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1.0 Voorwoord.
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Het Monument Bos der Onverzettelijken krijgt steeds meer wortels in Almere. Zo heeft
in het verslagjaar 2015 de samenwerking met het Groenhorst College verder vorm
gekregen. Groepen leerlingen zijn ingezet bij het onderhoud en verfraaiing van het Bos.
Deze betrokkenheid heeft er ook toe geleid, dat bestuursleden van de Stichting door de
school werden uitgenodigd om wat meer te vertellen over dit levende monument en de
gedachten daarachter. Daarbij bleek ook hoe groot de belangstelling voor dit thema
actueel is. Niet zo verwonderlijk in deze tijd van uitgebreide media aandacht voor
gewapende conflicten en vluchtelingen problematiek.
Ook dit jaar hebben we weer een hartverwarmende toename gezien in het aantal
deelnemers aan de Herdenking op 4 mei. Mede door de steeds grotere bijdrage van
scholieren van de basisscholen, die inmiddels bij de organisatie van de herdenking
betrokken zijn. Zo zagen we, naast de al bijna traditionele gedichtenvoordracht, ook het
optreden van het schoolkoor van basisschool Het Drieluik. Ook werd er voor het eerst
een flink aantal bloemstukken bij de “Anne Frank Boom” gelegd en werd alles in goede
banen geleid door een erehaag van de Scoutinggroep Hannie Schaft.
Zo constateert het bestuur van de stichting Bos der Onverzettelijken, dat het doel van
het Monument, zoals de voormalig verzetsmensen die het initiatief genomen hebben
dat voor ogen hadden, stap voor stap gerealiseerd wordt. Steeds meer jonge mensen
worden bereikt met de boodschap, dat moed en inzet van burgers voor een
menswaardige samenleving van alle tijden is.
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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.
Om de woorden van Harry Verheij (één van de initiatiefnemers van het Bos) te
gebruiken:

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 is nodig
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”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.”
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i.v.m. enkele stormen die de afgelopen jaren overgetrokken zijn. Deze stormen hebben
duidelijk hun sporen achter gelaten.
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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.
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3.0 Projecten en Activiteiten
3.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken / Regulier
onderhoud Bos
Het budget voor de omvorming van het Bos der Onverzettelijken was minimaal en
daardoor kon er weinig worden uitgevoerd.
Fase 4 is wel in uitvoering gegaan en is de dunning doorgevoerd.
De voorbereiding van Groen en Schoon voor de plechtigheden van 4 mei 2015 zijn goed
verlopen en naar tevredenheid met de Stichting afgestemd.
De werkzaamheden liggen op schema en geen op of aanmerkingen. De zomerstorm
heeft ervoor gezorgd dat er een aantal bomen in het park zijn omgewaaid maar het
betrof hier geen beeld bepalende bomen.
In november is er tweede inloopavond geweest voor bewoners en deze is zeer goed
bezocht.
Bewoners konden op deze manier wederom een indruk krijgen van de vorderingen in
het Bos der Onverzettelijken.

3.2. Deelname bestuur Comité 4 & 5 mei
Comité 4 & 5 mei Almere dient een sociaal maatschappelijk doel voor de inwoners van
Almere.
Zij regelt de algemene dodenherdenking op 4 mei in Almere Haven.
Het comité probeert met activiteiten de verschillende groepen dichter bij elkaar te
brengen o.a. door discussie momenten te organiseren en/of tentoonstellingen te
realiseren.
In 2015 heeft Henk Hasper van het Comité enkele malen de bestuursvergaderingen van
de Stichting Bos der Onverzettelijken bijgewoond om wederzijdse informatie uit te
wisselen.

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
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.
Met drie Almeerse basisscholen is inmiddels een hechte samenwerking tot stand
gekomen. Maandelijks voorafgaand aan de bestuursvergadering is er een overleg over
educatieve zaken, zoals onder meer de kinderherdenking, mogelijkheid van bezoek aan
Anne Frankhuis en Verzetsmuseum, gedichtenwedstrijd en de mogelijkheden van
nieuwe educatieve programma’s in het Bos. In het komende voorjaar zal deze
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3.3. Educatie/ samenwerking met scholen
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samenwerking bekrachtigd worden door ondertekening van het convenant door Het
Drieluik, Het Ichthus en de Almeerse Montessorischool Stad.

3.4. Herdenking 4 mei

De dodenherdenking in het bos der Onverzettelijken wordt georganiseerd voor de jeugd
uit Almere. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Bos der Onverzettelijken
in samenwerking met Welzijnswerk de Schoor / Afd. Jeugdland-Stad, Het Drieluik, de
Ichthus, Montessorischool Stad en de Scouting. Dit jaar hebben meerdere scholen aan
gegeven om deel te nemen aan de organisatie van de herdenking. De leerlingen van de
basisscholen gaan voor de herdenking zelf gedichten schrijven en een verhaal. De
scholen beslissen zelf welke gedicht worden voor gedragen door de schrijvers. Voor de
muzikale begeleiding is er dit jaar het Prismakinderkoor. Bij de herdenking zal de jeugd
van Scouting groep Hannie Schaft de afzetting regelen. De herdenking bestaat net als
voorgaande jaren uit twee delen.
We beginnen de avond met een informatieve tocht door het bos. Tijdens deze tocht
komen diverse onderwerken aan bod uit de Tweede Wereldoorlog. De tocht wordt
voorbereid door de medewerkers van Jeugdland-Stad. Bij de herdenking herdenken we
alle slachtoffers.
De informatieve tocht.
Ook jaar wordt de tocht gemaakt door de medewerkers van Jeugdland-Stad in
samenwerking met stagiaires en vrijwilligers. De tocht zal ongeveer op de zelfde manier
verlopen als vorig jaar. Tijdens de tocht krijgen kinderen uitleg over diverse onderdelen
die in het bos zijn terug te vinden op de paddenstoelen in het Bos der Onverzettelijken.
De onderdelen waren dit jaar de studentenstaking, Het Anne Frankhuis,
concentratiekamp Amersfoort en de persoonsbewijzen die iedereen moest hebben. Ook
kunnen kinderen zelf actief mee doen door met de morse sleutels te proberen
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"Voor kinderen door kinderen”
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De Herdenking.
De herdenking verloopt dit jaar anders dan andere jaren. Er nemen meerdere scholen
deel aan de herdenking. Van deze scholen zijn enkele kinderen die hun gedicht of
verhaal voor lezen of zingen. De gehele muzikale begeleiding wordt verzorgd door het
Prisma kinderkoor. Wethouder Froukje de Jonge richt dit jaar het woord tot de kinderen
en de voorzitter geeft uitleg over het ontstaan en het waarom van Het Bos der
Onverzettelijken. Maar wat veel belangrijker is, ook legt hij uit waarom we de
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boodschappen door de geven. Er was voor iedereen de mogelijkheid een kaarsje aan te
steken voor de slachtoffers. Op alle onderdelen werd er uitleg geven door kinderen van
basisscholen uit Almere en stagiaires. De opbouw en afbouw van de gehele tocht wordt
gedaan door vrijwilligers van Jeugdland-Stad.
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gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog nooit mogen vergeten en dat daar de
kinderen bij nodig zijn om deze boodschap door de geven. De aanwezigen zingen onder
begeleiding van het kinderkoor het Wilhelmus. Daar na is de bloemlegging. Dit jaar is er
een afvaardiging van de gemeenteraad van Almere die een krans leggen. Verder worden
er bloemstukken gelegd door de deelnemende basisscholen, Stichting Bos der
Onverzettelijken en Jeugdland Stad.
Hier na kunnen ook de kinderen weer een roos leggen bij de Anne Frankboom op het
herdenkingsveld.
Daarna gaan alle deelnemers in een lange stoet naar Jeugdland terug om onder het
genot van een glaasje limonade, kopje koffie of thee even na te praten.
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Voor de avond werden het geluid en de rozen voor de kinderen gesponsord.
Geluid: Baljet
Bloemen: Kweker van de Vaart uit Almere
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4.0 Externen en Communicatie
4.1. Communicatie
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Stand van zaken doelen 2015:
- Aanmaken adreslijst scholen- instanties-etc. met oog op uitnodigen activiteiten:
o deze lijst moet nog worden gemaakt, de diverse adressen zijn wel
beschikbaar maar nog niet op 1 plek;
- Nieuwsbrief
o het maken van een nieuwsbrief en versturen aan emailbestand/
plaatsen op website/ Facebook is tot op heden niet gebeurd;
- Plaatsen herdenking op raadskalender
o jaarlijks wordt de herdenking op de raadsagenda geplaatst. Mede
hierdoor zijn steeds vaker raadsleden aanwezig bij de herdenking.
- Werven vrijwilligers voor activiteiten
o blijft een grote wens, maar lukt moeizaam;
- Facebook-pagina bijhouden/ onderhouden
o wordt minimaal gebruikt;
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Almere, november 2016
Aldus opgesteld en vastgesteld door het bestuur:
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Paul Verheij (voorzitter)
Heleen Visser (plvv.voorzitter)
Ton Timmer (penningmeester)
Maaike van der Veer (secretaris)
Frits Smelt (lid)
Cees de Cloe (lid)
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