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Inleiding
Ook in 2019 droeg het OVCG op meerdere manieren bij aan het behoud van het culturele erfgoed. Door middel
van behoud (archief- en depotfunctie), ontsluiting en presentatie (tentoonstellingen, stadswandelingen en
digitalisering) en educatie (projecten in stad en provincie) zorgde het OVCG voor aandacht en waardering van
het oorlogserfgoed van Groningen. Bovendien zet het OVCG sterk in op immaterieel erfgoed. Verhalen over de
Tweede Wereldwereldoorlog worden verzameld en op verschillende wijzen gepresenteerd; door middel van
ooggetuigen, documentaires en social media.
Het OVCG wil hierbij niet alleen de herinnering levend houden, maar ook verbindingen leggen met
maatschappelijke ontwikkelingen in de tegenwoordige tijd en hedendaagse visies op het verleden. Bovendien
is de herinnering van mensen is dynamisch en scholieren herdenken anders dan tachtigplussers. Hier is het
OVCG zich van bewust en verhoudt zich ook toe in de projecten en activiteiten.
Zoals altijd wisten honderden mensen het OVCG te vinden met een zoekvraag of een schenking. De collectie is
met bijzondere archiefstukken en objecten uitgebreid.
Het OVCG zette in 2019 wederom sterk in op educatie, honderden schoolkinderen vanuit stad en provincie
deden mee met de educatieve projecten. Het algemene publiek werd bereikt door de tentoonstellingen en
documentaires die het OVCG dit jaar maakte en liet maken. Ook konden mensen weer kennis maken met de
aangrijpende geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog door Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet te
bezoeken of naar de derde Bob Houwen lezing te gaan. Dit jaar ging de lezing over de behandeling van
psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een zeer actueel onderwerp waaraan
door het NIOD momenteel een groot onderzoek wordt gewijd.
Onze internationale contacten met de Gedenkstätte Wehnen werden aangehaald op een studiedag in
Dennenoord, Zuidlaren, waar – in samenhang met de Bob Houwenlezing – de behandeling van psychiatrische
patiënten tijdens de oorlog centraal stond.
In 2019 was het OVCG samen met de Groninger Archieven gastheer van de Noordelijke Netwerkdag
Oorlogsbronnen. Voorst was het OVCG drie dagen aanwezig op de Historicidagen die dit jaar in Groningen
werden georganiseerd.
Naast al deze en andere uitvoerende activiteiten is er in 2019 heel hard gewerkt aan de voorbereidingen van
alle projecten die in 2020 tot uitvoering zullen komen. In dat herdenkingsjaar van 75 jaar vrijheid zet het OVCG
zichzelf op de kaart met meerdere projecten die inzicht bieden in de bijzondere oorlogsgeschiedenis van
Groningen.
Het OVCG constateert dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog bij jong en oud de afgelopen jaren
eerder is gegroeid dan verminderd. Er is veel vraag naar informatie en voorlichting, de tentoonstellingen en
andere publieksactiviteiten worden druk bezocht. Van staf en vrijwilligers wordt veel gevraagd. Zij doen hun
werk met volle inzet. Nu en dan dreigen grenzen overschreden te worden. Wij zijn hun dankbaar voor al het
werk dat zij doen.

F.R. Vermeer
Voorzitter bestuur OVCG
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Over het OVCG
De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is opgericht in 1991. Het OVCG is een
documentatie- en informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen.
Het OVCG is een onafhankelijke stichting, die financieel op structurele basis wordt ondersteund door
de gemeente Groningen en de provincie Groningen.
De stichting verzamelt en beheert het archief van de periode van de Duitse bezetting van stad en
provincie Groningen. Dit archief bestaat uit ruim 16 meter documentatie, 600 affiches, 5000 foto’s,
2500 kranten en tijdschriften, 3000 boeken en meer dan 2500 objecten uit deze tijd.
Missie
De centrale doelstelling van het OVCG is het levend houden van de herinnering aan en informatie
geven over de oorlogs- en bezettingstijd van 1940-1945 en de nasleep daarvan. In het bijzonder
wordt daarbij aandacht besteed aan het verzet in stad en provincie Groningen, alsmede aan actuele
en historische thema’s die daaraan verwant zijn.
Kerntaken:





het initiëren, organiseren en realiseren van educatieve projecten over de Tweede
Wereldoorlog in stad en provincie Groningen;
het verwerven, behouden, registreren, documenteren en digitaliseren van de (materiële)
getuigenissen;
expertisecentrum voor historisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in stad en
provincie Groningen;
het organiseren van andersoortige projecten die de bijzondere geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in stad en provincie Groningen weerspiegelt.

De organisatie van het OVCG
Het bestuur van het OVCG is verantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten van de stichting. De
dagelijkse leiding berust bij de coördinator. Het bestuur is in 2019 zes keer plenair bijeen geweest. De
voorzitter en de penningmeester hebben regelmatig overleg gevoerd met de coördinator en – mede
uit een oogpunt van risicobeheersing en interne controle – de controller van de Groninger Archieven
die de financiële administratie van de stichting voert. Daarnaast zijn de bestuursleden persoonlijk
betrokken bij diverse activiteiten van het OVCG. De bestuursleden bekleden geen functies, noch zijn
zij betrokken bij activiteiten die tot belangenverstrengeling kunnen leiden. De penningmeester van
het bestuur mevr. drs. J. van Schie was een gedeelte van het verslagjaar tevens lid van Provinciale
Staten van Groningen. Zij heeft er zorg voor gedragen deze functie niet te vermengen met haar
penningmeesterschap.
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Educatie
‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’ in de stad Groningen
20, 27 en 29 maart, 3 april
In samenwerking met de Groninger Archieven, het Menso Alting College en Stenden Hogeschool
wordt jaarlijks het project De Tweede Wereldoorlog Dichterbij in de stad Groningen georganiseerd.
Op vier ochtenden in maart en april vond het project plaats in de stad Groningen. In totaal namen
700 leerlingen van groepen 7 en 8 van achttien verschillende scholen uit de stad en provincie namen
deel aan het project.
Dit project bestond uit de volgende onderdelen:
 wandeling: zoeken naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in de stad Groningen door
stadswandelingen
 ontmoeting met de Groningse ooggetuige Bartha Valk, die als Joods meisje met haar gezin en
6 broertjes en zusjes de Holocaust overleefde
 een presentatie van stukken, foto’s, voorwerpen en filmbeelden uit en over de oorlog in de
lokale omgeving.
Vijfentwintig leerlingen van het ROC Menso Alting College, opleiding klassenassistent, hebben de
wandelingen door de stad begeleid. Zij hebben dit ervaren als een zeer waardevol onderdeel van hun
opleiding.
‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’ in de gemeente Stadskanaal
8-12 april
Dit educatieproject voor de basisscholen uit de gemeente Stadskanaal werd uitgevoerd door het
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en de Groninger Archieven. Gezamenlijk organiseren wij
jaarlijks, in samenwerking met Stichting Vier 5 Mei en lokale organisaties het basisschoolproject ‘De
Tweede Wereldoorlog dichterbij’. Voor 2019 is gekozen voor de gastgemeente Stadskanaal.
Het project vond plaats in de week van 8 – 12 april in Stadskanaal: gedurende vijf ochtenden
ontvingen het OVCG i.s.m. de Groninger Archieven ruim 500 leerlingen uit groep 7 en 8 van 15
basisscholen uit de gemeente Stadskanaal in zalencentrum De Rank. In samenwerking met de
Groninger Archieven, Stichting Vier 5 mei en de gemeente Stadskanaal werd een gevarieerd
educatief programma gegeven. De leerlingen verdiepten zich op een interactieve manier in de
Tweede Wereldoorlog in eigen omgeving, gelijk aan de projectnaam ‘De Tweede Wereldoorlog
dichterbij’.
Op maandagochtend 8 april opende waarnemend burgemeester Froukje de Jonge de educatieweek.
Zo vertelden twee ooggetuigen, dhr. Tuin en mevr. Schrik, hoe zij als kind de oorlog hebben
meegemaakt. Dhr. Tuin verloor zijn vader, Roelof Tuin, die als verzetsman werd opgepakt en
gefusilleerd. Mevr. Schrik woonde als kind in Stadskanaal en haar ouders hielden onderduikers
verborgen in de kelder van de katholieke Sint Willibrordschool.
In De Rank was een mini-oorlogstentoonstelling opgebouwd die verschillende aspecten van de
oorlog in Stadskanaal en omgeving liet zien in foto’s, documenten en objecten. Ook kregen leerlingen
originele filmbeelden te zien van Stadskanaal in de oorlog, waaronder een gedeelte van een film
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waarop een bezoek van NSB-leider Anton Mussert aan Stadskanaal te zien is. Het laatste
programmaonderdeel was een (fikse) wandeling door Stadskanaal, onder meer door de voormalige
Molenwijk waar een geallieerd vliegtuig was neergestort en langs huizen van voormalige
verzetsmensen, Stolpersteine (‘struikelstenen’) voor vermoorde joden en oorlogsmonumenten. Het
weer zat mee en de leerlingen liepen samen met de medewerkers en vrijwilligers heel wat
(kilo)meters.
Aan het eind van de ochtend kreeg iedere leerling de lesbrief
‘De Tweede Wereldoorlog dichterbij in Stadskanaal’
uitgereikt. Hierin worden een zestal thema’s, zoals dagelijks
leven, Duitse aanwezigheid en collaboratie, Jodenvervolging,
verzet, bevrijding en herinnering op lokaal niveau toegelicht.
Van elk thema wordt eerst een korte toelichting gegeven en
daarna gaan de kinderen aan de slag met bronnenmateriaal.
De lesbrief is ontwikkeld door het OVCG, i.s.m. de Groninger
Archieven, en blijft online beschikbaar op de website van
OVCG.
Educatieproject Stadskanaal (fotograaf: Jaline
de Groot/Groninger Archieven)

Alle leerlingen kregen ook een zogenaamd ‘vrijheidskaartje’
uitgedeeld. Deze konden ze invullen (antwoord geven op de
vraag ‘Vrijheid is voor mij…’) en ophangen in een van de ‘vrijheidsbomen’, die bij ieder
oorlogsmonument in de gemeente werden geplaatst in de periode april-mei. De vrijheidsbomen,
gemaakt door leerlingen van lokale scholen, en de berichten die hierover verstuurd zijn, hebben veel
inwoners bereikt. De facebookberichten hierover zijn meer dan 21.500 keer bekeken. De
vrijheidsbomen waren vanaf mei tot en met augustus in de tuin van het Streekhistorisch Centrum
Stadskanaal te bezichtigen, zodat ook bezoekers van het museum de bomen en de kaartjes konden
lezen.
Om in een paar zinnen het educatieproject samen te vatten: het waren zeer geslaagde ochtenden
waarbij zowel de medewerkers en vrijwilligers als ook de honderden leerlingen en hun leerkrachten
een leerzaam programma hebben gevolgd over de gebeurtenissen, gevolgen en (zichtbare) sporen
van de Tweede Wereldoorlog in hun eigen omgeving. Met name het persoonlijke verhaal van de
ooggetuigen maakte veel indruk op de kinderen en er werden veel vragen gesteld.

Educatieve oorlogstentoonstelling in De Rank in Stadskanaal, april 2019 (fotograaf: Anke Jongste/OVCG)
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De leskisten
De leskisten over de Tweede Wereldoorlog zijn geschikt voor de groepen 7/8 van de basisschool. Er
zijn 5 leskisten die elk een verschillend thema behandelen. Deze thema’s zijn: Propaganda,
Collaboratie, Jodenvervolging, Verzet en Dagelijks leven. De leskist “Jeuden in Grunn” is bedoeld voor
de groepen 7/8 van de basisschool. Het OVCG heeft ook een Reminiscentiekist. Reminiscentie is het
oproepen van herinneringen en het terugblikken naar vroeger, waarbij de nadruk ligt op positieve
herinneringen. De Reminiscentiekist is speciaal samengesteld voor activiteiten met ouderen die de
oorlog hebben meegemaakt. De leskisten zijn in 2019 elf keer uitgeleend.
Leuk feitje: het zoontje van lerares G. Bakker heeft op school een spreekbeurt
gehouden aan de hand van de leskist ‘Joden in Grun’ en haalde een tien als cijfer.

Tentoonstellingen
Tentoonstelling Stadskanaal
Op vrijdagmiddag 12 april – ‘bevrijdingsdag’ Stadskanaal – werd de tentoonstelling ‘Met open armen.
Nieuwe gezichten in Stadskanaal, 1940-1945’ op feestelijke wijze geopend door waarnemend
burgemeester van Stadskanaal, Froukje de Jonge, in het Streekhistorisch Centrum (SHC) in
Stadskanaal.
De historische locatie, de villa Huis ter Marse, was tijdens de oorlog het woonhuis van een
hooggeplaatste NSB-er, dhr. Maarsingh en zijn vrouw. In de dienstwoning van hun
chauffeur/tuinman, het bijgebouw Huisje van Manning, was de tentoonstelling ‘Met open armen’ te
zien. Deze werd in opdracht van het OVCG samengesteld en gerealiseerd door tentoonstellingsmaker
Willy van der Schuit en vormgever Helga de Graaf. De openingsceremonie werd goed bezocht, het
zaaltje was te klein voor de ruim 70 aanwezige mensen. Naast verschillende toespraken was er live
muziek die de sfeer van 40-45 naar boven haalde. Onder het publiek waren ook de ooggetuigen en
bruikleengevers aanwezig – dankzij hen konden de tentoonstellingsmakers authentieke objecten en
documenten uit de oorlog tijdelijk tentoonstellen.
De openingsceremonie op 12 april werd beëindigd met het officieel openen van de tentoonstelling.
Een vijftal militaire voertuigen, opgesteld bij de watertoren nabij het SHC, reed vervolgens met
burgemeester De Jonge als passagier naar het centrum van Stadskanaal, waarna het laatste
programmaonderdeel zou beginnen: de première van de beide documentaires.
Centraal in de tentoonstelling stond de opvang van (kinder)evacuees in Stadskanaal en omgeving en
de invloed daarvan op de plaatselijke bevolking. Daarnaast kregen bezoekers ook de persoonlijke
verhalen te zien die ook in de twee documentaires werden verteld: het verhaal van verzetsmannen
Roelof Tuin en Anne Rutgers, alsook het NSB-echtpaar Maarsingh en hun chauffeur/tuinman en
familie Huijgen. Naast persoonlijke verhalen was er ook aandacht voor het dagelijkse leven in de
oorlog, maar ook de (gevolgen van) luchtoorlog. De beide oorlogsdocumentaires waren in de ruimte
naast de expositieruimte te bezichtigen. Hierover meer onder het kopje ‘documentaires’.
De tentoonstelling zou aanvankelijk van 12 april tot en met 12 juli te bezichtigen zijn, maar deze werd
wegens succes verlengd tot en met 24 augustus. In totaal kwamen 801 bezoekers op de
tentoonstelling af. Dit is volgens de locatiehouder Streekhistorisch Centrum bovengemiddeld voor
het museum.
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De tentoonstelling werd zowel op de website als op de facebookpagina van OVCG gedeeld.
Daarnaast werd de tentoonstelling ‘Met open armen’ meerdere keren genoemd in de lokale media:




Herman Sandman, ‘Expositie Met open armen: Stadskanaalsters namen in Tweede Wereldoorlog
onbekenden in huis,’ in Dagblad van het Noorden (29 april 2019)
https://www.dvhn.nl/groningen/Expositie-Met-open-armen-Stadskanaalsters-namen-in-TweedeWereldoorlog-onbekenden-in-huis24404502.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Ter Apeler Courant, ‘Tentoonstelling Met Open Armen in Streekhistorisch Centrum is verlengd’ (30
mei 2019)
https://terapelercourant.nl/artikel/1021309/tentoonstelling-met-open-armen-in-streekhistorischcentrum-is-verlengd.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Opening tentoonstelling ‘Met open armen’, 12 april 2019, rechtsonder: tentoonstellingsmakers Helga de Graaf en Willy van
der Schuit (fotograaf: Jaap Kok/SHC)
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Expositie ‘Groningen 40-45’
In de tentoonstelling Groningen 40-45 is
de geschiedenis van de bezetting en de
bevrijding van onze provincie bijna
tastbaar. Een selectie van de foto’s uit het
gelijknamige fotoboek werd in deze
tentoonstelling aangevuld met historische
voorwerpen en archiefstukken.
De tentoonstelling was van maart t/m mei
te zien in de hal van de Groninger
Archieven en is samengesteld door het
OVCG en de Groninger Archieven,
aangevuld met bruiklenen van het
Expositie 40-45 (fotograaf: Anke Jongste/OVCG)
Groninger Museum en particulieren. De
tentoonstelling was gratis toegankelijk. De 700 leerlingen die het educatieproject ‘De Tweede
Wereldoorlog Dichterbij in Stad’ volgden, bekeken deze tentoonstelling onder begeleiding van
medewerkers en vrijwilligers van OVCG en de Groninger Archieven.

Audiovisuele presentaties
Twee documentaires: Brand in het gemeentehuis en Kind van NSB-ouders
In opdracht van het OVCG heeft documentairemaakster Liefke Knol twee korte documentaires
gemaakt die betrekking hebben op de impact van de Duitse bezetting op inwoners van (omgeving)
Stadskanaal. De ene documentaire is een tweeluik over twee ooggetuigen, dhr. Tuin en mevr.
Nagtegaal-Rutgers, die als kind hun vader hebben verloren vanwege diens verzetsactiviteiten tegen
de Duitse bezetter. De tweede documentaire gaat over de andere kant van de medaille: hoe was het
om een kind van NSB-ouders te zijn? Voor Karel Huijgen en Ina Kruizinga betekende de bevrijding van
Stadskanaal in april 1945 het begin van de ellende. Een leven lang schuld voelen ten opzichte van de
keuzes die hun ouders maakten.
De documentaires gingen op 12 april in première in bioscoop Smoky in Stadskanaal. De première was
achtereenvolgend de opening van de tentoonstelling ‘Met open armen’, eerder die middag in het
Streekhistorisch Centrum. De première was alleen voor genodigden. Er waren in totaal rond de 150
mensen aanwezig. Bij binnenkomst kreeg iedereen een welkomstdrankje en er waren
versnaperingen.
De vier ooggetuigen uit de documentaires waren samen met hun familie aanwezig: Karel Huijgen, Ina
Kruizinga, Klaas Tuin en Ans Nagtegaal-Rutgers. Eregasten waren de burgemeester Froukje de Jonge
en bewoners uit verschillende verzorgingstehuizen uit Stadskanaal. De bioscoopzaal was stijlvol en
zeer geschikt voor de indrukwekkende documentaires die kort werden toegelicht door de toenmalige
waarnemend coördinator van het OVCG.
Beide documentaires werden op 4 mei uitgezonden op RTV Noord en zijn online nog te bekijken op
de website van RTV Noord. Hieronder volgt een korte samenvatting van elke documentaire.
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Brand in het gemeentehuis
Als timmerman Anne Rutgers uit Stadskanaal op 20 september 1943 door het
Polizeistandgericht ter dood veroordeeld wordt, maakt hij zijn testament op. Hij hoopt dat
zijn kleine zoontje later - net als hij - timmerman wordt en laat het kind al zijn gereedschap
na. Twee uur later is Rutgers dood. Anne Rutgers is betrokken bij het verzet. Tot drie keer toe
probeert hij brand te stichten in het gemeentehuis in zijn woonplaats. Hij en zijn mededaders
proberen zo het bevolkingsregister te vernietigen, om tewerkstelling van Nederlandse
mannen in Duitsland te saboteren. Verzetsman Roelof Tuin uit Valthermond probeert
hetzelfde in het gemeentehuis van Exloo. Maar tevergeefs. De acties in Stadskanaal en Exloo
mislukken. Anne Rutgers, Roelof Tuin en acht andere verzetsmannen worden opgepakt en op
het Witterveld bij Assen doodgeschoten. De lichamen worden verbrand in het crematorium
van Kamp Westerbork, want de Duitsers willen dat er geen spoor van de verzetsmannen
overblijft. Maar het loopt anders.
In deze documentaire worden Klaas Tuin (zoon van Roelof Tuin) en Ans Nagtegaal-Rutgers
(dochter van Anne Rutgers) geïnterviewd. Hoe kwam het dat hun vaders werden opgepakt
en gefusilleerd door de Duitse bezetter en welke herinneringen, documenten en foto’s
hebben ze nog van hun vader?
Kind van NSB-ouders
‘A,B,C,D,E,F,G,
Weg met de Duitsers en de NSB’
Zo begint een spotliedje dat spelende kinderen in Stadskanaal zingen in de laatste
oorlogswinter. De kleine Karel Huijgen zingt het liedje gewoon mee, al voelt het raar en weet
hij: ‘Dit gaat over mijn ouders. Die NSB, dat zijn wij’. Karel Huijgen is de zoon van een hoge
NSB-er. In september 1944, na Dolle Dinsdag, vlucht hij met zijn ouders en broertjes naar
Stadskanaal, waar ze maanden logeren in Huis ter Marse, bij het echtpaar Maarsingh dat ook
lid is van de NSB. Tijdens de bevrijding zit Karel verscholen in de kelder van de dienstwoning
van Huis ter Marse. Samen met Ina, het dochtertje van de chauffeur van Maarsingh, die ook
bij de NSB is. De bevrijding van Nederland betekent voor deze kinderen het begin van veel
ellende. En het begin van een levenslange worsteling met het verleden.
Op 4 mei hebben ruim 80.000 mensen de documentaires bekeken op RTV Noord. Daarnaast zijn de
documentaires nog steeds te bekijken via de website van RTV Noord: Brand in het gemeentehuis en
Kind van NSB-ouders.
Een greep uit diverse mediaberichten over de documentaires:




Kanaalstreek, ‘Bewoners A-Horst, Heggerank en Maarsheerd eregasten tijdens première
oorlogsdocumentaire’ (11 april 2019)
https://kanaalstreek.nl/artikel/1007021/bewoners-a-horst-heggerank-en-maarsheerderegasten-tijdens-premiereoorlogsdocumentaire.html?fbclid=IwAR3_5GuZ3qMPEqbjREQuvTSma6gYnhL6PgxhoQj5CQV8FawFX82bvdmsa4&harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
RTV Noord, Noord Vandaag, aflevering met o.a. Liefke Knol (fragment vanaf 13:20) (30 april
2019)
https://www.rtvnoord.nl/…/10…/Noord-Vandaag/aflevering/23511#
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RTV Noord, ‘Dodenherdenking in Stad vanavond live op TV Noord’ (4 mei 2019)
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208069/Dodenherdenking-in-Stad-vanavond-live-op-TVNoord

Publieksactiviteiten
Voorbereiding projecten 2020
In het herdenkingsjaar 2020 werkt het OVCG mee aan meerdere bijzondere projecten. In 2019 is
hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan en is er veel overleg geweest met overheden en
samenwerkingspartners. Het OVCG organiseert zelf vier projecten, te weten:
- Op de vlucht voor de bevrijders. Een tentoonstelling op drie locaties en een podcast over de vlucht
van de Sicherheitsdienst in april 1945 vanuit het Scholtenhuis naar Schiermonnikoog.
- De vrouwenmars, van Westerbork naar Grijpskerk. Dit project behelst een presentatie op vier
locaties, een podcast en een dag waarop de route van de vrouwenmars opnieuw gelopen wordt.
- De Tweede Wereldoorlog Dichterbij, digitale lesbrief voor de hele provincie. Met deze digitale
lesbrief kunnen alle kinderen uit de groepen 7 en 8 in de provincie Groningen op zoek naar het
oorlogsverleden in een omgeving. Hiervoor maken ze gebruikt van gedigitaliseerde archiefstukken en
websites zoals joodsmonument.nl en delpher.nl.
- Portretten van 43 Canadezen. In samenwerking met het Wessel Gansfort College en de Canadese
Begraafplaats Holten worden biografieën geschreven en portretten gezocht van de 43 Canadezen die
omgekomen zijn tijdens de bevrijdingsgevechten van de stad Groningen.
Rondleidingen expositie ‘Groningen 40-45’
Het OVCG organiseerde bij de expositie ‘Groningen 40-45’ drie gratis toegankelijke rondleidingen
voor het algemene publiek, zodat niet alleen de kinderen van het educatieproject de tentoonstelling
onder begeleiding konden bekijken. De rondleidingen werden gegeven door waarnemend
coördinator Anke Jongste en vrijwilliger Klaas Niemeijer. De belangstelling was groot, want op een
enkele plek na was het volgeboekt. Ook kwam OOG TV een reportage maken over de tentoonstelling
en rondleiding (bekijk de reportage van 29 april 2019 hier).
Actie ‘Niet Weggooien!’ 3 Mei
Kijk ook bij Collectie en nieuwe aanwinsten.
Wederom was de Actie 'Niet Weggooien!' een groot succes. Op vrijdag 3 mei zaten we in het
Noordelijk Scheepvaartmuseum klaar om authentieke objecten, brieven en foto's uit de oorlog in
ontvangst te nemen. Het was een drukte van belang. Tientallen schenkingen werden aan het OVCG
overgedragen.
OVCG-medewerkers werden bijgestaan door oorlogsdeskundige Joël Stoppels (Battlefield Tours) en
ook Reinder Smith (RTV Noord) was aanwezig om van de ingebrachte stukken verslag te doen. Els
Zwerver (De Verhalen van Groningen) schreef een mooi artikel waarin zij deze dag goed heeft
samengevat. Naast een beschrijving van meerdere geschonken stukken bevat het artikel ook
beeldmateriaal voor een sfeerimpressie van deze geslaagde dag. Ook OOG TV was aanwezig en
maakte een korte reportage van de Actie 'Niet Weggooien!'. Klik op deze link om deze reportage te
zien.
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Actie ‘Niet Weggooien!’ in het Noordelijk Scheepvaartmuseum (3 mei 2019). Fotograaf: Stella Dekker/Groninger Archieven.

Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet 4 Mei
Het OVCG nam wederom deel aan de manifestatie Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. Het
programma werd in de Groningse provincie in Groningen, Westerwolde en Winschoten
georganiseerd door Stichting Folkingestraat Synagoge en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
(OVCG) met ondersteuning van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. In de stad Groningen
werd op 19 verschillende plekken een lezing gehouden, waaronder 4 lezingen door medewerkers van
het OVCG. Waarnemend coördinator van het OVCG Anke Jongste vertelde in de Groninger Archieven
over de gefusilleerde student Willem (Wil) van Rossum, die aan de Emmasingel een Stolpersteine
heeft. Ook andere medewerkers van OVCG vertelden hun verhaal op een adres in de stad: Klaas
Niemeijer, Danielle Scheweer en Lily de Planque. Klik op de onderstaande links voor een terugblik.
- Terugblik Groningen
- Terugblik Westerwolde
- Terugblik Winschoten
Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen – OVCG/Groninger Archieven 23 mei
De jaarlijks terugkerende Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen vond plaats op 23 mei. Het OVCG
was gastorganisatie en organiseerde deze netwerkdag in samenwerking met Netwerk
Oorlogsbronnen, de Groninger Archieven, het Fries Verzetsmuseum en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. Het thema dit jaar was 'Wisseling van de wacht. Kampen en hun bewoners na de
bevrijding'. De dag vond plaats in de Groninger Archieven en werd geopend en geleid door
dagvoorzitter Pauline Broekema.
De bijna honderd deelnemers werden door middel van verschillende lezingen op de hoogte gesteld
van de laatste mogelijkheden voor verbetering van digitalisering van archiefstukken, de holocaust in
het nieuws en de ontwikkeling van Kamp De Beetse en Kamp Westerbork na de bevrijding. Er waren
ook beeldcompilaties te zien van onder meer De Schattenberg (voormalig Kamp Westerbork) toen
Molukkers op deze 'stad op de heide' woonden. Bekijk deze link voor filmbeelden over bevrijding en
vergelding in Assen, Heerenveen, Groningen en Zwolle, toegelicht door schrijfster Pauline Broekema.
11

Tessa Free (Netwerk Oorlogsbronnen) publiceerde een verslag van de netwerkdag. Bekijk deze link
voor het artikel, inclusief de presentaties van de verschillende sprekers en beeldmateriaal.
Historicidagen 2019 in Groningen: 'Inclusieve geschiedenis' – 22 t/m 24 augustus
Van 22 tot en met 24 augustus 2019 vonden de Historicidagen
plaats in het Harmonie- en Academiegebouw van de
Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Dit congres, georganiseerd
door en voor historici, stond in het teken van 'Inclusieve
geschiedenis'. Het congres had als doelgroep alle historici:
studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in
archieven,
musea,
erfgoed,
zzp-ers,
kunsthistorici
en
publiekshistorici.
Het OVCG heeft met beide handen de kans aangegrepen om deel te
nemen aan deze Groningse editie. Gedurende drie dagen stond het
OVCG met een informatiestand op de informatiemarkt van het
Historicidagen 2019.
congres. Zo konden wij bezoekers laten kennismaken met onze
Fotograaf: Anke Jongste/OVCG.
activiteiten, educatiemateriaal en toekomstige projecten. In de
vitrine lagen diverse objecten en documenten uit onze collectie tentoongesteld.
Dag van de Groninger Geschiedenis 12 oktober
Op 12 oktober vond de jaarlijks terugkerende Dag van de Groninger Geschiedenis plaats. Het thema
van deze dag was 'Zij/Hij'. Het OVCG was ook actief deze dag. We hebben tweemaal een
Verzetswandeling door de binnenstad georganiseerd waarbij een aantal belangrijke plekken voor het
Groningse verzet bezocht werden. De focus lag hier enigszins op de vrouwelijke verzetsstrijders en
slachtoffers naar aanleiding van het thema van de dag. De wandeling was ontzettend populair en
vrijwel direct volgeboekt.
Naast de stadswandeling konden bezoekers
bij de informatiestand van OVCG valse
persoonsbewijzen maken, een leuke
activiteit voor zowel jong en oud. Het
persoonsbewijs was inclusief een Zij/Hijvermomming, een pasfoto, een vingerafdruk
en de valse naam werd geschreven met een
authentieke kroontjespen. Hiermee hadden
bezoekers een bijzonder aandenken aan
deze dag.

Dag van de Groninger Geschiedenis fotograaf: Anke
Jongste/OVCG

Internationale contacten - Studiedag Dennenoord 22 november
In 2019 werd een studiedag organiseert over het lot van psychiatrische patiënten in
Dennenoord, Zuidlaren. Aan deze dag was tevens een uitwisseling met Duitse gasten verbonden van
de Gedankstätte Wehnen nabij Oldenburg. Eerder in 2019 werd in Wehnen met het bestuur van de
Gedenkstätte al kennis en informatie uitgewisseld ten behoeve van het onderzoek naar het lot van
psychiatrische patiënten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze studiedag was een vervolg op deze
samenwerking.
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In Dennenoord werden we ontvangen en werd een lunch geserveerd, een documentaire vertoond en
een rondleiding over het terrein gegeven. Nadien werd de Bob
Houwenlezing bijgewoond. De hele dag werd gevolgd door zowel Duitse gasten verbonden aan de
Gedankstätte Wehnen, als medewerkers en bestuur van het OVCG. Er was een tolk aanwezig voor de
vertaling in beide richtingen.
Bob Houwen Lezing 22 November
De derde Bob Houwenlezing had als titel: ‘Vergeten slachtoffers? Het lot van patiënten in
psychiatrische inrichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog’ en werd in 2019 gegeven door dr. Cecile
aan de Stegge (1957). Deze lezing sloot aan op de studiedag in Dennenoord die dezelfde dag
georganiseerd werd. Voor de Duitse aanwezigen was een Duitstalige hand-out van de lezing
aanwezig. De lezing was gratis toegankelijk en werd drukbezocht, er waren rond de 100 aanwezigen.
De lezing en bijbehorende PowerPoint is op de website van OVCG te downloaden via deze link.
Café van de Vrijheid in november en december
In de hele provincie Groningen werden in november 2019 verhalen over de Tweede Wereldoorlog
opgehaald. Hiervoor wordt in elke gemeente een Café van de Vrijheid gehouden. Het OVCG was
hierbij ook aanwezig om presentaties te geven over de projecten die in 2020 uitgevoerd gaan
worden.

Café van de Vrijheid, presentatie vrouwenmars. Foto: de Verhalen van Groningen

Collectie en nieuwe aanwinsten
Objectencollectie
Het OVCG beschikt eveneens over een uitgebreide collectie objecten uit oorlogstijd, zoals militaria,
huishoudelijk materiaal, schaarste materiaal, propagandamateriaal, onderscheidingen en textilia. Het
OVCG is geen museum, maar wij stellen onze objectencollectie beschikbaar aan historische
verenigingen en musea en wij zetten deze in voor educatieve projecten en tentoonstellingen. Dit
betekent wel dat we er voor moeten zorgen dat de collectie toegankelijk is en goed wordt
onderhouden. De afgelopen jaren hebben we hier minder aandacht aan kunnen besteden. Daarom
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heeft het OVCG besloten de coördinator een halve dag extra in dienst te nemen om extra aandacht
te besteden aan het wegwerken van een achterstallige registratie, het zoeken naar geschikte
depotruimte en het afstoten van niet-relevante collectie. Hier is in 2019 mee begonnen.
Het project Digitaal Museum van Erfgoedpartners is voor het OVCG een mooie manier om de
bijzondere objecten die wij ons bezit hebben toch tentoon te stellen voor een groter publiek.
Daarnaast is het convenant dat het OVCG in 2018 met het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft
gesloten een prachtige kans voor het OVCG om de unieke objecten in de collectie tentoon te stellen
in een drukbezocht museum.
Actie Niet Weggooien
De generatie die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk bewust heeft meegemaakt is veel kleiner
geworden en daarmee ook het aantal objecten, dat als herinnering aan de oorlogsdagen bewaard
wordt. Vaak wordt er ook veel weggegooid.
Sinds 2006 neemt het OVCG deel aan de landelijke Actie ‘Niet Weggooien’ waarbij wordt opgeroepen
materiaal uit oorlogstijd in te leveren. Zestien Oorlogsmusea en Herinneringscentra besteden jaarlijks
aandacht aan ANW. Het OVCG maakt ook deel uit van de werkgroep ANW, samen met het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, NIOD, en het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. De
werkgroep stelt het beleid vast en organiseert de jaarlijkse activiteiten.
Een kleine selectie van belangrijke aanwinsten in 2019:
 Brievencollectie van twee Groningse broers, vanuit de dwangarbeid in Duitsland
 Dagboek van 16-jarige jongen uit Aduard, nauwkeurig bijgehouden vanaf de bevrijding in april
1945 tot enkele maanden erna
 Poppen, gemaakt in de onderduik
 Dagboeken van Tunna Jokemina Ronda, met zeer gedetailleerde beschrijvingen van de
oorlogsjaren in en om Stadskanaal van begin tot eind.
 Schaakspel gemaakt van brood, gemaakt in onderduik.

Schenking dagboeken van Tunna Jokemina Ronda. Fotograaf Anna van der Molen
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Communicatie
Als documentatie- en informatiecentrum is het OVCG de enige instantie in de provincie die
structureel aandacht heeft voor de Tweede Wereldoorlog. Wij staan open voor belangstellenden die
voorlichting en informatie wensen te ontvangen. Daarbij wordt bewust gestreefd naar een
laagdrempelige opstelling. Het feit dat het OVCG in het pand van de Groninger Archieven kantoor
houdt draagt hier op positieve wijze aan bij.
Verzoeken om informatie
Het OVCG wordt vaak benaderd door nakomelingen van de oorlogsgeneratie die vragen hebben over
het (verzets)werk/gedrag van ouders en grootouders in de oorlog. Die persoonlijke interesse bewijst
het nut van een daarop betrekking hebbend archief dat beschikt over informatie en documentatie.
Iedereen kan bij het OVCG terecht met (zoek)vragen. Over familieleden in het verzet bijvoorbeeld of
bekenden die naar een kamp zijn weggevoerd. Het komt regelmatig voor dat het OVCG over
informatie beschikt die bij de familie onbekend is gebleven.
In 2019 zijn wederom honderden zoekvragen ontvangen. De meeste vragen komen uit Nederland,
maar af en toe weten ook geïnteresseerden uit België of Canada de weg naar het OVCG te vinden.
Zeker in de aanloop naar 2020, het jaar waarin de bevrijding 75 jaar geleden was, neemt het contact
met Canada toe. De cijfers van de Groninger Archieven laten ook weer zien dat de collectie
verzetskaarten van het OVCG zeer vaak geraadpleegd wordt.
Nieuw logo
In 2019 heeft het OVCG een nieuw logo laten ontwerpen, gebaseerd op het oude logo, maar in een
meer moderne stijl en lettertype. Dit logo is onderdeel van een
vernieuwde huisstijl van het OVCG zoals zichtbaar op de
vernieuwde website, het OVCG-briefpapier en de andere
(gedrukte) informatie.
Visitekaartjes
Tegelijkertijd met de komst van het nieuwe logo en een vernieuwde huisstijl hebben de OVCGmedewerkers in 2019 nieuwe visitekaartjes ontvangen. Deze worden uitgedeeld bij de diverse
netwerkbijeenkomsten, evenementen en het ontmoeten van nieuwe samenwerkingspartners.
Flyer
Het OVCG heeft een algemene flyer, deze wordt breed ingezet ter promotie van de stichting. Hierbij
valt te denken aan tentoonstellingen, lezingen, andere publieksactiviteiten en standaard in de hal
van de Groninger Archieven. In 2019 is deze flyer aangepast en bijgedrukt.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van het OVCG is in 2017 in het leven geroepen om de achterban van het OVCG op de
hoogte te houden van de verschillende evenementen die worden georganiseerd. De nieuwsbrief is in
2019 vier keer verstuurd (februari, april, juli en november), met zowel aankondigingen van komende
activiteiten als ook een terugblik naar afgelopen activiteiten. In 2019 heeft het OVCG 69
nieuwsbrieflezers erbij gekregen. Er zijn nu 212 mensen geabonneerd op de nieuwsbrief. De
nieuwsbrief wordt ook op de website gedeeld.
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Website en sociale media
Het OVCG zet zowel de website als verschillende sociale media-kanalen in om informatie met een
breed publiek te delen. Het OVCG heeft een account op Facebook, Twitter en Instagram. Het laatste
nieuws over activiteiten en inhoudelijke kennis worden via deze kanalen gepresenteerd.
Website
Per 1 maart 2019 is de nieuwe en verbeterde website van het OVCG in de lucht gegaan. De website is
ontworpen in de vernieuwde huisstijl van OVCG. Het is een overzichtelijke en heldere website, die
ook geschikt is voor andere dragers, zoals tablets en mobiele telefoons. Er zijn verschillende
rubrieken zoals Collectie, Onderwijs, Onderzoek en Publieksactiviteiten.
Facebook
Het aantal volgers op Facebook is in 2019 toegenomen met 117. OVCG heeft in totaal 874 volgers.
Het aantal individuele ‘likes’ ligt net als vorig jaar rond de 800. We bereiken met berichten gemiddeld
rond de 500 personen. Wij gebruiken Facebook voor het aankondigen van evenementen, het
verspreiden van nieuws, het delen van WOII-gerelateerde artikelen/gebeurtenissen en het tonen van
foto’s en objecten uit onze collectie. Vooral dit laatste slaat goed aan bij het publiek.
Twitter
Het aantal volgers op Twitter stond in 2019 op 122. Het OVCG volgt zelf 130 andere Twitteraccounts. Twitter is een platform wat we vooral gebruiken voor het retweeten van tweets van andere
instellingen die iets berichten over Groningen en de Tweede Wereldoorlog. Af en toe komt er een
bericht van het OVCG zelf op Twitter, maar dit is niet het hoofdaandeel.
Instagram
Het aantal volgers op Instagram stond in 2019 op 141. Het OVCG volgt zelf 85 andere Instagramaccounts, zowel regionale als nationale instellingen. Instagram wordt vooral gebruikt voor het
plaatsen van een zogeheten ‘verhaal’ (Instagram story) van evenementen. Onze volgers krijgen zo
een inkijkje in de verschillende activiteiten en tentoonstellingen die het OVCG organiseert. Deze
verhalen kunnen 24 uur lang worden bekeken, daarna verdwijnen ze. Er zijn echter op de
Instagrampagina van het OVCG een aantal 'uitgelichte verhalen', die permanent zichtbaar zijn.
YouTube
Er staan diverse documentaires over Groningen en Groningers in de Tweede Wereldoorlog op het
YouTube-kanaal van OVCG. Deze zijn in het verleden in opdracht van het OVCG onder andere door
documentairemaakster Liefke Knol geproduceerd.

Samenwerking
In 2019 nam het OVCG deel aan het reguliere overleg tussen de Nederlandse oorlogs- herinneringsen verzetsmusea. Het OVCG is vertegenwoordigd in het educatieve overleg en het collectie-overleg
WOII.
Het OVCG werkte in 2019 samen met verschillende partners, zoals historische verenigingen, musea
en herinneringscentra en dit op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Waaronder onder andere:
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Battlefield Tours Joël Stoppels
Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog
Canadese Begraafplaats Holten
Dagblad van het Noorden
Drents Archief
Forum Groningen
Gemeente Groningen
Gemeente Stadskanaal
Gedenkstätte Wehnen
Grafische Vormgeving & Illustratie, Richard Bos
Groninger Archieven
Groninger Museum
Gronings Audiovisueel Archief (GAVA)
Erfgoedpartners Groningen
Fries Verzetsmuseum
Hanzehogeschool Groningen
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Historische vereniging ’t Heer en Feer op Schiermonnikoog
Huis van de Groninger Cultuur
Kunst & Cultuur, Drenthe/Groningen
Lentis Zuidlaren
Liberation Route Europe
Liefke Knol Film & Media
Maria Heikens Vormgeving
Menso Alting College
Museumtechnische Werken Groningen
Nationaal Archief
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nationaal Comité 4 en 5 Mei
Nationaal Militair Museum
Netwerk Oorlogsbronnen
NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies
Noordelijk Scheepvaartmuseum
Omroep MAX, MAX Documentaires
OOG Radio en TV
Oorlogsmuseum Middelstum
Provincie Groningen
RTV Noord
Rijksuniversiteit Groningen
Stenden Hogeschool
Stichting Bevrijdingsbos Groningen
Stichting Vier 5 Mei / Bevrijdingsfestival Groningen
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Stichting 4 Mei Herdenking Groningen
Stichting Folkingestraat Synagoge
Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
Studio Eyecandy, Helga de Graaf
Toal en Taiken, Gronings tijdschrift
Tocht om de Noord
Van Hoek Verhuizingen
Verhalen van Groningen
Visserijmuseum Zoutkamp
Wessel Gansfort College
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie (RUG)
Historisch Onderzoeksbureau Willy van der Schuit
Zalencentrum De Rank, Stadskanaal
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Bestuur en medewerkers
Het bestuur van het OVCG heeft notie genomen van de Governance Code Cultuur en probeert deze
zo goed mogelijk na te leven. Het onbezoldigde bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
De heer mr. dr. F.R. Vermeer te Winsum, (14 december 2016 - heden)
Voorzitter, jurist en oud-docent bestuursrecht RUG
Mevrouw drs. R. Zuidema te Zwolle, (27 oktober 2016 - heden)
Secretaris, historica
Mevrouw drs. J.C.M. van Schie te Groningen, (13 december 2012 - heden)
Penningmeester, zelfstandig adviseur
De heer dr. S. van der Poel te Groningen,(24 september 2015 – heden)
Algemeen lid, universitair docent eigentijdse geschiedenis RUG
Mevrouw mr. drs. M.A.M. Garnier te Groningen, (1 oktober 2018 – heden)
Algemeen lid, Dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen
Advies
De heer drs. E. de Jonge te Groningen,
Directeur Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
Medewerkers
De coördinator van de stichting heeft een vaste aanstelling. In verband met de grote drukte ten
behoeve van de voorbereidingen en later de uitvoeringen van het herdenkingsjaar 2020 is, dankzij
subsidie van de provincie Groningen en projectsubsidies, een tijdelijke medewerker aangesteld tot 1
juli 2020.
Mevrouw drs. A. van der Molen te Groningen, (1 september 2016 – heden)
Coördinator, (0,55 fte) historica
Mevrouw drs. A. N. Jongste te Groningen, (januari 2019- heden), historica
Waarnemend coördinator (0,55 fte): januari-augustus 2019
Projectmedewerker herdenkingsjaar 2020 (0,5 fte): september 2019-heden
Het OVCG heeft geen medewerkers in dienst met een salariëring boven of op de Balkenendenorm.
Zoals vanouds bood het OVCG in 2019 plaats aan stagiaires en organiseerde een educatief project
waarin een grote rol is weggelegd voor leerlingen van het ROC Menso Alting college. In de eerste
helft van het jaar kregen PABO-studenten de kans om nieuw WOII-educatiemateriaal voor het
primaire onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunden diverse vrijwilligers het OVCG en is via
Museum Technische Werken een werkervaringsplek beschikbaar.
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Stagiairs
Anne Oostenbrug, Reinwardt Academie
Werkervaringsplaats
Vanaf 16 oktober 2017 heeft Daniëlle Scheweer een werkervaringsplaats bij het OVCG vanuit
Museumtechnische werken. Vanaf de zomer 2019 is dit veranderd en heeft Danielle Scheweer een
Participatiebaan bij het OVCG.
Vrijwilligers
De heer Klaas Niemeijer
Vrijwilliger collecties en inlichtingen
Mevrouw Anita Selen - Boonstra
Vrijwilliger projectondersteuning en communicatie
Mevrouw Lily de Planque (tot 1 september 2019)
Social Media en PR
Mevrouw Annewil Nieuwenhuizen (vanaf 1 september 2019)
Social Media en PR
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