Geachte lezer,
Bijgaand treft u als bijlage het persbericht aan over de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'De
Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal' die vanaf 2 mei te zien is in het Nationaal
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Daarnaast is het persbericht toegevoegd over het symposium dat
ter gelegenheid van deze nieuwe expositie georganiseerd wordt op 19 mei a.s., tevens in het
Bevrijdingsmuseum.
Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. De communisten kwamen als eersten in
Nederland in verzet tegen het fascisme en al vroeg in de jaren '30 deden zij illegaal werk ter
ondersteuning van het verzet in Duitsland. Direct na de Duitse bezetting van Nederland schakelde
de Communistische Partij van Nederland (CPN) om naar een verzetsorganisatie. Het Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelt dit bewogen verhaal in deze boeiende
tijdelijke tentoonstelling.
Het symposium op 19 mei begint met een openingswoord van een zeer bijzondere eregast: Max
van den Berg liet als jongen van 14 zijn schoolwerk vallen om deel te nemen aan de Februaristaking
van 1941 en zag de staking in de straten van Amsterdam van dichtbij. Hierna zal een panel van
historici elk vanuit eigen onderzoek en expertise dit beeld met een concreet voorbeeld illustreren.
Gespreksleider van het panel is dr. Lennert Savenije, auteur van Nijmegen, collaboratie en verzet.
Een stad in oorlogstijd en dit jaar gepromoveerd op de geschiedenis van het verzet in Nijmegen.
Vier andere experts op het gebied van het communistisch verzet in andere regio's van het land
zullen tevens aanwezig zijn om hun kennis te delen. Hiermee worden nagenoeg alle huidige
onderzoekers op het gebied van het communistisch verzet in één zaal bijeengebracht, een unicum.
Het symposium start om 13.00 uur (inloop 12.30 uur) en zal tot 16.00 uur duren. Voor toegang
gelden de standaard entreetarieven van het museum, studentenkorting en Museumkaart geldig. In
verband met de te verwachte drukte is het noodzakelijk u in te schrijven. Graag reserveren via
024-3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.
Met vriendelijke groet,
Charlotte Schuurs, coördinator PR/Marketing
Van 2 mei t/m 28 oktober 2018 tijdelijke tentoonstelling:
De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal'
From May 2nd - October 28th 2018 temporary exhibition:
The Communists. Resistance against Fascism and Capital'
Vom 2 Mai. bis 28. Oktober 2018 Wechselausstellung:
Die Kommunisten. Im Widerstand gegen Faschismus und Kapital"
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