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1.0 Voorwoord 
 

In het verslagjaar 2019 zijn veel activiteiten gerealiseerd. Dit waren o.a. 

Lichtjestocht, Junior op wielen, Herdenking 4 mei, Herdenking 15 

augustus. Dit was ook het jaar waarin we voor het eerst sinds 25 jaar 

subsidie moesten aanvragen. Ook de realisatie van de ontwikkelingen van 

het bos, waar onder het vernieuwen van het Indisch monument. 

 

Dank zij veel inspanningen van vrijwilligers, bedrijven, gemeente en 

provincie is het een jaar geworden waarin we stappen gezet hebben om de 

toekomst van de activiteiten en herdenkingen in het bos meer vorm te 

geven. 

Er valt nog veel te doen om onze en van de oud verzetsmensen, die het 

initiatief namen, te realiseren. 

 

2.0 Stichting Bos der Onverzettelijken 

 

2.1 Nog even ter herinnering 
 

De oprichting van het nationaal verzetsmonument, Bos der 

Onverzettelijken, was een initiatief van de Stichting Samenwerkend 

Verzet 1940 – 1945. De grondleggers van dit idee waren Harry Verheij, 

Jan Oskam, Piet Coumou, Siep Geugjes en Jacques Batenburg. In 

Nederland ontbrak een plek waar alle gefusilleerde verzetsmensen samen 

werden geëerd. Tevens hadden Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne 

Koninklijke Hoogheid Prins Claus de wens uitgesproken eventuele 

geschenken ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijksjubileum tot 

uitdrukking te brengen door het planten van een boom. De gemeente 

Almere, als hart van het nieuwe land, vormt met het bos een band tussen 

verleden en toekomst. De eerste bomen werden geplant op 25 maart 

1992. Het Bos der Onverzettelijken werd op 29 april 1993 door Zijne 

Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (beschermheer van de Stichting 

Samenwerkend Verzet 1940-1945) open gesteld voor het publiek.   

  

Voor elke verzetsman- of vrouw werd in 1992 een boom geplant, 2133 in 

totaal, die samen het Bos der Onverzettelijken vormen.  

Het Bos betuigt eer aan allen die in het verzet gingen tegen tirannie en 

onderdrukking en zich inzetten voor vrijheid en democratie. Het Bos 

draagt de boodschap uit dat voor vrijheid, democratie en mensenrechten 

moet worden gestreden en spoort de jongere generaties aan tot strijdbare 

waakzaamheid. Het is een blijvende herinnering welke beoogt een band 

te vormen tussen verleden en toekomst.   
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Om de woorden van Harry Verheij (één van de initiatiefnemers van het 

Bos) te gebruiken:  

  

”Voor mij persoonlijk is herdenken niet alleen op 4 mei stilstaan bij een 

monument, maar leven in de geest van degenen die zich inzetten voor 

solidariteit, vrijheid en democratie. We hopen met het Bos ook de 

jongeren daartoe te inspireren.”  

  

Vanaf 1993 heeft er voor de duur van tien jaar een 

begeleidingscommissie gefunctioneerd. Daarna kwam er een periode 

waarin er geen acties meer waren met uitzondering van de herdenking op 

4 mei. Om toch één en ander goed te laten verlopen is er een groep 

geformeerd die op een gegeven moment diverse initiatieven nam. Deze 

groep kreeg de naam van Vrienden van het Bos der Onverzettelijken. 

Tijdens het functioneren van deze groep werden al enige initiatieven 

ondernomen zoals herdenkingen op 4 mei etc.   

  

Na enige tijd werd het duidelijk dat het hebben van een groep 

welwillende mensen geen basis was om structurele zaken aan te pakken. 

Op 19 april 2006 werd de Stichting Bos der Onverzettelijken opgericht. 

Dit werd gedaan in aanwezigheid van de initiatiefnemers van het Bos en 

burgemeester Jorritsma. De Stichting heeft inmiddels een start gemaakt 

met het onderhoud van het Bos der Onverzettelijken. Het grondige 

onderhoud was nodig in verband met enkele stormen die de afgelopen 

jaren overgetrokken zijn. Deze stormen hebben duidelijk hun sporen 

achter gelaten.  

  

Op 26 oktober 2007 is in samenwerking met Anne Frank Stichting een 

zaailing van de “Anne Frank Kastanje” geplant in het Nationaal 

Verzetsmonument Het Bos der Onverzettelijken. Het betreft een witte 

paardenkastanje (Aesculus hippocastanum). De originele Anne 

Frankboom die in de tuin van het Anne Frankhuis, Keizersgracht 188 

Amsterdam stond, is helaas op 23 augustus 2010 door een storm geveld.   

  

In de periode 2010-2019 is het bos door de gemeente Almere op een  

bijzondere en goede manier ontwikkeld tot een nationaal monument waarin we  

met respect en gepaste trots onze gevallen verzetsmensen kunnen herdenken  

en de jeugd op interactieve manier kunnen laten zien waarom het herdenken  

ook voor hen zo belangrijk is. 
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2.2 Samenstelling bestuur (d.d. 31-12-2019) 

 
Heleen Visser (voorzitter) 

Frits Smelt (2e penningmeester)  

Ton Timmer (penningmeester) 

Paul Verheij (bestuurslid)  

Marco Stönner (bestuurslid)  

Klaas Strampel (adviseur)  
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3.0 Projecten en Activiteiten 

 

3.1 Educatie / samenwerking met scholen 

 
Vooraf aan de kinderherdenking op 4 mei wordt er in het Bos der 

Onverzettelijken elk jaar een educatieve speurtocht uitgezet. De 

vrijwilligers van Jeugdland Stad visualiseren met de kinderen dan 

allerlei onderwerpen uit de 2e wereldoorlog langs de route. Dit wordt 

door de deelnemers aan de speurtocht zeer op prijs gesteld. In het 

begeleidende boekje worden er allerlei vragen gesteld die onderweg 

beantwoord moeten worden. Ook de ouders reageren vaak heel positief 

“een heleboel geleerd” en “dat wist ik allemaal niet”. Na de herdenking 

krijgen alle kinderen de jaarlijkse uitgave van het Nationaal Comité mee, 

waarin elk jaar een ander aspect van de 2e wereldoorlog wordt belicht.  

 

In dit verslagjaar is de samenwerking met het Verzetsmuseum 

Amsterdam Junior op Wielen van start gegaan. Diverse scholen hebben 

gebruik gemaakt hiervan. In totaal konden ongeveer 300 leerlingen de 

tentoonstelling in de mobiele unit bezoeken en vervolgens een 

speurtocht in het Bos doen. 
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3.2 Herdenking 4 mei 

 

2019 

 
Stichting Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de 

Schoor organiseerden in 2013 op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst 

speciaal voor kinderen. Op deze bijeenkomst herdachten we alle kinderen 

en volwassenen die slachtoffer waren(of zijn geweest) van oorlogsgeweld 

of onderdrukking.  

Het programma rond de kinderherdenking begon op 4 mei om 18.30 uur 

bij Jeugdland Stad. Vanaf 18.30 uur tot 19.45 uur konden kinderen 

samen met hun (groot)ouders en andere belangstellenden een 

speur/wandeltocht lopen langs diverse plekken in het Bos. Na het 

verzamelen bij het gebouw van Jeugdland liep men richting het 

herdenkingsveld. Bij de ent van de Anne Frank-boom werden er door 

kinderen enkele gedichten voorgelezen. Om 20.00 uur werd er, na het 

blazen van de “Last Post” door twee jonge trompettisten, 2 minuten stil 

gestaan bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld en onderdrukking. 

Hierna was ruimte en gelegenheid om bloemen neer te leggen. Na dit 

officiële gedeelte werd er bij Jeugdland Stad nog even nagepraat en 

koffie/thee/limonade gedronken.  
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3.3. 

Indië Herdenking 15 augustus 2019 

In de 2019 werd op 15 augustus voor de tweede maal een herdenking bij het 

Indisch monument gehouden met als afsluiting een kumpulan. 

De werkgroep Indiëherdenking van de Stichting Bos der Onverzettelijken 

organiseerde samen met Jeugdland Stad deze herdenking voor de slachtoffers 

van de oorlog in het voormalig Nederlands Indië. Deze herdenking werd 

mogelijk gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
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3.4. 

Compliment voor een oorlogsmonument. 

 

In het voorjaar 2019 mochten wij het Compliment ontvangen voor onze 

actieve en innovatieve programma’s in het kader van herdenken. Jaarlijks 

wordt dit compliment in een van de Nederlandse provincies uitgereikt door 

het comité 4 en 5 mei en de betreffende provincie. De prijs bestaat uit een 

sculptuur en een bedrag van € 1.000. 
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4.0 Pers 
 

De pers heeft aan de herdenking van 2019 ruim aandacht besteed. Ook 

aan de herdenking van 15 augustus werd via radio en tv stil gestaan bij de 

gevallenen in de 2e wereldoorlog 

5.0 Financiën 

 

Toelichting: 
 

Financieel was 2019 een jaar waarin voor het eerst gebruik werd gemaakt van subsidies.  

 

Via het Prins Bernard Cultuurfonds werd een bijdrage ontvangen voor het opzetten van een 

Provinciaal Herdenkingsmoment op 15 augustus. Ook van de Rabobank werd een toezegging 

gedaan voor een bijdrage in de kosten die de Stichting heeft aan herdenkingen en educatie aan de 

jeugd. 

Ook werd er geld en middelen ontvangen van donateurs en bedrijven die zich inzetten voor het 

in stand houden van de activiteiten. 

Ook de bezoekers aantallen, tijdens de herdenkingen en verdere activiteiten, waren weer hoger 

dan voorgaande jaren. 

Als Stichting blijven wij ons inzetten om de financiële basis op orde te houden. 

 

Financieel overzicht 2019  

 

De Stichting heeft betaal- en spaarrekening lopen bij de ING en de Rabobank.  

Op de bankrekeningen van de ING en RABO staat nu een totaal saldo van  

€ 4.506,89 per 31 december 2019. 

 

De Stichting heeft de kosten, mede door de inzet van vrijwilligers en bedrijven, scholen en 

instellingen, laag kunnen houden. 

Opgesteld door 2e penningmeester Frits Smelt en 1e penningmeester Ton Timmer 


