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Het project Jong en Bevrijd, Ooggetuigen van WOII vertellen (J&B) is mede mogelijk gemaakt door  
financiële ondersteuning van uw instelling. Daarvoor is de projectgroep dankbaar. Dat het project 
door de coronacrisis een heel eigen dynamiek heeft gekregen mag duidelijk zijn. Mede hierdoor is 
het aantal producten binnen J&B groter dan vooraf bedacht.  
 
Jong en Bevrijd is een geslaagde samenwerking tussen Stadsmuseum Rhenen, Stadsmuseum 
Woerden, Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Freelemon Videoproducties en Winfried Leeman.  
 
De coronacrisis  heeft ervoor gezorgd dat de musea de deuren hebben moeten sluiten na 12 maart . 
Stadsmuseum Rhenen is vanaf 2 juni weer open, en Stadsmuseum Woerden vanaf 12 juni. Tevens 
zijn alle evenementen waarbij de rondreizende expositie en documentaire gepland waren tot nader 
order uitgesteld. Om publiek een goede kans te geven Jong en Bevrijd te ervaren hebben de musea 
daarom besloten om de expositie Jong en Bevrijd te verlengen tot 1 september. We verwachten dat 
activiteiten rondom 75 jaar vrijheid later - in een nog te bepalen vorm  -  zullen doorgaan. Dan 
kunnen de rondreizende expositie en documentaire alsnog worden getoond aan breed publiek. Beide 
musea zijn ook heel dankbaar voor de geste van Guide ID om de huurtermijn van de podcatchers 
zonder extra kosten te verlengen tot 1 september. 
 
Als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van de musea is besloten om de inhoud van J&B als een 
online expositie met documentaire vrij te geven voor het grote publiek rondom Bevrijdingsdag. 
Hiervoor is op de RAZU website een landingspagina J&B gemaakt waardoor alle producten 
overzichtelijk gepresenteerd zijn en publiek ze zo rechtstreeks tot zich kan nemen. Het projectteam is 
ook heel blij met de bereidheid van KUVO Woerden om online lesmateriaal te ontwikkelen met 
Stadsmuseum Woerden, ter vervanging van bezoek van scholieren aan de fysieke tentoonstelling. Op 
deze wijze werd het mogelijk een nóg breder publiek te betrekken. 
 
Via Social Media kanalen van de musea, RAZU, gemeente Wijk bij Duurstede, Museumkaart, en 
anderen is ruim verspreid dat deze informatie voor iedereen te bekijken is. De bezoekersaantallen 
van de online tentoonstelling, de landingspagina en de Social Media kanalen worden gemonitord. Op 
verzoek kunnen overzichten worden toegestuurd.  
 
De PR acties waren er met name op gericht om in de periode van de sluiting de aandacht vast te 
houden en potentiele bezoekers te enthousiasmeren voor een bezoek. Hiervoor is een speciale 
contentkalender gemaakt met wekelijkse posts van beide musea die dan weer door de andere leden 
van het projectteam gedeeld zijn. De effecten zijn op moment van deze afronding nog niet bekend 
omdat de musea nog maar net open zijn. Door een van de jonge insprekers is een vlog gemaakt 
tijdens zijn bezoek aan de expositie in Woerden, zie https://youtu.be/sMX4l-F5LUA . Landschap 
Erfgoed Utrecht is langs geweest en heeft een promotiefilm gemaakt: zie 
https://www.youtube.com/watch?v=DXWdar10Y3Q. En ook RTV Utrecht heeft in zowel een 
radioprogramma als een tv programma aandacht aan de tentoonstelling in Woerden besteed net als 
de lokale zender RPLWoerden. 

Een aantal ooggetuigen heeft inmiddels de exposities Jong en Bevrijd bezocht. Voor hen betekent het 
project J& B erkenning voor hun bijzondere leven en ervaringen in oorlogstijd. En de zekerheid dat 
hun verhaal door velen wordt gekend en gedeeld.  

  



 

© Ontwerpbureau de2dames – juli 2020 4 

Jong en Bevrijd omvat: 
• Expositie in Stadsmuseum Rhenen (22 feb. t/m 1 sept. 2020), met 10 portretten en ingesproken 

teksten te beluisteren via Guide ID apparatuur 
• Expositie in Stadsmuseum Woerden (21 maart t/m 1 sept. 2020) , met alle twintig portretten en 

ingesproken teksten te beluisteren via Guide ID apparatuur 
• Brochure met alle portretten en ingesproken teksten, verkrijgbaar in de musea en bij plaatselijke 

boekhandels 
• Reizende expositie van met roll-up banners met 10 portretten en 1 introductie, voor gebruik bij 

diverse evenementen in de regio Wijk bij Duurstede en Houten 
• Affiches, folders. Inclusief herdruk i.v.m. verlenging. 
• Mini documentaire (ca. 12 min), te zien in beide musea 
• Documentaire (ca. 50 min) 
• Promotiemateriaal en een expositie brochure 
• Extra productie: online expositie (Nederlands en Engelstalig) op IZItravel: https://is.gd/zjmiKZ 
• Extra productie: Landingspagina:  https://www.razu.nl/Jongenbevrijd 
• Extra productie: Educatief programma in samenwerking met KUVO Woerden 
• Extra productie: online campagne Social Media 
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Expositie Stadsmuseum Woerden   

  

  
 
Expositie Stadsmuseum Rhenen  
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Guide ID podcatcher en Identifier. 
De Guide ID materialen Het inspreken van de teksten 

 

 
 

De reizende expositie 
Elf banieren: een basispaneel met toelichting en colofon en 10 panelen met ooggetuigen, o.a. uit de 
regio Wijk bij Duurstede en Houten. 

           
 

 Het basispaneel 
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Het affiche: Zie voorblad (aangepaste versie na verlenging looptijd exposities) 

De flyer (aangepaste versie na verlenging looptijd exposities) 

  
 
De brochure 
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De online expositie 
Zie IZItravel: https://is.gd/zjmiKZ 
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Startbeeld Documentaire 
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Educatief pakket 

 
 

Colofon 
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Facebook posts 

  
 

Onderdeel Woerden 
In Stadsmuseum Woerden is ook een extra presentatie gemaakt over belangrijke gebeurtenissen in 
Woerden tijdens en na de oorlog. 
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Bezoek van de ooggetuigen 
Met alle ooggetuigen is op gezette tijden contact met geweest, hetzij via een brief, hetzij telefonisch. 
Zo hebben ze allemaal ook een vijftal boekjes gekregen per post.  
 
Al eerder in het proces is Willy Gentle-Grootveld overleden. Met haar zoon, woonachtig in Engeland, 
is goed contact. Midden in de lockdown bereikte ons ook het bericht van het overlijden van een van 
de ooggetuigen: Wim de Ridder. Namens het projectteam zijn condoleances gestuurd. Het maakt 
weer heel duidelijk dat het heel belangrijk is dat deze mensen hun verhaal alweer, of juist voor het 
eerst, hebben verteld. 
 
Alle ooggetuigen zijn uitgenodigd om indien gewenst buiten openingstijden een bezoek, vergezeld 
door familie (binnen de mogelijkheden) te brengen aan de exposities. Zo’n bezoek is voor hen 
spannend, ze vallen tenslotte allemaal ruim in de risicogroep. 
 
In Woerden zijn Frits Kroese en Bert Kieboom en de zonen van Wim de Ridder en mevrouw Gentle-
Grootveld in Woerden op bezoek geweest. In Rhenen zijn Francien Zwiep-Top, Joop Alberts en Juul 
en Ardie Van der Horst op bezoek geweest. De twee zussen hebben zelf samen met de Commissaris 
van de Koning in de Provincie Utrecht als eerste de expo Oorlog in de provincie - Utrecht in 50 foto's 
bezocht. De bezoeken hebben ook geresulteerd in aandacht in de pers, zowel in Woerden als in 
Rhenen 
 
 

  
Bezoek Bert Kieboom en zoon in Woerden Bezoek Frits Kroese en dochter in Woerden 

  
Roger Gentle voor het portret van zijn 
moeder 

De zoon van Wim de Ridder met zijn vrouw 
voor het portret van zijn vader 
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Bezoek Francien Zwiep-Top en enkele 
familieleden in Rhenen 

 

  
Bezoek van Ardie en Juul van der Horst met 
dochters 

 

 

  
https://www.gelderlander.nl/rhenen/oog-in-
oog-met-jezelf-in-het-museum~afb9eb18/ 

https://www.ad.nl/woerden/naoorlogse-
kinderen-zien-expo-met-bevrijdingsverhalen-
van-onlangs-overleden-ouders~acce64f2/ 

  


