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Inleiding
Ook voor het OVCG was 2020 een jaar dat in het teken van Corona stond. Toen het herdenkingsjaar 75 jaar
vrijheid op het punt stond te beginnen ging de maatschappij op slot. De geplande tentoonstellingen,
educatieprojecten en andere programmaonderdelen werden geannuleerd. Waar mogelijk pakten onze
medewerkers het werk vanuit huis op. .
Vooral voor de 4 grote projecten die het OVCG had geprogrammeerd in het kader van 75 jaar vrijheid,was dit
een tegenvaller. Er was toegewerkt naar een groot herdenkingsjaar en de uitvoering hiervan was door corona
tot een minimum gereduceerd. Toch heeft de crisis ook kansen geboden. Het project Open Joodse Huizen/Huizen
van Verzet is online doorgezet, zodat er toch veel verhalen zijn gedeeld. Deze digitale aanpak zal in volgende
jaren een vervolg krijgen, maar dan in combinatie met het fysieke project.
Ook op het gebied van educatie is het OVCG de mogelijkheden online gaan verkennen. In plaats van 1200
leerlingen in het gebouw van de Groninger Archieven te ontvangen, is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van
een digitale lesbrief. Deze zal ook in de toekomst gebruikt kunnen worden, waardoor de scholen die anders
achter het net zouden vissen, nu op een digitale manier toch kunnen deelnemen aan de Tweede Wereldoorlog
Dichterbij.
Het was voor de spreker op de Bob Houwenlezing een vreemde gewaarwording zijn lezing te houden voor een
lege zaal. Gelukkig konden geïnteresseerden thuis meekijken dankzij een live verbinding. Maar doordat de lezing
ook naderhand nog te bekijken was, hebben nu meer dan 380 mensen hem gezien. Veel meer dan er anders in
de zaal hadden gepast.
Hopelijk kunnen in 2021 meer activiteiten op locatie plaats vinden en wordt het 30 jarig bestaan van de stichting
weer samen in een zaal gevierd. Maar we blijven zeker ook gebruik maken van de digitale mogelijkheden die
2020 heeft gebracht.
F.R. Vermeer
Voorzitter 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 2020 zes keer, al dan niet online, 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.
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Educatie
Digitale educatieve lesbrief ‘De Tweede Wereldoorlog dichterbij in stad en provincie Groningen’
In 2019 is subsidie toegekend, in het kader van 75 jaar vrijheid door
de provincie en het V-fonds, om de bestaande educatieve lesbrief
voor de hoogste groepen van het primair onderwijs geheel te
vernieuwen en te digitaliseren. In 2019 is een tijdelijke
projectmedewerker van het OVCG hiermee van start gegaan. In
2020 is deze provincie-brede digitale lesbrief afgerond. Het
lespakket bestaat uit meerdere pdf-bestanden die online worden
aangeboden aan alle basisscholen in de provincie Groningen – met
als doelgroep de leerlingen uit groep 8, die op een interactieve
manier zelf op onderzoek gaan naar de verhalen en gebeurtenissen
uit de Tweede Wereldoorlog in hun eigen omgeving. Dit nieuwe
lesmateriaal is duurzaam en kan de komende jaren worden gebruikt in het primair onderwijs.
Door de lockdown kon het lespakket helaas niet in het voorjaar van 2020 worden aangeboden aan
scholen, maar zal dit alsnog worden aangeboden in het voorjaar van 2021, voorafgaand de periode
van 4 en 5 mei. Juist dan is een digitale lesbrief van groot belang, gezien de fysieke
educatieprogramma’s wederom niet door kunnen gaan.
Er is voor dit educatieve project samengewerkt met verschillende partijen, zoals lokale en landelijke
musea en oorlogsinstellingen, maar ook gemeenten in de provincie Groningen, met name voor het
gebruik van beeld- en archiefmateriaal van de betreffende instantie. Ook is er nauw samengewerkt
met de Groninger Archieven, omdat er honderden documenten op professionele wijze zijn gescand
door de scanafdeling van de archieven. Deze zijn – mits openbaar – online ontsloten op de website van
de Groninger Archieven zodat deze vindbaar zijn voor de doelgroep van het project, de leerlingen en
docenten. Te denken valt aan uiteenlopende stukken zoals brieven, persoonsbewijzen,
distributiestamkaarten, bonkaarten en verzetsmateriaal, maar ook NSB-kalenders en propaganda voor
de Jeugdstorm.
Een voordeel van deze digitalisering en ontsluiting is dat ook het brede publiek deze gescande
documenten kan zien van thuis uit. Ook is het alvast een begin van de toekomstige grootschalige
digitalisering van de collectie van OVCG, hierover later meer.
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Impressie inleiding lesbrief 'De Tweede Wereldoorlog dichterbij in stad en provincie Groningen'

‘De Tweede Wereldoorlog Dichterbij’ in de stad Groningen
Alles stond klaar om 1200 leerlingen van groepen 7 en 8 van het basisonderwijs te ontvangen, maar
helaas werd de week voor de uitvoering de lockdown aangekondigd en kon dit project geen doorgang
vinden. De samenwerking die het OVCG elk jaar met het ROC Menso Alting College heeft, in de vorm
van de studenten klassenassistent die groepjes leerlingen begeleiden, kon daardoor ook niet
doorgaan.

Tentoonstellingen
Zie projecten voor de tentoonstellingen in het kader van 75 jaar bevrijding.
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. Deze tentoonstelling wordt
jaarlijks ingericht in de hal van de Groninger Archieven, maar was in 2020 slechts korte tijd toegankelijk
voor publiek vanwege sluiting van de archieven vanwege de lockdown .

Audio en visuele presentaties
Zie publieksactiviteiten voor de podcasts in het kader van Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet.
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Publieksactiviteiten
Rondleidingen expositie ‘Groningen 40-45’
De jaarlijkse rondleidingen bij deze tentoonstelling konden in 2020 niet doorgaan vanwege de Coronasluiting.
Actie ‘Niet Weggooien!’ 3 Mei
Ook deze actie heeft geen doorgang gevonden vanwege de lockdown.
Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet 4 Mei
Het OVCG nam wederom deel aan de manifestatie Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. Het
project werd vanwege Corona dit jaar niet fysiek, maar digitaal uitgevoerd. Hierdoor miste het
project zijn intieme karakter, maar konden toch verhalen van oorlogsslachtoffers verteld worden. Er
zijn in totaal 20 verhalen via de Facebookpagina van de Folkingestraat Synagoge en OVCG gedeeld,
waarvan 6 aangevuld met een podcast. Deze verhalen zijn nog steeds te lezen en te beluisteren via
onze website.
Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen
De jaarlijks terugkerende Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen vond in 2020 helaas niet plaats
vanwege de coronamaatregelen.
Dag van de Groninger Geschiedenis
Ook deze dag kreeg een ander karakter vanwege Corona. In plaats van een dag van de Groninger
geschiedenis, werd een hele maand georganiseerd, met voornamelijk online activiteiten. Het OVCG
organiseerde samen met de Groninger Archieven een kindermiddag. Vanwege de maatregelen kon
het binnen programma niet door gaan, maar de stadswandeling werd wel uitgevoerd.

Kindermiddag Maand van de Groninger Geschiedenis. Foto Jaline de Groot.
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Bob Houwen Lezing
In de hal van de Groninger Archieven sprak Christiaan Gevers op 18 november voor vijf ‘fysiek’
aanwezigen over NSB burgemeester Tammens. Vanwege de coronamaatregelen was een groter
publiek niet mogelijk. Online keken 57 gasten live mee. De lezing blijft online staan en is inmiddels
389 keer bekeken.

Projecten
Op de vlucht voor de bevrijding
In samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum maakte het OVCG een tentoonstelling
over de vlucht van de SD in april 1945 van het Scholtenhuis naar Schiermonnikoog. Deze
tentoonstelling kon op het laatste moment niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.
De tentoonstelling zou worden uitgebreid met een deeltentoonstelling in Zoutkamp en op
Schiermonnikoog. In Zoutkamp is deze samenwerking verwezenlijkt, hier staat een tentoonstelling
over de oorlog in Zoutkamp met als belangrijk onderdeel de arrestatie van de SD. Op
Schiermonnikoog kon de deeltentoonstelling niet doorgaan , deze is doorgeschoven naar 2021.
De podcast bij de tentoonstelling heeft ook vertraging opgelopen door alle beperkingen en wordt als
de tentoonstelling in Groningen geopend wordt ook gepresenteerd.
De vrouwenmars van Westerbork

Dit project werd georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding en gefinancierd door de provincie
en het V-fonds. In 2020 hebben op vier locaties (Herinneringscentrum Westerbork, Drents Archief,
Groninger Archieven en de Wierde in Grijpskerk) vitrines met een vrouwenuniform uit Westerbork
gestaan, met achtergrondinformatie over de mars die de vrouwelijke gevangenen half april van
Westerbork naar Grijpskerk liepen. Tevens is bij deze tentoonstelling een podcast gemaakt.
De bedoeling was dat op 4 mei de vrouwenmars daadwerkelijk gelopen zou worden als
wandelevenement georganiseerd in samenwerking met Tocht om de Noord, maar vanwege de
beperkende maatregelen kon dit niet doorgaan. De tocht is verplaatst naar september 2021.
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43 Canadezen
In opdracht van de gemeente Groningen heeft het OVCG een project uitgevoerd rondom de 43
Canadezen die bij de bevrijdingsgevechten om het leven kwamen. Hiervoor zijn, voor zover mogelijk,
de portretten van deze soldaten achterhaald en in samenwerking met het Wessel Gansfort College
zijn door derdejaars scholieren hun biografieën geschreven. De portretten zouden in de stad te
komen hangen op de reclameborden, maar vanwege de lockdown is dit uitgesteld naar 2021.

Collectie en nieuwe aanwinsten
OVCG Zichtbaar Online
In 2020 is een projectmedewerker van het OVCG verder gegaan met de inventarisatie van de collectie
die in de tweede helft van 2019 gemaakt is. In de eerste helft van 2020 is een overzicht gemaakt van
alle geregistreerde en nader te verwerken stukken uit de collectie. Hier valt de gehele collectie onder,
dus van documenten tot objecten, van affiches tot videobanden en cassettebandjes, van
egodocumenten tot fotoalbums. Ook zijn schenkingen aan het OVCG opnieuw geordend in
genummerde archiefdozen.
Aan de hand van deze grootschalige inventarisatie is een subsidieaanvraag onder de naam OVCG
Zichtbaar Online bij het Mondriaan Fonds ingediend om de gehele oorlogscollectie van OVCG, in
samenwerking met de Groninger Archieven, te digitaliseren en duurzaam te borgen voor de huidige
en toekomstige generaties. Deze aanvraag is goedgekeurd en het project zal, als de Corona
maatregelen het toelaten, in 2021 van start gaan.
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. In 2020
waren bijvoorbeeld onze bevrijdingsrokjes, samen met vele andere objecten, te zien in het Groninger
Museum.
Nieuwe schenkingen
Een kleine selectie van belangrijke aanwinsten in 2020:
 Munitiekist met informatie over het verzet in het noordoosten van Groningen
 Vooroorlogse ansichtkaarten geschreven door P.F. Tammens (de latere NSB-burgemeester van
Groningen)
 Tekeningen uit 1938 m.b.t. Jodenvervolging in Duitsland en dwangarbeid, gevonden onder een
vloer in een huis in Uithuizen

WO2 Thesaurus
In 2020 is een begin gemaakt met de implementatie van de WO2 Thesaurus en MAIS FLEXIS, het door
ons gebruikte collectiebeheersysteem. Dit gebeurt in samenwerking met de Groninger Archieven,
Netwerk Oorlogsbronnen, NDE en De Ree. Door middel van het testen van de WO2 Thesaurus met
betrekking tot Groningse aanplakbiljetten, ‘Bekendmakingen’ / ‘Bekanntmachungen’, wordt de WO2
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Thesaurus aangevuld en uitgebreid, zodat deze in de toekomst kan worden gebruikt bij het (nader)
beschrijven van de oorlogscollecties.
MOBILISATIE, ACCOMMODATIE, REPRESSIE EN BEVRIJDING. DE OORLOG IN BEKENDMAKINGEN (19391946)
De openbare ‘bekendmakingen’ (Bekanntmachungen) op de aanplakbiljetten zijn volgens OVCG en de
Groninger Archieven een ‘vergeten bron’. Het OVCG bezit een paar honderd bekendmakingen, die
ook al gedigitaliseerd zijn, maar nog niet ontsloten en vindbaar voor het brede publiek. Begin 2020
heeft OVCG een particuliere collectie van Groningse bekendmakingen in bruikleen gehad en deze op
professionele wijze gescand, zodat deze in de toekomst voor een nieuw, grootschalig regionaal en
landelijk project kunnen worden onderzocht. Door deze bekendmakingen als nieuwe primaire bron in
een database te verzamelen, kunnen de data op deze bekendmakingen (bijvoorbeeld het instellen van
een avondklok of de voltrekking van de doodstraf van verzetsmensen) worden gekoppeld aan
personen en gebeurtenissen. Hiervoor is een subsidieaanvraag, onder de naam Mobilisatie,
accommodatie, repressie en bevrijding. De oorlog in bekendmakingen (1939-1946), ingediend door
penvoerder Netwerk Oorlogsbronnen met OVCG en de Groninger Archieven als
samenwerkingspartners. Deze aanvraag is gehonoreerd en zal in 2021 van start gaan.

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 en oorlogsverleden 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.Het komt regelmatig voor dat het
OVCG over informatie beschikt die bij de familie onbekend is gebleven.
In 2020 zijn wederom honderden zoekvragen ontvangen. De meeste vragen komen uit Nederland,
maar af en toe weten geïnteresseerden uit België of Canada de weg naar het OVCG te vinden. Zeker
in 2020, het jaar van 75 jaar vrijheid, was er een grote toename van zoekvragen.
De cijfers van de Groninger Archieven laten zien dat de collectie verzetskaarten van het OVCG zeer
vaak geraadpleegd wordt. Het vele thuiswerken in 2020 zorgde er echter wel voor dat niet alle vragen
direct beantwoord kunnen worden. Indien er raadpleging van het archief nodig is, worden de vragen
uitgesteld tot het moment waarop de archieven weer open gaan. Hier is alle begrip voor vanuit de
vragenstellers.
Publicaties
Het OVCG heeft in 2020 aan twee artikelen een bijdrage geleverd, één in Toal en Taiken en één in
BLAD.
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Nieuwsbrief
Ook in 2020 heeft het OVCG om haar achterban op de hoogte gehouden van de activiteiten en
ontwikkelingen middels de nieuwsbrief. Afgelopen jaren hebben 228 mensen zich op de nieuwsbrief
geabonneerd. De nieuwsbrief is ook via onze website te bekijken.

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. Op Twitter en
Instagram heeft het OVCG 353 volgers, op Facebook 1025 vind-ik-leuks.
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. De wens van OVCG is om het YouTube-kanaal af te
bouwen en uiteindelijk te verwijderen. Sinds 2019 worden de documentaires van OVCG op Vimeo en
de Filmbank Groningen geplaatst. Dit zijn veiligere platforms dan YouTube, ook in verband met
copyright en het ‘rippen’ van filmbestanden. Dit proces van verplaatsing van de filmbestanden is in
2019 begonnen en is – voor zover mogelijk – voortgezet in 2020. Er wordt hier nauw samengewerkt
met de Groninger Archieven en dan met name de medewerkers van Nieuwe Media (het voormalige
Gava).
Vimeo en Filmbank Groningen
Er is een begin gemaakt met het overplaatsen van OVCG-documentaires naar Vimeo (op het account
van de Groninger Archieven, voormalige GAVA). Hier staan de filmbestanden veilig, zijn ze goed
toegankelijk en kunnen ze door gebruikers niet worden gekopieerd. Ook worden de OVCGfilmbestanden één voor één op de Filmbank Groningen geplaatst, wederom door nauwe
samenwerking met de Groninger Archieven. Hiervoor is een samenwerking aangegaan en door het
OVCG een overzicht gemaakt van alle OVCG-documentaires uit het verleden. Door de Coronamaatregelen en het veelal thuiswerken is dit proces vertraagd, maar wordt in de nabije toekomst weer
voortgezet.

Samenwerking
In 2020 heeft het OVCG samengewerkt met de volgende partijen:









Battlefield Tours Joël Stoppels
Groninger Archieven
Gronings Audiovisueel Archief (GAVA)
Hanzehogeschool Groningen
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Kunst & Cultuur, Drenthe/Groningen
Maria Heikens Vormgeving
Netwerk Oorlogsbronnen
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NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies
Rijksuniversiteit Groningen
Toal en Taiken, Gronings tijdschrift
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie (RUG)
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt
Historische vereniging Schiermonnikoog
Stichting Vier 5 Mei/ Bevrijdingsfestival, Stichting 4 Mei Herdenking Groningen, Stichting
Bevrijdingsbos, Battlefield Tours Groningen, Canadian Allied Forces Museum





De Verhalen van Groningen
Stichting Folkingestraat Synagoge
Regionale Musea en erfgoedbemiddelaars: Erfgoedpartners Groningen, Groninger Museum,
K&C Drenthe, Universiteitsmuseum Groningen, NSM, Visserijmuseum Zoutkamp
Nationaal Comité 4 en 5 Mei
Tocht om de Noord
De overige landelijke oorlogsinstellingen zoals o.a. Herinneringscentrum Kamp Westerbork,
het Verzetsmuseum te Amsterdam en Verzetsmuseum Friesland, NIOD, Oorlogs- en
Informatie Centrum Drenthe (OICD)
Menso Alting College
Diverse Groningse gemeenten
Provincie Groningen
Basisscholen in stad Groningen en provincie
Regionale media zoals RTV Noord, Oog tv, Dagblad van het Noorden en ook landelijke media










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 2020 uit de volgende personen:
De heer mr. dr. F.R. Vermeer te Winsum
Voorzitter, jurist en voormalig universitair docent bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen
Mevrouw mr. drs. M.A.M. Garnier
Dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen
Mevrouw R. Zuidema MA te Zwolle
Secretaris, historica en Publieksadviseur Groninger Archieven
Mevrouw F.M. Bouwman te Niehove
Penningmeester, griffier gemeenteraad Midden-Groningen
De heer dr. S. van der Poel te Groningen
Algemeen lid, universitair docent sectie Eigentijdse Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen
De heer dr. T. Huijgen te Bakkeveen
Algemeen lid, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
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Advies
De heer drs. H. Romijn te Groningen
Vicedirecteur 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, (september 2019 - juli 2020)
Projectmedewerker herdenkingsjaar 2020, (0,5 fte) historica
Het OVCG heeft geen medewerkers in dienst met een salariëring boven of op de Balkenendenorm.
Zoals vanouds bood het OVCG in 2020 plaats aan stagiaires en vrijwilligers. De samenwerking met het
ROC Menso Alting College ten behoeve van het project De Tweede Wereldoorlog Dichterbij is dit jaar
vanwege de Corona-maatregelen helaas niet door gegaan. In de eerste helft van het jaar kregen PABOstudenten de kans om nieuw WOII-educatiemateriaal voor het primaire onderwijs te ontwikkelen.
Stagiairs
Milou Carstens, MA Geschiedenis, RUG
Participatiebaan
Danielle Scheweer
Projectondersteuning en inlichtingen
Vrijwilligers
De heer Klaas Niemeijer
Collecties en inlichtingen
Mevrouw Anita Selen - Boonstra
Projectondersteuning en communicatie
Mevrouw Annewil Nieuwenhuizen
Social Media en PR
Mevrouw. Melissa Sasbrink
Vrijwilliger transcripties
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