘kopgroep’ Crossroads Brabant. In
de periode maart –oktober 2016 is intensief samengewerkt (o.a. via driewekelijks overleg)
tussen de leden van de kopgroep, zijn twee sessies belegd met inhoudelijke experts en
met een brede groep belangstellenden uit Noord-Brabant, zijn gesprekken gevoerd met
partijen uit de sector en met potentiele financiers. Hieronder een overzicht wat dit heeft
opgeleverd.
Deelnemerslijst Crossroads bijeenkomst 14 juni
Naam
Mark van Pelt
Peter Haagh
Erik vd Dungen
Jeroen vd Eijnde
Patrick Timmermans
Joost Findhammer
Raymond vd Wouw
Peter Kemp
Fabio Tat
Nico Sommen
Wim Kievits
Harry Smits
J. Latijnhouwers
John Meulenbroeks
Irene van Kemenade
Erik Jansen
J. de Jonge
Peter van Beek
Evert Vos
Has Van Helvoort
Mark van den Broek
Elize Janssen
Rien Wols
P. van der Elst
Olga Jonk
Hans Jonk
Els Jonk
Han Clement
M. Mollenhorst
Francis Witmer
E. Nuijten
Marianne van Rooden
Paul Versijp
Gerard Geboers
Piet Snijders
W.F. Monné
Rinie Weterings
Frank van Dijk
Mark Scheepers
MRAM Van Eert
D. Berben
Mary Polman
Jan Timmers
Moniek Hover
Vincent Neveu
Juriaan van Waalwijk
Karel Margry
Jan van Oudheusden
Janine Caalders
Frank Strolenberg

Organisatie
Bevrijdende Vleugels
Generaal Maczek Museum
Oorlogsmuseum Overloon
NM Kamp Vught
Erfgoed Brabant
Provincie NB
Stichting 18 september
Stichting 18 september
VisitBrabant
Regio West Brabant
Stichting Fort Isabellakazerne
Stichting Market Garden
Gedenkplaats Haaren
Museum de bewogen jaren
St Bevrijding Bergen op Zoom
Gemeente Land van Cuijk
Oorlogsmuseum Ossendrecht
Biesbosch Museum Werkendam
Graafs Kazemattenmuseum
Cooperatie streekontwikkeling Boven-Dommel
Gemeente Veghel
Gemeente Veghel
BHIC
Gemeente Breda
Heerenboerderij De Bunker Valkenswaard
Heerenboerderij De Bunker Valkenswaard
Heerenboerderij De Bunker Valkenswaard
alliantiemakelaar Biesbosch Streeknetwerk
alliantiemakelaar Peelnetwerk
alliantiemakelaar LandStad De Baronie
Gemeente Woensdrecht
Werkgroep Peel-Raamstelling
Gemeente Bergen op Zoom
Overleggroep Oorlog rond de Grote Peel
Overleggroep Oorlog rond de Grote Peel
Stichting “Weest op uw hoede”
Stichting “Weest op uw hoede”
Stichting 18 september
Provincie Noord Brabant
Stichting Herdenking Brabants Genseuvelden
Gemeente Breda
Museum Bewogen jaren
Peelnetwerk
NHTV
NHTV
NHTV
schrijver/historicus
schrijver/historicus
Kwartiermaker Crossroads Brabant
Frank en Vrij
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COLOFON
Dit samenwerkingsprogramma is tot stand gekomen onder regie van Erik van den Dungen,
Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, Jeroen van den
Eijnde, Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, Mark van Pelt, Museum Bevrijdende
Vleugels Best, Frans Ruczysnki, Stichting Generaal Maczek Museum Breda, Fabio Tat,
Visit Brabant, Patrick Timmermans, Erfgoed Brabant en Raymond van de Wouw,
Stichting 18 September Eindhoven.
De totstandkoming is gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en gefaciliteerd door
Visit Brabant.
Het concept Crossroads Brabant is ontwikkeld door een team in opdracht van de
NHTV onder leiding van Moniek Hover: Juriaan van Waalwijk, Vincent Neveu en
Caroline Segers-Pennings.
Auteurs Janine Caalders en Frank Strolenberg/Frankenvrij
Grafisch Ontwerp Van Riet Ontwerpers
Oktober 2016
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