In het Jaar van Verzet zijn in het hele land
op diverse locaties allerlei activiteiten
georganiseerd zoals tentoonstellingen, lezingen,
discussiebijeenkomsten, rondleidingen en
manifestaties. Onderstaand nog enkele korte
berichten over initiatieven die zijn ontwikkeld.
Door Max van den Berg

Bankier van het verzet
De ontroerende en ook spannende Nederlandse
Bankier van het verzet
jaar bekroond met vijf Gouden Kalveren. De preBeatrix en trok in vrij korte tijd 300.000 bezoekers.
sche werkelijkheid berusten. Bankier Walraven van
naar aanleiding van een transport van Joden, maar
internet te downloaden.
Oranjehotel wordt museum
De gevangenis in Scheveningen werd in de oorlogsjaren het Oranjehotel genoemd, omdat daar
gedurende de bezetting 25.000 hoofdzakelijk politieke gevangenen langere of kortere tijd hebben doorgebracht. Hier bevond zich ook dodencel 601, waar de gevangenen op de uitvoering van
hun vonnis wachtten. Het Oranjehotel ligt midden in de huidige penitentiaire inrichting Haaglanden. Wegens de grote leegstand in gevangenissen
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wordt Haaglanden gesloopt. Daarbij zou ook het
Oranjehotel verdwijnen. Stichting Oranjehotel protesteerde tegen deze dreigende vernietiging van
historisch erfgoed en met succes. Zeven gangen van
het Oranjehotel blijven gespaard, in deze gangen
en de dodencel wordt een informatiecentrum en
tentoonstellingsruimte ingericht, die de drama’s in
deze Duitse gevangenis in beeld zullen brengen. De
totale bouw- en inrichtingskosten, inclusief een ontvangstruimte, worden geschat op 4.000.000 euro.
Vergeten verzet
Sinds 2017 is de werkgroep ‘Vergeten verzet’ actief
in Deventer. De werkgroep bestaat uit D. Metselaar,
voorzitter Humanistisch Verbond, B. Spa, gemeenteraadslid, en J. van der Veen, historicus. De groep
doet onderzoek naar linkse verzetsdeelnemers uit
Deventer, waarvan de namen en daden ten gevolge
van de koude oorlog uit het zicht zijn geraakt. Het
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streven is om deze mensen waardig te herdenken
en hun daden in ruimere kring bekend te maken.
De groep heeft een eerste succes geboekt. Op
28 november jl. werden in een nieuwe stadswijk
straatnamen vernoemd naar de volgende door de
bezetter om het leven gebrachte gemeenteraadslieden: P. Bosma (RSDAP), A.J. Gerards (RSDAP), A.J.
Gerritsen (CPN) en J. Roebers (RSDAP). De werkgroep heeft ook de namen van oud wethouder R.
Ditzel (CPN) en van Heleen Ankersmit (SDAP) in het
straatnamenprogramma op laten nemen.
Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek
Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek
maakt bekend dat de expositie ‘De communisten.
In verzet tegen fascisme en kapitaal’ wegens groot
succes is verlengd tot maart 2019. Ook in Duitsland
hebben grote groepen geïnteresseerden de weg
naar Groesbeek gevonden.

De Communisten

