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Onderwerp: WOII-erfgoed in Brabant

Geachte heer Swinkels, geachte heer, mevrouw,
Allereerst willen we u van harte gelukwensen met uw (her)verkiezing op 18 maart jl.
Eind 2014 heeft u een motie aangenomen waarin het WOII-erfgoed in Noord-Brabant
als speerpunt van cultuurbeleid benoemd wordt. In deze motie werd geadviseerd om
Noord-Brabant op dit terrein beter op de internationale kaart te zetten met als doel
het versterken van de vrijetijdseconomie.
Het herdenkingsjaar 2014, 70 jaar na Operation Market Garden, heeft laten zien dat
het buitenlands bezoek aan Nederland rond dit thema een grote vlucht neemt. We
moeten helaas ook constateren dat Brabant hiervan onvoldoende geprofiteerd heeft.
In de afgelopen maanden hebben de drie Oorlogsmusea (Oorlogsmuseum Overloon,
Generaal Maczek Museum Breda en Museum Bevrijdende Vleugels Best) en
Nationaal Herdenkingsmonument Kamp Vught de handen ineen geslagen om de
kansen die er liggen gezamenlijk op te pakken. Er is in Brabant immers een enorm
potentieel. Met elkaar zijn de verschillende Noord-Brabantse oorlogserfgoedinstellingen in staat een compleet beeld te geven van de Tweede Wereldoorlog in
Nederland.
In 2019 vieren wij 75 jaar Vrijheid. Vanaf dat jaar moet Brabant een herkenbare WOII
regio zijn, menen wij. Ter ondersteuning hiervan wordt op dit moment in
samenwerking met de NHTV een Brabantse verhaallijn ontwikkeld die de
belangrijkste aspecten van Tweede Wereldoorlog in onze provincie voor bewoners én
toeristen helder uiteen zet. De vier musea zien grote kansen om samen met kleinere,

regionale partners, zoals heemkundekringen en particuliere musea, en in afstemming
met Erfgoed Brabant en Visit Brabant, deze verhaallijn uit te dragen. Zo kan Brabant
zich sterker profileren als bestemming voor herdenkingstoerisme en kan Brabant de
koppositie in deze markt pakken die het, op grond van het in ruime mate aanwezige
WOII-erfgoed, verdient.
De samenwerkende partijen zien een gezamenlijk belang om de kansen die dit
erfgoed biedt voor Brabant, in de aankomende jaren te versterken en uit te bouwen.
Om dit te bereiken is verdere investering nodig, onder meer voor de verbetering van
de infrastructuur in de diverse musea en herdenkingscentra, het ontwikkelen van
nieuwe projecten, het opzetten van gezamenlijke marketing en het versterken van de
Brabantse positie in de Liberation Route. Het buitenlandse bezoek aan Brabant zal
toenemen. Door meer besteding van toeristen zal de regionale werkgelegenheid
toenemen.
Wij hopen van harte dat de nieuwe Staten deze samenwerking ondersteunt, zodat
Brabant over vijf jaar de meest herkenbare WOII regio is van Nederland. Door deze
samenwerking houden we de Brabantse Tweede Wereldoorlogsgeschiedenis levend
en stimuleren we de vrijetijdseconomie. Deze kansen mogen wat ons betreft niet
gemist worden.
Uiteraard zijn wij altijd bereid om een mondelinge toelichting op bovenstaande te
geven.
Hoogachtend,
Namens de vier musea,
De heer F. Ruczyński, voorzitter Generaal Maczek Museum
De heer drs. P. Swinkels, voorzitter Nationaal Monument Kamp Vught
De heer F. van Beers, voorzitter Oorlogsmuseum Overloon
De heer M. van Pelt, directeur Museum Bevrijdende Vleugels Best

