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VOORWOORD
Zo'n bezoekerscentrum brengt de in 2014 vastgelegde doelstellingen van Stichting Bevrijding Brabantse Wal dichterbij.

Bijgaand treft u het bidbook aan van Stichting Bevrijding
Brabantse Wal (SBBW) voor een informatiecentrum bij de twee
erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

Te weten:
« Herdenken van alle oorlogsslachtoffers – burgers en
militairen – die sinds het uitbreken van WO2 en in alle
oorlogssituaties en bij vredesmissies daarna in opdracht van
onze regering waar ook ter wereld zijn omgekomen of om
het leven werden gebracht.
« Het onder de aandacht brengen van de Slag om de Schelde.
« Onderstrepen van de waarde en het belang van leven in
vrede in vrijheid.
« Bijdragen aan kennisoverdracht en educatie in basis- en
voortgezet onderwijs.
« Op- en uitbouwen van internationale contacten die hun
oorsprong kennen in WO2.

Hier liggen bijna 2500 geallieerde (overwegend Canadese en
Engelse) militairen begraven, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog (WOII) om het leven kwamen. Het overgrote deel
van hen vond de dood tijdens de Slag om de Schelde (september
- november 1944).
Deze veldslag was in WOII de langste en hevigste veldslag op
Nederlandse bodem. De uitkomst hiervan was cruciaal voor de
opmars van de geallieerde troepen in West-Europa en voor de
bevrijding van West-Brabant en Zeeland. (zie bijlage 1)
De laatste jaren is in binnen- en buitenland sprake van een
hernieuwde belangstelling voor de bevrijding van West-Europa
in 1944 en 1945. Daarbij vormen de speciale begraafplaatsen
voor geallieerde militairen de basis voor nieuwe initiatieven om
thema's als vrede, veiligheid, vrijheid en democratie een actuele
inhoud te geven.

Eenieder die in Nederland leeft moet zich er van bewust zijn dat
de verworvenheden rondom onze vrijheid grote offers hebben
gevraagd. Persoonlijke verhalen over de geallieerde slachtoffers, opgetekend uit de mond van familie, collega's of ooggetuigen van destijds, dragen bij aan een bredere en diepere
bewustwording daarvan.

Via educatieve programma's en economische uitwisseling
wordt getracht jongere generaties hierbij actief te betrekken.
Opdat een breed publiek zich ervan bewust wordt dat bovengenoemde verworvenheden in welke samenleving dan ook niet
vanzelfsprekend zijn. Een vorm van cultuuroverdracht waarbij
de verbinding tussen toen en nu, oud en jong, onderdrukking en
vrijheid nieuw leven wordt ingeblazen.

In combinatie met beeld, foto's en geluid kan het publiek in het
bezoekerscentrum straks kennisnemen van een vorm van
multimediale storytelling over de bevrijding van ZuidwestNederland.
Dit alles vanuit een innige wens die zo treffend staat verwoord
op een muur in het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats in het Overijsselse Holten. Dat jongere generaties tot in
lengte van dagen kunnen zeggen: “Wij zijn van na de oorlog,
laat dat zo blijven”.

In lijn hiermee pleit Stichting Bevrijding Brabantse Wal voor
realisatie van een bezoekerscentrum/visitorcentre bij beide
erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Zo'n
overdekte accommodatie biedt bezoekers de mogelijkheid zich
ter plekke nader te informeren. Over de achtergronden van de
gesneuvelde militairen. Over hoe de regio in 1944/45 mede
door hun offers werd bevrijd. En over de betekenis van hun
inzet voor onze huidige vrijheid en voor de vrede in WestEuropa.

Namens Stichting Bevrijding Brabantse Wal

Frans de Vos, voorzitter;
frans.de.vos@ziggo.nl
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DE EREVELDEN IN BERGEN OP ZOOM
Een nieuwe ontwikkeling is dat ook groepen scholieren, zowel
uit eigen land als uit Canada, de erevelden bezoeken. Hoewel
exacte bezoekcijfers ontbreken, meldt de Commonwealth War
Graves Commission (CWGC), de beheersstichting van deze
begraafplaatsen, dat het aantal bezoekers ter plaatse duidelijk
toeneemt.

In Bergen op Zoom is sprake van een voor ons land unieke
situatie. Op amper 50 meter van elkaar liggen aan de
Ruytershoveweg twee grote erevelden voor militairen: het
Canadian War Cemetery telt 1119 graven, op het naastgelegen
War Cemetery zijn 1296 gesneuvelde militairen begraven.
De begraafplaatsen zijn de voorbije decennia met grote regelmaat bezocht door veteranen, nabestaanden van de gesneuvelde militairen, vrienden en bekenden.

Prof. Dr. Wim van de Donk,
commissaris van de koning in Noord-Brabant
‚Vrijheid moeten we leren, oefenen, verdedigen, ontwikkelen en
delen. En dat telkens weer opnieuw. Vrijheid groeit noch gedijt in
een context van vrijblijvendheid. Vrijheid verplicht, hoe tegenstrijdig dat op het eerste gehoor ook klinkt. De vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld, veronderstelt dat we een mening hebben leren
vormen, en ook dat we inzien dat die ten dienste staat van dialoog,
debat en democratie. Bevrijden, dat is een werkwoord.'

Bij ofciële herdenkingen naar aanleiding van de bevrijding van
de Brabantse Wal worden er kransen gelegd op de erevelden. In
lustrum-herdenkingsjaren gebeurt dit in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders uit Canada en namens het Koninklijk
Huis.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
de onderlinge sociale, culturele, educatieve en economische
banden worden waar mogelijk versterkt om zo werk te blijven
maken van vrede en veiligheid.

In 2014 werd in West-Brabant en Zeeland ter gelegenheid van 70
jaar Bevrijding de Slag om de Schelde uit 1944 uitgebreid
belicht. Zo was er een indrukwekkende toertocht van oude
legervoertuigen van Zeeland naar Bergen op Zoom. Met
aansluitend een delé in de stad en een internationale herdenking op de Canadese begraafplaats in aanwezigheid van de
gouverneur-generaal van Canada en prins Maurits als adjudant
van de Koning.

De oorsprong van de verbinding is en blijft de inzet van Canada
tijdens WOII. Zoals die gestalte krijgt in uitwisseling bij herdenkingen en in het herinnering brengen en houden van de Slag
om de Schelde.
Dr. Frank Petter,
burgemeester van Bergen op Zoom
‚Samen met ons gemeentebestuur zie ik het belang van het onder de
aandacht houden van onze verworvenheden van vrijheid. Vooral
tijdens de jaarlijkse herdenkingen wordt duidelijk dat voor die
vrijheid een hoge prijs is betaald. We zijn het aan hen die vielen voor
onze vrijheid en aan onszelf verplicht op een verantwoorde manier
met die vrijheid om te gaan.'

Op 27 oktober 2014 ondertekenden burgemeester dr. Frank
Petter van Bergen op Zoom, de Canadese ambassadeur en de
Brabantse en Zeeuwse Commissarissen van de Koning een
'Memorandum of Understanding'. De Bergse burgemeester
deed dit mede namens de twee andere Brabantse Walgemeenten Woensdrecht en Steenbergen.
In dit document wordt de intentie uitgesproken om de
Canadese oorlogsinspanningen in Zuidwest-Nederland beter
onder de aandacht te brengen en in herinnering te houden. Ook
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STICHTING BEVRIJDING BRABANTSE WAL
Onder meer in dat kader is op initiatief van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom Stichting Bevrijding Brabantse Wal
opgericht om onder meer in 2019-2020 de viering van 75 jaar
Bevrijding te coördineren.

educatief en economisch verder uit te bouwen en op termijn tot
een Canada-brede uitwisseling te willen komen. Voor educatieve en economische uitwisseling is jaarlijks een bedrag van
35.000 euro gereserveerd.

De stichting onderhoudt nauwe contacten met de provincies
Noord-Brabant en Zeeland en werkt samen met verenigingen
en organisaties in haar werkgebied: de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.

Concreet wil het college van B en W van Bergen op Zoom daarnaast onderzoeken of gemeentemuseum Het Markiezenhof het
inhoudelijk startpunt kan worden van routes, gelieerd aan de
Slag om de Schelde. Met daarin verwijzingen naar musea en
collectiebeheerders in West-Brabant en Zeeland en relicten in de
omgeving, die een link hebben met de Slag om de Schelde.

Voor de invulling van het jaarlijkse herdenkingsprogramma
onder auspiciën van Stichting Bevrijding Brabantse Wal
oormerkte dezelfde gemeenteraad jaarlijks 25.000 euro.

Als aanvulling op de bestaande expositie over 'The Battle of The
Scheldt' in het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp
wordt in samenspraak met Stichting Bevrijding Brabantse Wal
de bouw van een informatiecentrum bij de erevelden aan de
Ruytershoveweg onderzocht.

In het verlengde van het Memorandum of Understanding sprak
de gemeenteraad van Bergen op Zoom dit voorjaar uit de reeds
bestaande vriendschapsband met de Canadese stad Edmonton

WAAROM EEN BEZOEKERSCENTRUM?
de twee erevelden in Bergen op Zoom en de Slag om de Schelde
beter onder de aandacht te brengen.

Op de erevelden in Bergen op Zoom wordt slechts summier
verwezen naar de oorsprong van deze begraafplaatsen, de
graocaties ter plaatse en naar de rang en legeronderdelen van
de aldaar begraven militairen. Op beide erevelden hangt een
plaquette met daarop de invasieroutes vanaf de stranden in
Normandië. Maar deze verwijzingen, zeker die op het War
Cemetry, vallen niet erg op.

Aan die behoefte kan met een informatiecentrum in de vorm
van een bezoekerscentrum/visitorcentre, zoals bij de Canadese
begraafplaats in Holten en op het Amerikaanse ereveld in
Margraten, tegemoet worden gekomen.
De centra daar bieden de bezoeker ruimte tot bezinning en
geven de begraafplaatsen informatieve en educatieve meerwaarde. De gedachten aan WOII worden er met persoonlijke
verhalen, van generatie op generatie levend gehouden.

Verder blijven bezoekers ter plekke verstoken van meer
uitgebreide informatie over de opmars van de geallieerden
richting West-Brabant na de invasie (D-Day).
Ook in de omtrek van Bergen op Zoom is nu voor een breed
publiek amper goed gedocumenteerde en geordende achtergrondinformatie te vinden over de bevrijding van West-Brabant
en de daaraan voorafgaande Slag om de Schelde.

Vaststaat dat zo'n centrum een aanzuigende werking heeft op
het bezoek aan het ereveld. Een gratis toegankelijke gastvrije all
weather accommodatie biedt duidelijk meerwaarde. Bezoekers
van de erevelden kunnen zich dankzij multimediale presentatiemogelijkheden ter plekke inhoudelijk verdiepen in het
strijdtoneel, de gevallenen en de bevrijding van de regio.

Uit de contacten van de stichting, onder meer met verwante
organisaties elders in de provincie, is gebleken dat het wenselijk
is en past bij ontwikkelingen (zoals Crossroads, Faces to Graves,
Liberation Route Europe, zie ook bijlage 2 ) om de relatie tussen

In Holten draagt het centrum op de Canadese begraafplaats bij
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aan het toegankelijk maken van historische informatie over de
eigen regio voor een breed publiek, onder wie jongeren.
Onderwijsinstellingen krijgen daarmee ook de beschikking
over interessant educatief materiaal om geschiedenislessen
'tastbaar' te maken.

omliggende natuur- en recreatiegebied wordt erdoor versterkt.
Overwegingen die één- op- één op gaan voor een bezoekerscentrum bij de erevelden in Bergen op Zoom. Ook in Breda wordt in
hetzelfde kader gewerkt aan de totstandkoming van een
informatiecentrum bij de Poolse begraafplaats.

Maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven
nodigen daar gasten en relaties uit om hen kennis te laten maken
met de recente WOII-historie van die regio en ze daarbij te
betrekken.

Meer westwaarts in de provincie ontbreekt een speciek aan
WOII en de bevrijding van West-Brabant gerelateerd regionaal
informatiecentrum. Dat is opmerkelijk. De aanwezigheid van
twee grote erevelden in Bergen op Zoom is immers, gemeten
naar landelijke maatstaven, volstrekt uniek.

Zonder het bijzondere karakter van de begraafplaats geweld
aan te doen, verheldert dit informatiecentrum de context van dit
ereveld. Ook de inhoudelijke aantrekkingskracht van het

Bovendien getuigen deze begraafplaatsen van een cruciale slag,
die in de publiciteit over WOII echter onderbelicht is gebleven.

OPRICHTINGSKOSTEN
ting), worden geraamd op 1 tot 1,2 miljoen euro, inclusief
onvoorziene kosten. Daarbij heeft Stichting Bevrijding
Brabantse Wal zich laten leiden door gegevens uit Holten.

Het bezoekerscentrum aan de Ruytershoveweg in Bergen op
Zoom komt in een voorlopige opzet op de groenstrook tussen
beide erevelden. Die gronden zijn thans in eigendom van
Defensie/ de Dienst der Domeinen en Het Brabants Landschap.

Daar trokken de provincie Overijssel en de gemeente RijssenHolten gezamenlijk op richting Brussel voor een zogeheten
Leader-subsidie, een Europees subsidieprogramma voor
Plattelandsontwikkeling (POP).
Voor bijna 9 ton (prijspeil 2010/11) kwam bij de Canadese
begraafplaats een informatiecentrum van de grond. Waarbij de
kosten grosso modo als volgt waren verdeeld:

Het streven is om in oktober 2019, bij aanvang van de viering
van 75 jaar Bevrijding, de contouren van een bezoekerscentrum
zichtbaar te maken middels een tijdelijke voorziening. In 2020
zou het centrum denitief vorm moeten krijgen.
Een en ander hangt nauw samen met de nanciering van het
centrum, alsmede de inrichting ervan, het onderhoud en het
toezicht tijdens de openstelling.

« Kosten voorbereiding/planvorming: 10 procent
« Kosten grond en gebouwen:
60 procent
« Inrichting:
30 procent

De totale kosten van het bezoekerscentrum (bouw en inrich-
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FINANCIERING
via projectmatig onderzoek naar de antecedenten van in deze
omgeving gesneuvelde militairen. (Zie ook Faces to Graves)
Binnenkort hoopt Stichting Bevrijding Brabantse Wal een
uitgewerkt stappenplan/draaiboek te presenteren met daarbij
een projectorganisatie om te komen tot realisatie van een
bezoekerscentrum.

Stichting Bevrijding Brabantse Wal wil met de bouw van een
bezoekerscentrum aan de Ruytershoveweg aanhaken bij reeds
lopende provinciale en landelijke initiatieven in aanloop naar 75
jaar Bevrijding. Dat geldt ook voor conanciering via het
eerdergenoemde Crossroads, specieke fondsen en Liberation
Route Europe. Met diverse potentiële partners in binnen- en
buitenland zijn al contacten gelegd.

Drs. Steven Adriaansen, burgemeester Woensdrecht
'De Antwerpse haven is voor onze regio de poort tot de bevrijding
geweest. Met allesomvattende vastberadenheid zijn de geallieerden
via Woensdrecht doorgestoten naar het Zeeuwse Zuid-Beveland om
vrije doorgang van de Scheldemonding te realiseren naar de
Antwerpse haven. Bekend als “The Battle of the Scheldt” is in
Woensdrecht een felle strijd geleverd. Het is een van de bloedigste
hoofdstukken van de Tweede Wereldoorlog in ons land met wekenlange gevechten in en rond Woensdrecht. We mogen niet vergeten
dat bij de slag om de Schelde vele militairen en burgers het leven
hebben gelaten voor onze vrijheid en bestaansrecht.'

Om maatschappelijke betrokkenheid te verwerven, wordt ook
gekeken naar het (regionale) bedrijfsleven voor (geldelijke)
bijdragen. Stichting Bevrijding Brabantse Wal beschikt inmiddels over de ANBI-status. Daardoor kunnen bedrijven hun
bijdragen scaal aftrekbaar maken.
Ook kan worden gedacht aan oprichting van een regionaal
steuncomité, dat via acties onder de bevolking een duit in het
zakje kan doen. Elders hebben serviceclubs een aandeel geleverd in de ontwikkeling van een bezoekerscentrum.
Ook onderwijsinstellingen kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld

BEZOEKERS
De vooruitzichten op meer publieke belangstelling lijken
gunstig. Niet alleen de Brabantse Wal-gemeenten streven naar
upgrading van de regionale oorlogsgeschiedenis en de militaire
erevelden. Ook provinciaal en (inter)nationaal wordt daar
structureel aan gewerkt.

'Holten' meldt dat op jaarbasis 30.000 mensen het informatiecentrum bezoeken. Daaronder ook jongeren die in schoolverband hun licht opsteken over WOII en over de gevolgen
daarvan voor onze hedendaagse samenleving.
Ontwikkelingen in het segment 'herinnerings- en battleeld'toerisme tonen aan dat het bezoek aan voormalige slagvelden
en oorlogsrelicten rondom WOI en WOII toeneemt.
Aannemelijk is dat bezoekcijfers zoals in Holten, na de opening
van het bezoekerscentrum, ook in Bergen op Zoom haalbaar
zijn. Bovendien heeft het bezoekerscentrum hier betrekking op
twee erevelden, een Canadees en een Brits, in plaats van één,
zoals in Holten. De positie van de twee erevelden in Bergen op
Zoom ten opzichte van WOI en WOII-erevelden in NoordFrankrijk en België (waaronder Vimy Ridge en Passchendaele)
en de ligging aan de geallieerde opmarsroute in 1944 versterken
de aanname dat het aantal bezoekers aan de erevelden in Bergen
op Zoom zal toenemen.

Zo lift Stichting Bevrijding Brabantse Wal bijvoorbeeld in de
aanloop naar de viering van 75 jaar Bevrijding mee met bovenregionale marketing- en media-initiatieven. Daarnaast intensiveert Stichting Bevrijding Brabantse Wal de samenwerking met
het Bevrijdingsmuseum in Zeeland in relatie tot de Slag om de
Schelde.

Drs. Leon de Rond, rector scholengemeenschap 't Rijks
'Wij kunnen de hele wereld niet zomaar veranderen. We kunnen wel
samen op school, thuis en op straat een kleine oase zijn.'
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INVULLING
zijde staan. De coördinatie van groepsbezoeken aan het bezoekerscentrum kan wellicht via VVV Brabantse Wal lopen.

Een goed geoutilleerd bezoekerscentrum aan de Ruytershoveweg bevordert een bredere informatieoverdracht aan bezoekers
van de erevelden. Deze voorziening dient daarmee tevens als
katalysator voor afgeleid WOII gerelateerd bezoek aan stad en
streek.

Gelet op de kracht van Bergen op Zoom, het verenigingsleven
en de participatie van vrijwilligers daarin, lijkt bovenstaand
scenario haalbaar. Wellicht kan in een aantal specieke
omstandigheden ook een beroep worden gedaan op professionele ondersteuning vanuit het West-Brabants Archief of door
docenten van de School voor Geschiedenis. Ook samenwerking
met de Stichting Bezichtiging Monumenten wordt nog onderzocht.
Vanwege de ANBI-status van Stichting Bevrijding Brabantse
Wal kunnen ook uitkeringsgerechtigden onder voorwaarden
als vrijwilligers aan de slag. Een en ander draagt bij aan hun reintegratie in de samenleving.

Qua invulling ervan valt te denken aan een digitale database
met informatie over de hier begraven geallieerde militairen (zie
ook Faces to Graves), meertalige informatie in beeld en geluid
over het regionale strijdtoneel ten tijde van WOII, de troepenbewegingen tijdens de Slag om de Schelde en verwijzingen naar
relicten uit die periode in de omgeving van de Brabantse Wal.
Een ander goed voorbeeld van zo'n bezoekerscentrum is het
'visitorcentre' op de Amerikaanse Begraafplaats in Arromanches (Normandië). Ook daar worden bezoekers van de erevelden multimediaal via beeld, tekst en geluid gefaciliteerd.

Ruud van den Belt MBA, burgemeester van Steenbergen:
'Het doet mij goed dat wij hier op de Brabantse Wal de contacten met
onze bevrijders de laatste jaren weer hebben verstevigd. Regelmatig
ontvangen wij nog gasten uit Canada hier in West-Brabant. Mede
door hen en hun verhalen geven wij de vrijheid door. Persoonlijke
verhalen vormen de drijvende kracht achter het levend houden van
de nagedachtenis aan al die mensen die de Tweede Oorlog niet
hebben overleefd en aan al die mensen die het allemaal niet zomaar
lieten gebeuren, maar die juist in actie kwamen om onze vrijheid te
heroveren. En over de geknakte levens van militairen van 19, 20 en
21 lentes jong, zoals van onze bevrijders uit het verre Canada. Die
nooit ouder zijn geworden. Die nooit de kans kregen hun eigen baby
te horen kraaien of hun ouders te begraven. Zoals onze
verzetsstrijders. En over de miljoenen die zijn vermoord en niet eens
een graf hebben.'

(Voor een betere beeldvorming over een mogelijke inrichting,
zie bijlage 3)
Uiteraard moet het bezoekerscentrum aan de Ruytershoveweg
goed bereikbaar zijn, ook voor groepen. Zowel de bewegwijzering erheen, als voldoende parkeergelegenheid verdienen
hierbij de aandacht. Idem de toegankelijkheid van het centrum
voor bezoekers met een fysieke beperking. Dat geldt ook voor
de aan te leggen toiletvoorziening. Feit is dat tijdens de openstelling ook het toezicht in het centrum geregeld moet zijn.
Uit oogpunt van kostenefciëntie maar zeker ook vanuit een
oogpunt van maatschappelijke inbedding, kiest de stichting
voor inzet van ter zake kundige vrijwilligers. Bij toerbeurt
kunnen die bezoekers aan het centrum met raad en daad ter

9

10

FACES TO GRAVES en JONGEREN
gen een eigen database samen te stellen. Als virtueel eerbetoon
aan de jonge militairen die in WOII ver van huis hun leven lieten
voor onze vrijheid.

Met het verstrijken der jaren kunnen steeds minder mensen
bogen op eigen herinneringen aan WOII. De overlevering van
ervaringen uit die jaren op jongere generaties verdunt daardoor. Toch blijft oral history naast ofciële documenten, foto's,
beelden en naslagwerken een belangrijke bron van informatie.
Aansluitend op de summiere informatie over de gevallenen op
de erevelden, wil Stichting BBW daarom via persoonlijke
verhalen de hier begraven slachtoffers van de Slag om de
Schelde een gezicht geven. Zodat driekwart eeuw na dato een
antwoord wordt gegeven op vragen als:

Het idee hierachter is dat “wij hen zullen blijven gedenken,
zeker nu de meeste van hun kameraden daartoe niet langer in
staat zijn”. Middelbare scholieren zijn actief betrokken bij het
speuren naar informatie over de begraven militairen. Bij wijze
van meervoudig leermoment: kennis vergaren over de historie
van hun leefomgeving, verbanden leggen tussen historische
gebeurtenissen en persoonlijke geschiedenissen en beseffen dat
vrede en vrijheid kostbare en kwetsbare verworvenheden zijn.

« Wie waren die jongeren die in 1944/45 ten behoeve van onze
vrijheid en veiligheid hun leven in de waagschaal stelden?
« Waar kwamen ze vandaan?
« Wat maakten ze op hun route richting Zuidwest Nederland
mee?

Of zoals H.E. Nölke, de Canadese ambassadeur het op de
website Canadays.nl verwoordt: “Kijk maar naar wat er in
bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan aan de hand is. Dichter bij
huis komt het tegenwoordig voor dat sommige mensen
aanslagen plegen, omdat ze denken dat onze vrijheid niet past
bij hun denkbeelden. We mogen en kunnen niet wegkijken van
deze nare dingen.”

Stichting BBW werkt al samen met Holten en Groesbeek in het
project 'Faces to Graves'. Met de intentie onder meer via herinneringen van nabestaanden of getuigen van oorlogshandelin-

COMMONWEALTH WAR GRAVES
COMMISSION
uitgevochten oorlogen.
Het beheer van de erevelden in Bergen op Zoom wordt uitgevoerd door twee medewerkers (hoveniers) die in dienst zijn van
de CWGC. Het kantoor in Ieper is grotendeels verantwoordelijk
voor de graven in West-Europa.

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is een
intergouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor
de aanduiding en het onderhoud van de graven en de militaire
begraafplaatsen van de Gemenebeststrijdkrachten die tijdens
de Eerste en Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Deze begraafplaatsen liggen in 150 landen over vrijwel de hele wereld
verspreid.

Vrijwel elke begraafplaats bestaat uit rijen witte rechtopstaande
grafstenen met daarop gegraveerd een naam, de rang en een
gegraveerd kruis. Met uitzondering van die grafstenen waarvan de familie aangaf dat ze tot een andere godsdienst behoorden. De stenen voor niet geïdenticeerde gesneuvelden dragen
teksten als "A Soldier of the Great War" of "A Soldier of the 19391945 War" en "Known unto God".
Op elke begraafplaats staat een paneel met een korte geschiedenis en overzicht van de oorlog waarin de soldaten sneuvelden.
Ook is er een gastenboek en een register met namen van de
begravenen.

Verder is de commissie verantwoordelijk voor het oprichten en
onderhouden van alle monumenten voor de gesneuvelden, ook
voor hen die geen bekend graf hebben. Ten slotte houdt de
commissie de registers bij van de 1,7 miljoen slachtoffers uit het
Gemenebest van Naties.
Het werk van deze organisatie is het gevolg van het beleidsprincipe, dat de doden van het toenmalige Britse Imperium begraven moesten worden in de streek waar zij omkwamen.
Op die manier zijn ze een blijvende getuigenis van de aldaar
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Informatiecentrum bezoekerscentrum Canadese begraafplaats Holten.
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BIJLAGE 1
De Slag om de Schelde
De Slag om de Schelde, ook wel bekend als “The Battle of The
Scheldt”, was tijdens WOII van cruciale betekenis voor de
overwinning op nazi-Duitsland.

Uiteindelijk duurde het tot 8 november 1944 eer de Duitsers in
Zeeland waren verslagen. Ten koste van veel schade aan de
infrastructuur en huizen in Zeeland en Woensdrecht en de
levens van enige honderden burgerslachtoffers, 703 ofcieren
en 12.700 gewonde of om het leven gekomen manschappen van
het Eerste Canadese leger.

Doel van dit grootscheepse offensief: vanaf de Noordzee via de
Westerschelde toegang krijgen tot de zeehavens van
Antwerpen. De bereikbaarheid van het reeds op 4 september
1944 bevrijde Antwerpen was namelijk van groot militair
strategisch belang.

En niet zonder dat de geallieerden de dijken rondom Walcheren
hadden gebombardeerd, zodat de lage delen van het eiland
overstroomden en de Duitsers gedwongen waren zich terug te
trekken naar hogere gelegen duinen.

De snel noordwaarts oprukkende geallieerde troepen waren
destijds nog steeds aangewezen op bevoorrading vanuit
Normandië. Die aanvoerlijnen moesten aanzienlijk worden
verkort. Alleen de overslagcapaciteit van de Antwerpse havens
kan aan de vraag aan voorraden van de aanvallende geallieerden voldoen.

Ten slotte werd het pleit na zware gevechten op de Sloedam in
het voordeel van de geallieerden beslecht. In totaal werden er bij
de Slag om de Schelde zo'n 41.000 Duitse soldaten krijgsgevangen gemaakt.

Daarvoor was het nodig de Duitse troepen (90.000 man) van
beide oevers van de vol Duitse mijnen en afgezonken schepen
liggende Westerschelde te verdrijven. In het zuiden uit ZeeuwsVlaanderen, in het noorden uit de Zeeuwse regio's Walcheren
en de Bevelanden en in het oosten uit West-Brabant (de regio
Bergen op Zoom).

Vanwege het vegen van de mijnen en het ruimen van de
afgezonken schepen in de zeearm duurde het nog tot 28 november eer het eerste konvooi, geleid door het Canadese vrachtschip
Fort Cataraqui, via de Westerschelde de haven van Antwerpen
kon binnenvaren.
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BIJLAGE 2
Samenwerking

Liberation Route Europe

In dit bidbook wordt verwezen naar enige initiatieven in
provinciaal en internationaal verband waarmee de Stichting
Bevrijding Brabantse Wal samenwerking zoekt. Meer in het
bijzonder:

Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale herdenkingsroute die belangrijke mijlpalen uit de moderne
Europese geschiedenis met elkaar verbindt.
Dankzij Liberation Route Europe kunnen belangstellenden nu
zelf ontdekken en beleven welke de routes de geallieerden in de
laatste fase van de Tweede Wereldoorlog aegden.

Crossroads Brabant 40-45
Crossroads Brabant verzamelt, bewaart en ontsluit in de
aanloop naar de viering van 75-jaar bevrijding in 2019 persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog: groot of klein,
over de mobilisatie, het verzet, collaboratie of tewerkstelling.
“Verhalen waarin vaak een levens veranderende keuze centraal
staat”. Vijfenzeventig verhalen – voor elk jaar leven in vrijheid
één – worden actief doorverteld, door deze letterlijk te markeren
in het Brabantse landschap.
Crossroads Brabant is een samenwerkingsverband tussen
erfgoedinstellingen in Noord-Brabant en wordt ondersteund
door de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft het
concept van Crossroads een belangrijke rol gegeven in hun
programmering.

Er wordt een link gelegd tussen het verleden en het leven in het
huidige Europa en andere delen van de wereld, waarbij de
nadruk ligt op de rol van internationale verzoening en een
oproep tot reectie over de waarde van onze felbevochten
vrijheden.
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BIJLAGE 3
Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten
D. Vitrines
In de wand met een grote panoramafoto van de
ingang van de begraafplaats zijn acht vitrines
verwerkt, waarin verschillende thema's worden
belicht. Ook zijn er 4 touchscreens met lms over de
bevrijding van diverse dorpen en steden in Noorden Oost Nederland, een lm over de Commonwealth War Graves Commission en diverse
foto's en lms van herdenkingen op begraafplaats
door de jaren heen.

A. Introductiewand
Met daarop de route van de geallieerde troepen, de
bevrijdingsdata van verschillende dorpen en
steden en informatie over plaatsen waar zware
gevechten hebben plaats gevonden. Hier wordt
ook het aantal gesneuvelden vermeld.
In de wand zijn kijkgaten met dia's van de
bevrijding uit de regio.
B. Filmzaal
De lmzaal is het hart van het informatiecentrum.
In zeventien minuten worden alle aspecten van de
begraafplaats belicht. De lm wordt automatisch
herhaald. De buitenwand van de lmzaal is
bedrukt met de namen van de bijna 1400 militairen
die in Holten liggen begraven.

E. Documentaires
Op een groot scherm kan het publiek kijken naar
vier documentaires:
1. ' Overwinning in Nederland', een authentieke
lm uit 1945 waarin verslag wordt gedaan van
de bevrijding van NO Nederland.

C. Informatietafels
Het centrum biedt over de inrichting van de
begraafplaats, wie er begraven liggen en met
bijzondere verhalen van de gesneuvelde militairen.
Er zijn drie informatietafels:

2. 'De bevrijding van steden en dorpen in
NO Nederland van dag tot dag'.
3. 'Heroes remember', Canadese veteranen
vertellen over hun ervaringen bij de bevrijding
van Nederland.

Tafel 1: De Database
Van alle in Nederland begraven Canadese soldaten
zijn de basisgegevens hier opvraagbaar. Daarnaast
zijn er foto's en levensverhalen te zien over de in
Holten begraven soldaten.

4. Impressie van de Ceremonie op 4 mei 2015 op de
begraafplaats.
F. Leestafel
Voor wie de documenten over de vier levensverhalen of verhalen van belangrijke
bevrijdingsoperaties wil nalezen. Ook liggen er
leesmappen met originele krantenartikelen over
bevrijdingsacties.

Tafel 2: De Ontmoetingskiosk
“Ontmoet een soldaat”, via lms met unieke
documenten en foto's is het uitgebreide
levensverhaal van een viertal gesneuvelde
bevrijders te volgen.
Tafel 3: Interviews
Hier kan gekeken worden naar interviews met
getuigen van de bevrijding. Ook zijn drie markante
bevrijdingsverhalen te beluisteren die in of direct
na de bevrijdingsdagen zijn geschreven.

G. Tegelwand
Wand met tegels met voorstellingen gemaakt door
leerlingen van de basisscholen uit Holten met als
onderwerp 'oorlog en vrede'.
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CONTACT
Meer informatie:
www.canadays.nl
info@stichtingbbw.nl

COLOFON
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of
door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/uitgever.
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot
(foto)materiaal op deze te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar
materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van eventuele onjuistheden in deze uitgave.
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Foto's: Gemeente Bergen op Zoom, Bakx Reclamestudio.

S T I C H T I N G

Bronnen:
Dit bidbook is mede tot stand gekomen door medewerking van
de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
Holten .
Verder is gebruik gemaakt van openbaar toegankelijke
gegevens op internet:
www.cwgc.org, www.liberationroute.nl,
www.facestograves.nl, www.visitbrabant.nl,
www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl, Wikipedia,
www.canadays.nl, www.gemeentebergenopzoom.nl
en eerdere publicaties van de Stichting BBW.
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