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Parochieberichten  12 september t/m 18 september 2020  (week 38)

Pastoorspraatje _______________________________________Heiligen en influencers.
Onze overheid heeft het plan opgevat om zogenaamde Influencers in te zetten om vooral jonge mensen te
overtuigen van het nut en de noodzaak van alle regels rondom het Coronavirus omdat vaak juist deze groep
hier het meeste moeite mee lijkt te hebben. Deze Influencers zijn andere jonge mensen die volgelingen
hebben als het over gedachten en meningen gaat maar ook over trends en een manier van leven. Wat ouders
en de overheid vaak niet bereiken door hun gezag krijgen deze mensen wel voor elkaar en zij hebben zo veel
greep op anderen dat die letterlijk volgen wat zij als norm aangeven. Het zoeken naar voorbeelden en idolen
en het volgen van trends is zo van alle tijden alleen is er in iedere tijd iets anders te vinden waar mensen
achteraan lopen en wat ze als norm volgen en hanteren. De Influencers van vandaag hebben dan ook de
inspirerende leiders en voorbeelden van voorheen vervangen net als de normen en waarden die vanuit een
gedeeld geloof werden aangereikt. Heel wat tijd is er in het verleden een algemeen aanvaard normenstelsel
geweest en waren we het samen eens over hoe men zich te gedragen had en wat we belangrijk vonden. Eer en
deugd zijn woorden uit deze tijd net als fatsoen en gelovig zijn en dat ook praktiseren op alle mogelijke
manieren en hierin heeft de tijd niet bepaald stil gestaan. We hebben deze manier van leven vrij massaal los
gelaten en zijn zo ons eigen waardenpakket samen gaan stellen en dat mag dan blijkbaar ook variëren van
persoon tot persoon. En tegelijk hebben we toch ook een diepe behoefte om ergens bij te horen en ons ergens
aan vast te houden waarvan we het idee hebben dat we op de goede weg zitten. Mensen vinden hun leven ook
niet steeds opnieuw zelf uit maar volgen wat ze horen en zien als een goede en ergens ook veilige weg om
door het leven te gaan. En door deze ingrijpende verandering van visie en leven zijn ook andere dingen
belangrijk voor ons geworden en is de mening van een Influencer doorslaggevend in onze keuzes. Hierdoor is
een groot deel van onze bekende en gekende normen en waarden op de helling komen staan en zijn voor veel
mensen ook ver-dwenen en iets uit het verleden geworden. Door deze ontwikkeling is het ook niet gek dat
onze heiligen steeds meer uit beeld zijn geraakt want waren zij eerst de norm en het voorbeeld van goed en
heldhaftig leven vandaag zijn dat onze soapsterren en zangers en iedereen die meent een bekende Nederlander
te zijn. Een hele industrie draait op het verzamelen en doorgeven van informatie over deze mensen en het
wordt door ons verslonden want we willen toch alles weten! Toen de deugden van onze heiligen nog
algemeen gedachten-goed waren werd ook hun leven onderzocht en de verhalen vaak extra ingekleurd om ze
als persoon nog aantrekkelijker te maken dan ze al waren en mensen aan te zetten tot navolging. Er is heus
niet zo veel nieuws onder de zon we hebben alleen onze aandacht verlegd en dat heeft zo gevolgen voor het
staan in het leven vandaag. Onze heiligen zijn steeds meer onbekenden geworden net als hun levensverhalen
die naast soms wat aangedikt toch heel veel levenswijsheid en levenslessen bevatten. Ook voor onze eigen
patroon de Heilige Lambertus is dat gebeurd en de verhalen uit zijn leven zullen we echt niet allemaal meer
kennen maar daar-mee is hij nog steeds wel ons voorbeeld in geloof en onze voorspraak bij God. We vieren
zijn feest op 17 september en we gedenken dan zijn sterfdag die vanuit ons geloof de geboorte voor de
eeuwigheid is. Hij heeft meer invloed op mensen gehad dan welke Influencer dan ook en wat hij geleefd heeft
is ook vandaag nog onze inspiratie namelijk; het evangelie van Christus. In alle trends en nieuwe inzichten is
hij een vast fundament om ons leven en geloof op te bouwen en een rustpunt in alles wat we iedere keer weer
‘moeten’.
Laten we ons niet op hol jagen door mensen die zeggen te weten hoe het moet maar uiteindelijk alleen
zichzelf tot norm en referentiekader hebben en vooral luisteren naar Diegene die echt tijdloos is en een
verschil kan maken. God geeft ons Zijn eigen Influencers en ze hebben ook een boodschap voor ons vandaag
namelijk; Ga met God en je zult de weg niet alleen vinden maar ook kunnen gaan en uiteindelijk thuis komen
in een leven zonder einde.
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Pastoor Fr. Ouwens
HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 13 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Theo van Os

Piet van de Velden
Intenties:
Sjan van den Braak (vanwege sterfdag) ; Ben van den Heuvel ; Frans Schapendonk ; Jo van den Bergh –
Hendriks ; Martien en An Egelmeer - van Deursen en overleden familie (eerste jaargetijde An)

HH Mis door de week:
Dinsdag 15 september om  09.30 uur: Eucharistieviering.

In memoriam
Op donderdag 27 augustus overleed thuis aan het Lendersgat  Jo van den Bergh-Hendriks
in de leeftijd van 90 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op maandag
31 augustus waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Al op ons Parochiekerkhof.
Wij wensen haar gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed leven
mag bij onze God die een God van levenden is en in Wie zij vast geloofde.
Als parochiegemeenschap zijn wij Jo heel veel dank verschuldigd voor haar jarenlange trouwe inzet om ons
parochieblad rond te brengen, een taak die zij vanaf de oprichting van ons parochieblad heeft vervuld.
Jo heel veel dank voor zoveel goedheid en trouw!

Camini: op pelgrimstocht in eigen land
Wist je dat je Nederland helemaal niet hoeft te verlaten voor een pelgrimstocht? Niet iedereen kan weken of
zelfs maanden vrij nemen om naar Spanje te wandelen. Dan kan je ook een kort stukje van de Jacobsroute hier
in ons eigen kikkerlandje doen.
Een camini is een ‘minicamino’, oftewel een heel korte pelgrimservaring. Er zijn op dit moment elf van zulke
camini’s in Zuid-Limburg uitgezet. Deze pelgrimswandelingen liggen allemaal langs de originele Jacobsroute
en zijn doormiddel van spreuken en opdrachten speciaal ingericht op verdieping, net als wanneer je naar
Santiago zou lopen. Het rijke katholieke verleden van Zuid-Limburg biedt ook een heleboel interessante
religieuze plaatsen om te bezoeken. Maak kennis met pater Karel en de Heilige Rosa, Gemma Galgani,
Gerlachus en Servaas. Gedenk het bloedwonder in de Basiliek van het Heilige Sacrament in Meerssen.
Ga eens op religieuze ontdekkingstocht in eigen land, duik dieper in de cultuur en tradities met een religieuze
oorsprong. Zoek het mooie geheim dat verborgen is in de eeuwenoude traditie van het christelijk geloof en
ontdek wat het geloof voor jou kan betekenen. Kijk op visitzuidlimburg.nl en dompel je onder in religieus
Zuid-Limburg. Mocht je medepelgrims zoeken, stuur dan een berichtje naar de parochie De Goede Herder:
a.bergsma@parochiedgh.nl. Dan probeert zij pelgrims aan elkaar te koppelen. De een vindt samen lopen
leuker, gezelliger en vooral motiverender. De ander geniet weer van een dagje alleen zijn.
______________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten maken: Vrijdagochtend 11 september ‘Kaarten maken’ in zaal de Rogge. Aanvang: 9.00 uur (tot
11.00 uur). We houden voldoende onderlinge afstand.
Kienen: Woensdagmiddag 16 september is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. We doen het corona-proef met
1,5 meter afstand.

Streetdance Vorstenbosch Fitdance voor 50+  
Kom je gezellig met ons dansen? Meld je dan aan voor de gratis proefles! 
We dansen iedere dinsdagavond vanaf 19.30 tot 20.30uur in de Stuik Vorstenbosch
Aanmelden kan per mail: streetdancevb@hotmail.com 
Meer informatie vind je op www.streetdancevorstenbosch.nl

Supportersclub Vorstenbossche Boys.
In week 38 komt het boekje weer uit.
Af te halen bij Johan Bijl, Liebregtsplein 17

mailto:a.bergsma@parochiedgh.nl
mailto:a.bergsma@parochiedgh.nl
http://streetdancevorstenbosch.nl/informatie
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Prachtig Piereslikkers Pakket
Afgelopen voorjaar was het vanwege de corona-omstandigheden niet mogelijk om bij u aan de deur te komen
met ons Piereslikkers Paas Pakket, zoals u van ons gewent bent. Om toch een leuke actie op touw te kunnen
zetten, hebben we dit jaar gekozen voor een vast verkooppunt met assortiments-uitbereiding:
Worstenbroodjes: Zeer smaakvol en ambachtelijk voor u gemaakt in samenwerking met BBQ-restaurant
Smook: 6 stuks voor €  11,-
Eieren: zorgvuldig geselecteerde, overheerlijke eitjes: 10 stuks voor €  4,-
Speciaal voor deze gelegenheid hebben we voor u een unieke:
COMBI-DEAL: 6 worstenbroodjes + 10 eieren voor slechts: €  15,- !!!

Wij staan voor u klaar op vrijdag 11 september van 17.00-19.00 uur schuin tegenover de kerk,
bij Prins Teun d’n Urste. Waar u naast een verkoopkraam, ook via een drive-in uw versnaperingen corona-
proof in ontvangst kunt nemen. Graag gepast betalen (pinnen niet mogelijk).
Vergeet niet vooraf te informeren bij ouders/familie/vrienden/buren of zij nog van uw diensten gebruik
kunnen maken, zodat u voor hen ook wat lekkers mee kunt nemen.
Als u vrijdagmiddag tussen 15.00-17.00u telefonisch bestelt (bel dan: 06-22665172), is het ook mogelijk dat
we de Brabantse lekkernijen bij u bezorgen in Vorstenbosch op zaterdag tussen 10.00-12.00u.
Bezorgkosten per adres: €  2,-
Bestellen vanaf vandaag ook mogelijk via e-mail: a.burgt@ziggo.nl
Alvast hartelijk dank voor uw enthousiasme en graag tot ziens op vrijdag 11 september!!!
Namens Carnavalsvereniging De Piereslikkers, De Oud - Prinsen

Vorstenbossche Boys - jeugd

zaterdag 12 september Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
Bl.Geel'38 jo19-4 - V'Boys jo19-1 13:30 14:45    
VESTA'19 mo19-1 - V'Boys mo19-1 10:45 12:00    
V'Boys jo17-1 - Erp jo17-2 13:45 14:30 Erik Knulst
V`Boys mo17-1 - Keld/Boerd.mo17-1 13:45 14:30 Ronnie van Asseldonk
V'Boys jo15-1 - UDI'19 jo15-4 11:15 12:00 Thomas Hoevenberg
V'Boys jo14-1 - Avanti'31 jo14-1 11:15 12:00 Stan van Asseldonk
V'boys mo13-1 - HVCH mo13-1 09:15 10:00 Janne van Kessel
TOP jo12-2 - V'Boys jo12-1 09:30 10:30    
Bl.Geel'38 jo12-4 - V'Boys jo12-2 10:30 11:30    
V'Boys jo11-2 - UDI'19 jo11-4 09:30 10:00 Jur Vogels
Pr.Irene jo10-2G - V'Boys jo10-1 08:00 09:00    
V'Boys jo9-1 - Festilent jo9-2 09:30 10:00 Lara Bos
V'Boys jo8-1 - Gemert jo8-4 09:30 10:00 Jip van Heeswijk
4x4 toernooi Nuland - V'Boys jo7-109:00 10:00    
4x4 toernooi Berghem - V'Boys jo7-107:30 08:30    

Instuiftraining Vorstenbossche Boys 2020
Het is weer bijna zover! De (mogelijke) voetballertjes mogen meedoen met de instuiftrainingen.
Alle jongens en meisjes geboren in 2015 mogen zich opgeven voor de trainingen.

In totaal zijn er 8 trainingen, het is niet verplicht om ze allemaal mee te doen maar dat is natuurlijk wel heel
leuk! De trainingen zijn op zaterdag van 10:30uur tot 11:30uur op de volgende dagen: 3, 10 en 31 oktober en
7, 14, 21 en 28 november en 5 december. Dus vind je het leuk om een balletje te komen trappen, of twijfel je
of voetbal iets voor jou is, dan is dit een leuke kans! Opgeven kan door de naam en de geboortedatum van de
deelnemer te mailen naar jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com.
Laat hierbij ook even weten om welke datum/data het gaat.

Hiernaast zijn wij ook opzoek naar trainers/ trainsters voor de (komende) voetballertjes. Lijkt het je leuk om
een team te begeleiden of zijn er verder vragen kan ook het bovenstaande mailadres gebruikt worden, of
spreek iemand van het Jeugdbestuur aan!

mailto:a.burgt@ziggo.nl
mailto:a.burgt@ziggo.nl
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
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Hopelijk tot op de trainingen
Oude metalen inzameling 25 en 26 september
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 25 en 26 september zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
of bel, SMS of WhatsApp 06-83018334
We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om diefstal te voorkomen) maar bel, mail of
sms ons voor een afspraak. De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van instrumenten. 
Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of
bel naar Jacques de Groot, 0413362201.

Berichten van de Dorpsraad
Voortgang Bergakkers III
In mei 2020 heeft de Dorpsraad in de parochieberichten aangegeven dat op 20 mei 2020 de definitieve zitting
over de bezwaarprocedure voor Bergakkers III bij de Raad van State heeft plaatsgevonden. De verwachting
was dat uitspraak binnen 6 weken zou volgen. Helaas heeft de Raad van State nu voor de tweede maal de
termijn tot de definitieve uitspraak verlengd met 6 weken. De definitieve uitspraak van de Raad van State
wordt nu eind september 2020 verwacht.
De Dorpsraad is teleurgesteld dat de uitspraak zo lang op zich laat wachten, maar heeft geen mogelijkheden
om dit proces te versnellen. De Dorpsraad houdt u op de hoogte van de voortgang.

Kern met Pit – heeft u een goed idee voor uw buurt?
Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei
ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het de
directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Inschrijven kan t/m 31 oktober via www.kernmetpit.nl.
Daar vindt u ook meer informatie over deze actie.

HONDENTRIMSALON VORSTENBOSCH
Met ruim 23 jaar ervaring bent u aan het juiste adres voor een complete, liefdevolle verzorging van uw hond.
Klein of groot, alle honden zijn welkom.
Voor meer info, bel of app: 0610389386
Miriam Sikkers, De Helling 47 Vorstenbosch

BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis
Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg
maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u
zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg
of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Podotherapie van den Heuvel
Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een
afwijkende voetstand.
De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Podotherapeuten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl
of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.kernmetpit.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
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Laverhof Ondersteuning Thuis
In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg,
Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp,
Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact
opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur)
e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.
Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,
Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.
Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad,
Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.
Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen
U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl
en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleeenheidnv.nl
Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).
Zie http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

Persbericht

Onderzoek naar criminaliteit tijdens Tweede Wereldoorlog van start

De misdaadcijfers in Nederland bereikten tijdens de Tweede Wereldoorlog een hoogtepunt. De
eenvoudige tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ verwaterde en de opvattingen over criminaliteit
veranderden. Nieuw onderzoek probeert meer inzicht te krijgen in dit opvallende aspect van de oorlog.
Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC), het Noord-Hollands Archief (NHA) en Jan Julia Zurné, politiek historicus van de Radboud
Universiteit.

Stijgende criminaliteitscijfers
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoten de criminaliteitscijfers omhoog, met name die voor diefstal en
andere vermogensdelicten. De oorlogsomstandigheden zoals schaarste, honger en de neiging zich te verzetten
tegen de bezettingsmacht, zorgden ervoor dat burgers anders gingen denken over het overtreden van de wet.

mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.pastoraleeenheidnv.nl
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Gewone mensen, waaronder opvallend veel vrouwen en jongeren, voelden zich steeds vaker door de
omstandigheden gedwongen om zich op het criminele pad te begeven.
“Opvattingen over criminaliteit, misdrijven en de rechtsstaat blijken niet statisch te zijn, maar veranderen
wezenlijk onder druk van een crisissituatie zoals een bezetting. Ook na de bevrijding duurde het enige jaren
voordat de criminaliteitscijfers weer gedaald waren tot op het vooroorlogs niveau”, vertelt Radboud-
onderzoeker Jan Julia Zurné.

“Dat de criminaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog toenam wisten we al, maar hoe dit verschijnsel in zijn
werk ging en wat de wisselwerking was tussen opvattingen daarover bij zowel burgers als de betrokken
gerechtelijke instanties is nog niet duidelijk en ook nooit eerder onderzocht.”

Wisselwerking tussen burgers en juristen
In het onderzoeksproject ‘Criminaliteit in oorlogstijd’ onderzoekt Zurné hoe burgers en juristen zich in
gerechtelijke stukken uitlieten over criminaliteit. Ook bestudeert Zurné hoe de rechterlijke macht het
vervolgingsbeleid aanpaste op de toename van criminaliteit tijdens en na de bezetting. “Door digitalisering en
slimme analyse van talrijke en nog nauwelijks onderzochte rechtbankarchieven uit Den Bosch en Haarlem
kunnen we hier nu meer inzicht krijgen. Zurné deed eerder onderzoek naar aanpassingen in het
vervolgingsbeleid van het Belgische Openbaar Ministerie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Uniek gebruik gerechtelijk bronnenmateriaal
Archieven van gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken en kantongerechten bevatten een schat aan
informatie over het dagelijks leven van ‘gewone mensen’ tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Toch
zijn deze bronnen tot nu toe amper gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek vanwege beperkte
openbaarheid, privacywetgeving en grote omvang van het materiaal. Mede door de inzet van nieuwe
technieken komt daarin verandering. Zurné gebruikt in haar onderzoek tekstherkenning (OCR) en op kleinere
schaal ook handschriftherkenning (HTR), waardoor de strafvonnissen en -dossiers op geautomatiseerde wijze
volledig (full-text) doorzocht kunnen worden. Op die manier kan grootschalige tekstanalyse worden toegepast

Het BHIC en het NHA willen met het onderzoeksproject optimaal recht doen aan deze bijzondere bronnen uit
hun collecties. Door samen te werken met de Radboud Universiteit  worden deze bronnen nu ook voor het
voor het eerst uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Het project is mede mogelijk gemaakt door het
Mondriaanfonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

Presentatie nieuwe inzichten
De verkregen nieuwe inzichten en de verhalen over criminaliteit en het dagelijks leven tijdens de Tweede
Wereldoorlog dienen niet alleen als inspiratiebron voor historici, genealogen en familieonderzoekers, maar
ook voor studenten en scholieren. De resultaten van het onderzoek, dat ongeveer drie jaar in beslag neemt,
worden tijdens en na het onderzoek gepresenteerd via diverse kanalen en middelen, waaronder een boek,
lespakketten en themamiddagen. De ‘boevenverhalen’ worden via diverse websites/portals verspreid.
Gedurende het onderzoek maken deelnemende archieven veel archiefmateriaal digitaal toegankelijk. Hier
kunnen ook andere onderzoekers gebruik van maken.

’s-Hertogenbosch, september 2020


