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                                          Nieuwsbrief nr.4, mei 2020. 
 

Mededelingen: 
- De jaarlijkse contributie gaat per 1 juni geïncasseerd worden. 

 
- De kroniek komt door alle coronamaatregelen later dan verwacht. De editie van maart gaat eerdaags 
naar de drukkerij. De opmaak van de editie van juni is bijna klaar. Graag uw begrip. 
 
- De Brabantse Heemdagen zijn voor dit jaar afgeblazen. 
 
- Voorlopig blijft de Heemkamer nog gesloten. 
 
- Nogmaals ter info: 
 

  
Anna stapt op de streekbus (Hoofdstraat) om te controleren 
 of deze lijn eigenlijk wel veilig is voor haar onderduikers. 

     
 

 
 
 
 

                              Hopelijk tot snel ziens in de Heemkamer.  

Om 75 jaar bevrijding te vieren verzamelde de provincie Noord-Brabant 75 
persoonlijke WOII-verhalen in het boek ‘Brabant, brug naar vrijheid’. 
Ontwerper Rocco Verdult (37) vatte elk verhaal samen in een maquette. 
We vierden dit jaar voor de 75ste keer Bevrijdingsdag op 5 mei, maar het zuiden van Nederland was 
al zo’n halfjaar eerder bevrijd. Daarom presenteerde Rocco Verdult zijn WOII-project STILLLEVEN al 
in oktober 2019 tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.  
Verdults kunstproject is een verlengstuk van Brabant Remembers, een provinciebreed cultureel 
programma gebaseerd op persoonlijke oorlogsverhalen. Voor elk jaar dat we bevrijd zijn, is er een 
verhaal. 75 in totaal dus. Verdult pakte uit elk verhaal een scène die hij vervolgens namaakte in een 
maquette. 
Elke maquette kostte tussen de 50 en 80 werkuren. Verdult en zijn team zijn in totaal zo’n twee jaar 
met het project bezig geweest. 

https://www.linda.nl/nieuws/maquettes-kunstproject-tweede-wereldoorlog-rocco-verdult/ 

Het zuidelijk deel van Nederland werd in de maanden september en oktober 1944 
overgenomen door de geallieerden, maar hiermee was de veiligheid en vrijheid nog niet 
volledig teruggekeerd. Dit wordt ook duidelijk in de vele verhalen van de mensen die 
deze periode hebben meegemaakt. Stichting Regiofilmproducties maakte in 2016-2017 
een tweetal films die over deze periode gaat. Een speelfilm en een documentaire, De 
speelfilm vertelt het fictieve verhaal van een foute politiecommissaris die het leven zuur 
gemaakt wordt door het verzet van de ondergrondse in de regio. De schrijver van het 
verhaal, Henny van de Burgt bedacht dat er ook een documentaire gemaakt diende te 
worden met verhalen van mensen uit de regio die de oorlog en de bevrijding zelf hebben 
meegemaakt. 
In samenwerking met de plaatselijke media DeMooiBernhezeKrant, d’n HaDeejer en de 
Heemkundekringen van de gemeente Bernheze heeft de stichting verhalen verzameld in 
beeld en geluid en is er gebruikt gemaakt van de verslagen die eerder werden 
opgetekend in genoemde media. Met medewerking van Buro Tweevoud is dit digitale 
exemplaar nu beschikbaar. 
Via voorzitter Ton Lunenburg (Stichting Regiofilmproducties) ontvingen we deze digitale 
versie. U kunt het inzien via onze website de wojstap.nl en  via 
https://www.regiofilmproducties.nl/index.php 
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