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De missie van Tresoar: 
Tresoar staat in Fryslân in het centrum van het proces 
van cultuuroverdracht en verrijkt de samenleving  via zijn 
collecties en informatienetwerken met kennis van en inzicht 
in ontwikkelingen en gebeurtenissen, ideeën en emoties.
Hoofddoelstellingen van Tresoar zijn :
1. Onderzoek: informatie- en bronwaarde
2. Cocreatie: literatuur en cross-overs 
3. Valorisatie: maatschappelijke relevantie
4. Laboratorium: sociale duurzaamheid
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i n l e i d i n g 

Bijna dagelijks worden we via krant, televisie, radio 
en internet geconfronteerd met oorlogsgeweld en 
vluchtelingenstromen. Zolang het ver-van-ons-bed is, 
lijken we er nog wel mee uit de voeten te kunnen. Maar 
zodra mensen op de vlucht aankloppen voor onderdak, 
zorgt dat toch voor tweespalt en verhitte debatten in onze 
samenleving. 

Hoe ging dat in de Tweede Wereldoorlog?  Ook toen zochten 
mensen een veilig heenkomen omdat ze hun leven niet zeker 
waren vanwege hun joodse afkomst.  Omdat ze niet te werk 
wilden worden gesteld in de Duitse oorlogsindustrie. Of 
vanwege hun politieke overtuiging of aandeel in het verzet. 
Naarmate de bezetting van Nederland langer duurde nam 
het aantal mensen dat zocht om een schuilplaats navenant 
toe. Friesland ontwikkelde zich in de tweede helft van de 
oorlog voor velen als een toevluchtsoord. Maar waren de 
Friezen wel zo gastvrij? Of was er sprake van een grote 
sociale druk om vluchtelingen onderdak te bieden? En 
denken al die onderduikers met grote dankbaarheid terug 
aan die tijd, waarin Friese families hun huis beschikbaar 
stelden? Hoe professioneel werd de onderduikhulp eigenlijk 
georganiseerd? Hing de bijstand vaak van toevalligheden 
aan elkaar? Of was er sprake van een efficiënte en geoliede 
organisatie?

De overdracht van de complete onderduikregistraties van 
twee grote Friese hulporganisaties aan onderduikers, heeft 
Tresoar ertoe gebracht om samen met Omrop Fryslân en 
tv-producent Wij van PS een groot project rond Underdûk 
yn Fryslân op te zetten. De betreffende archieven bevatten 
de gegevens van meer dan 3000 onderduikers en kunnen 
worden beschouwd als zeer waardevolle oorlogsdocumenten 
die nu pas aan het licht zijn gekomen. 

Het is onze ambitie om dit materiaal voor een zo groot 
mogelijk publiek te ontsluiten en toegankelijk te maken en 
meteen van een context te voorzien. Op die manier willen 
we ervoor zorgen dat de hulp aan onderduikers niet een op 
zichzelf staande geschiedenis blijft maar in relatie staat tot 
het hier en nu en tot de toekomst. 

Voor het project Underdûk yn Fryslân zijn daarom vijf 
deelprojecten ontwikkeld: een website, tv-serie, radio-
uitzendingen, lezingen en een educatief programma. 
De deelprojecten versterken en vullen elkaar aan. 
Onderzoek heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat Fryslân 
de eerste provincie is die voor een zo groot publiek de 
onderduikgeschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog 
toegankelijk maakt. Het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft inmiddels kenbaar 
gemaakt ons project als een pilot te zien voor de rest van 
het land. 

In dit projectplan vertellen we over onze plannen. Wat we 
willen bereiken. Hoe het project inhoudelijk vorm krijgt en 
voor meerdere doeleinden wordt ingezet. Tot slot worden in 
de begroting de financiële middelen omtrent deze productie 
inzichtelijk gemaakt. 

Leeuwarden, augustus 2016 
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Tresoar is het Historisch en Letterkundig Centrum van 
Friesland en fysiek de bewaarplaats van de geschiedenis van 
Fryslân. De collectie telt onder andere honderdduizenden 
boeken, ruim twaalf kilometer aan archieven, tienduizenden 
foto’s, films, geluidsopnamen en talloze in Friesland 
verschenen kranten en tijdschriften. Tresoar biedt ruimte 
voor wetenschappers, genealogen, studenten en scholieren 
om in alle rust (samen) te kunnen werken aan onderzoek. 
Daarnaast is het gebouw aan de Boterhoek in Leeuwarden 
een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Er worden geregeld 
concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten 
en kindercolleges georganiseerd. De missie van Tresoar is 
om een groot publiek op verschillende manieren deelgenoot 
te maken van de Friese geschiedenis en literatuur.

Omrop Fryslân is de regionale omroep van Friesland, met 
nieuws, sport, cultuur en achtergrondinformatie op radio, 
tv en internet. Omrop Fryslân behoort zowel met radio 
als televisie tot de top 3 van best beluisterde en bekeken 
regionale omroepen in Nederland. De omroeporganisatie 
heeft in tegenstelling tot andere regionale omroepen ook 
zendtijd op het landelijke publieke net. Omrop Fryslân 
heeft wekelijks op Nederland 2 de beschikking over een uur 
zendtijd vanwege de status van het Fries als tweede rijkstaal. 
De programmering van dit uur is gericht op documentaires. 
Dit feit is van groot belang voor het grote bereik dat met dit 
project wordt beoogd.

Gerard van der Veer (1964) van Wij van PS is freelance 
programmamaker en producent van tv-series, korte films 
en documentaires. Zijn meest recente documentaireserie 
Fryslan 4045 | Wat de oarloch mei ús over de Tweede 
Wereldoorlog is eveneens samen met Tresoar ontwikkeld. 
De serie is in vijf delen in  april en mei 2015 op NPO 2 
uitgezonden. 
In 2013 produceerde hij een documentaire over het 
Psychiatrisch Ziekenhuis van Franeker in oorlogstijd. In 
dit tweeluik wordt samen met vijf oud-verpleegsters en 
andere ooggetuigen gereconstueerd hoe het ziekenhuis 
zich ontwikkelde tot veilige haven voor meer dan 800 
psychiatrische patiënten uit het hele land. 

w i e  z i j n  w e ? 6



a a n l e i d i n g 7

Tresoar ziet het als één van zijn belangrijkste taken om een 
zo groot mogelijk publiek te informeren over de geschiedenis 
van Friesland. Aan de ene kant stelt het onderzoekers en 
andere belangstellenden in staat de archieven, boeken en 
andere documenten te raadplegen. Anderzijds organiseert 
Tresoar voor verschillende doelgroepen allerlei activiteiten, 
die een relatie hebben met geschiedenis, literatuur, filosofie 
en wetenschap.  

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk thema in de 
activiteiten van Tresoar. De reacties erop van het publiek 
zijn overwegend zeer positief. Toch zijn mensen vaak ook 
erg verbaasd over alle gebeurtenissen die zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Friesland hebben afgespeeld. Met 
andere woorden: er is latent zeer veel belangstelling voor de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar de kennis 
erover blijft daarbij navenant achter.  

Dat  blijkt ook uit onderzoek. Een groeiende groep van de 
Nederlandse, en daarmee ook de Friese bevolking, weet 
weinig van onze meest recente oorlogsgeschiedenis. Toch 
herdenken we collectief op 4 mei onze doden en vieren we 
op 5 mei onze vrijheid. Maar herdenken heeft alleen zin als 
je weet waarom. Het begrip vrijheid krijgt op die manier een 
andere dimensie. 

De afgelopen jaren is de naoorlogse en vooral jongere 
generatie geconfronteerd met de verschrikkingen, die een 
oorlog met zich meebrengt. Via massamedia zien we hoe 
oorlogsgeweld in het Midden-Oosten een menselijk bestaan 
onmogelijk maakt. Hoe mensen met gevaar voor eigen leven 
in grote getale vluchten naar een veilig Europa. De opvang 
van zoveel vluchtelingen zorgt voor grote verdeeldheid in 
onze samenleving. De één ziet zoveel vreemdelingen in ons 
land als een bedreiging voor onze welvaart- en rechtsstaat. 
Voor de ander gaat de gastvrijheid die vluchtelingen vandaag 
de dag krijgen, niet ver genoeg. 

In het licht van deze ontwikkelingen is ons project ‘Underdûk 
yn Fryslân’ actueler dan ooit. Met de ogen van nu laten we 
het publiek kijken naar onze eigen oorlogsgeschiedenis. 
Hoe we als Nederlands volk in de eerste helft van de oorlog 
niet beletten dat een groot deel van de joodse gemeenschap 
werd afgevoerd naar de vernietigingskampen. Maar ook 
hoe later de hulp aan ontheemden en vervolgden op gang 
kwam en toenam. Velen vonden onderdak in Friesland, waar 
de onderduik steeds professioneler en grootschaliger werd 
georganiseerd. 

Tot op heden is er vooral aandacht voor persoonlijke 
onderduikverhalen. Maar onlangs aan het licht gebrachte 
oorlogsdocumenten geven een nieuw indringend beeld hoe 
de onderduikpraktijk in Friesland in werkelijkheid in z’n 
werk ging. Uit de archieven van de districten Drachten en 
Leeuwarden van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers is de complete onderduikadministratie van 
in totaal 3200 onderduikers aan het licht gekomen. Deze 
administratie is het afgelopen jaar bij Tresoar ondergebracht. 
De documenten geven zeer gedetailleerd inzicht wie 
waar onderdak kreeg en onder welke voorwaarden dat 
plaatsvond. Daarnaast is aan Kamp Westerbork de complete 
administratie in bewaring gegeven van de vroegere 
verzetsstrijder Sjoerd Wiersma uit Joure. Deze cartotheek 
bevat de onderduikgegevens van 430 volwassen joden, die 
met hulp van Wiersma naar Friesland werden gesmokkeld 
en onderdak kregen in het zuidwesten van de provincie.   

Om een zo groot mogelijk publiek deelgenoot te maken 
van deze waardevolle oorlogsgeschiedenis wil Tresoar in 
samenwerking met Omrop Fryslân en tv-producent Wij 
van PS in april en mei van 2017 een aantal activiteiten 
en projecten rond Underdûk yn Fryslân organiseren. De 
verschillende projecten vullen elkaar aan en bedienen 
verschillende doelgroepen, zowel groot als klein. 
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Underdûk yn Fryslân bestaat uit vijf deelprojecten waarvan 
een website, een documentaireserie op NPO2 en radio-
uitzendingen van de regionale zender Omrop Fryslân de 
kern vormen. Deze drie zijn gericht op een brede en grote 
doelgroep, voor iedereen toegankelijk en aanvullend 
aan elkaar. De andere twee projecten (lezingenserie en 
educatieproject) richten zich op specifieke doelgroepen 
(historisch geïnteresseerden/betrokkenen én leerlingen in 
het basis- en voortgezet onderwijs).  



Voor een groot publiek worden in eerste instantie 
de beschikbare onderduikgegevens van ruim 3000 
onderduikers digitaal ontsloten. De registraties geven een 
uniek beeld bij wie en waar in de oorlogsjaren onderduikers 
in Fryslân in verborgenheid hebben gewoond en geleefd.

De basis van de site vormt de database met de gegevens 
betreffende de onderduikers, de hulpverleners, de 
schuiladressen etc. met de afbeeldingen van de originele 
onderduikregistratiekaarten. Op al die gegevenskenmerken 
zal kunnen worden gezocht. De adresgegevens worden 
geprojecteerd op kaarten zodat het mogelijk wordt precies 
na te gaan welke onderduikers op welke adressen in 
Friesland onderdak kregen. De kaarten zijn zoombaar zodat 
tot op het niveau van dorp en straat inzicht wordt gegeven in 
de plaatselijke onderduikpraktijk.

Daarnaast zal de site iedereen uitnodigen om verhalen 
te vertellen, onderzoekers faciliteren, beleving oproepen 
en leraren de mogelijkheid bieden om de oorlogsjaren 
toegankelijker te maken voor hun leerlingen. Ook worden er 
mogelijkheden gecreëerd om nieuwe bronnen toe te voegen. 
Kortom, het digitale platform heeft als belangrijk doel de 
gebruiksmogelijkheden van nieuw aan het licht gebrachte 
waardevolle oorlogsdocumenten maximaal te benutten. 
In de eerste plaats voor het grote publiek, maar ook voor 
persoonlijk betrokkenen (nog levende onderduikers, 
nabestaanden en familie), onderzoekers en scholieren en 
studenten. Met name het feit dat er nog levende onderduikers 
zijn legt tijdsdruk op het project. 

Digitaliseringstraject
Voordat de bouw van de website start, worden de beschikbare 
documenten over de onderduikers gedigitaliseerd. Dat 
betekent dat alle ruim 3000 originele onderduikkaarten 
worden gescand en voorzien van beschrijvingen oftewel 
metadata. Bijzonder in dit verband is dat we deze willen 
verkrijgen via crowdsourcing, d.w.z. met hulp van externe 
deskundige vrijwilligers. Zij krijgen thuis de mogelijkheid 
om de gegevens op de nieuwe crowdsourcingwebsite 
www.fryskehannen.nl (deze website wordt momenteel 
ingericht) in te voeren.

Met de toevoeging van metadata wordt elke 
onderduikgeschiedenis individueel in een context geplaatst 
en meteen ook geschikt gemaakt voor meerdere digitale 
toepassingen. Met deze aanpak kan de beschikbare 
informatie over onderduikers in Friesland ook worden 
toegevoegd aan de websites www.allefriezen.nl (historisch 
persoonsgebonden informatie) en www.oorlogsbronnen.nl 
(het door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
gefaciliteerde Netwerk Oorlogsbronnen). De data uit de 
website www.allefriezen.nl kunnen vervolgens worden 
overgenomen door de landelijke portal WieWasWie, de 
grootste landelijke genealogische website. 

Het ontsluiten van de gegevens van meer dan 3000 
onderduikers op meerdere websites/digitale platforms 
betekent dat wij moeten voldoen aan de wettelijke kaders 
voor wat betreft privacy- en openbaarheidsaspecten (WbP). 
Ook dienen wij de data volgens (inter)nationale normen op 
te leveren om ze aan te kunnen bieden als Linked Open Data 
voor hergebruik.  

Het digitaliseringstraject, dat aan de bouw van de website 
vooraf gaat, beschouwen wij als onderdeel van het reeds 
lopende project Deltaplan Digitalisering / Virtueel Fryslân 
van Tresoar en zal als zodanig worden bekostigd uit eigen 
financiële middelen. 

Bereik: minimaal 10.000 unieke bezoekers per maand. 
Onze ervaring leert dat onderduikers, hun kinderen en 
verdere familie grote interesse hebben in persoonlijke 
onderduikgeschiedenissen. Niet alleen nationaal maar ook 
internationaal: een aanzienlijk aantal onderduikers is na 
de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd om het besmette 
verleden achter zich te laten en een nieuwe toekomst op te 
bouwen. Nog levende onderduikers en hun nakomelingen 
leven om die reden verspreid over de hele wereld. Daarnaast 
verwachten we veel interesse van scholieren, studenten, 
deskundigen en mensen met een brede interesse voor 
geschiedenis. 

1. Website 
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In een documentaireserie van drie afleveringen van elk 
een half uur wordt een indringend beeld geschetst van 
de onderduikpraktijk in Friesland. Naast persoonlijke 
onderduikverhalen zullen de documentaires op basis van 
nieuwe feiten vooral reconstrueren hoe de onderduikhulp in 
Friesland werd georganiseerd. Hoe werden mensen uit het 
westen van het land naar Friesland gesmokkeld? Hoe groot 
was de druk om onderdak te bieden en hoe groot het gevaar? 
Hing de organisatie rond onderduik van toevalligheden 
aan elkaar of was er juist sprake van een professionele 
organisatie? 

De documentaireserie zal de Friese onderduikgeschiedenis 
in een bredere context plaatsen, ingekleurd met persoonlijke 
onderduikverhalen. De tv-serie is een belangrijk middel 
om het totale project in de markt te zetten en aandacht te 
genereren voor de website en de andere projectonderdelen. 
Voor de productie van de serie zal veel extra research en 
archiefonderzoek worden verricht. 
De serie wordt uitgezonden in de zendtijd van Fryslân DOK 
op NPO 2 in april/mei 2017.  

Bereik: de documentaires van Fryslân DOK worden wekelijks 
in Nederland bekeken door 150.000 tot 200.000 kijkers. Ook 
zullen de afleveringen na uitzending voor een lange periode 
on demand  te zien zijn via www.npo.nl/Gemist, www.
omropfryslan.nl en de nieuw te ontwikkelen website van dit 
project.

In vier interactieve radioprogramma’s worden in april/mei 
2017 bij Omrop Fryslân onderduikers/nabestaanden weer 
in contact gebracht met Friese families, die onderduikhulp 
boden. De uitzendingen zijn met name gericht op 
persoonlijke onderduikverhalen en laten 70 jaar na dato 
zien welke sporen persoonlijke onderduikgeschiedenissen 
ook bij volgende generaties hebben nagelaten. 

Bereik: Omrop Fryslân Radio is marktleider in Friesland met 
een marktaandeel van ruim 21 %. Wekelijks luisteren er 
190.000 mensen naar Omrop Fryslân Radio. De uitzendingen 

zullen voor een lange periode on demand te beluisteren 
zijn op www.omropfryslân.nl en de nieuwe website van dit 
project. 

In een serie bijeenkomsten in april en begin mei 2017 worden 
door Tresoar en Omrop Fryslân voor een geïnteresseerd 
publiek rond het centrale thema ‘Underdûk yn Fryslân’ 
lezingen en interviews georganiseerd met historici en 
ervaringsdeskundigen. De lezingen zijn niet alleen gericht 
op de onderduikgeschiedenis in de Tweede Wereldoorlog 
maar ook op het heden. Hoe gaan we nu om met ontheemden 
en vluchtelingen die een veilige haven zoeken? Wat zijn 
de verschillen met toen? Wat zijn de overeenkomsten? 
De lezingen vinden plaats in een wekelijkse cyclus in 
Leeuwarden (2), Sneek en Drachten. Voor de organisatie van 
de lezingen wordt samenwerking gezocht met plaatselijke 
historische verenigingen in de drie plaatsen. 

Bereik: voor de vier lezingen is er een capaciteit van 
maximaal 600 belangstellenden (150 per lezing). 

Voor het basisonderwijs in Friesland wordt een 
educatief programma ontwikkeld rond een kleinschalige 
dramaproductie, gebaseerd op het verleden en het heden. 
Het theaterstuk dat op scholen wordt opgevoerd draait 
om een toevallige ontmoeting tussen een oude man die  de 
Tweede Wereldoorlog  voor een deel heeft doorgebracht als 
onderduiker én een jonge asielzoekster die in Nederland 
terecht is gekomen op haar vlucht voor de oorlog in haar 
vaderland. Tijdens deze ontmoeting wordt steeds meer 
duidelijk over de achtergronden van de beide vluchtverhalen.  
Er zijn veel  overeenkomsten……maar ook grote verschillen. 
Wat de oude man het meest bevreemd is dat wij als mensen 
zo weinig leren van de geschiedenis.

2. Documentaireserie

4. Lezingenserie

3. Radio-uitzendingen

5. Educatief programma basisonderwijs 
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De productie krijgt een groot interactief element, waarbij 
de acteurs met de jonge  toeschouwers in gesprek gaan over 
toen en nu. Voor het groepsgesprek ontwikkeld Tresoar als 
ondersteuning voor de acteurs en de leerkracht een digitaal 
lesprogramma.

Bereik: 100 schoolklassen basis- & voortgezet onderwijs 
(gemiddeld 30 leerlingen >> totaal 3000 leerlingen ).

De verschillende projectonderdelen worden in samenhang 
met elkaar ontwikkeld. De basis voor die samenhang zijn de 
cartotheken met de onderduikgegevens van de LO-districten 
Drachten en Leeuwarden en de particuliere cartotheek van 
Sjoerd Wiersma. Deze oorlogsdocumenten vormen de basis 
voor alle vijf deelprojecten. Elk project heeft zijn eigen vorm 
(internet, radio, tv, offline), aanpak, invalshoek en doelgroep. 
Daardoor zijn ze eveneens aanvullend op elkaar. 

De relatie tussen de verschillende onderdelen wordt verder 
bevorderd door de ontwikkeling van een herkenbare en 
éénduidige uitstraling. Voor het totale project wordt één 
huisstijl ontwikkeld. 

Ook worden de projectonderdelen als geheel in de markt 
gezet. De lancering vindt eind maart/begin april plaats. 
Het zwaartepunt van het project ligt in april en begin mei, 
de periode waarin traditioneel het grote publiek extra 
geïnteresseerd is in onze oorlogsgeschiedenis van 1940 – 
1945. 

De samenhang wordt bewaakt door een projectteam met 
vertegenwoordigers van Tresoar, Omrop Fryslân en Wij 
van PS. Dit team voert de eindredactie over het project en 
zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende 
onderdelen. 

Samenhang 
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Ruim zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
kunnen we nog steeds leren van de oorlogsjaren. Leren 
over wat het betekent om onderdrukt te worden, om angst 
te voelen en wat het betekent om te moeten vluchten voor 
oorlogsgeweld en vervolging. Hoe we herwonnen vrijheid 
op waarde leren schatten. 

Om de verhalen van de Friese onderduikpraktijk in Friesland 
zo toegankelijk mogelijk te maken voor een groot en breed 
publiek, gebruiken we moderne communicatiemiddelen 
en communicatievormen. Ook zullen we waar mogelijk 
verbanden leggen met de huidige tijd. Het verhaal van de 
vluchteling is immers een verhaal van alle tijden.

Op die manier willen we het historisch besef bij de 
naoorlogse generatie stimuleren, de interesse in de Tweede 
Wereldoorlog aanwakkeren en hedendaagse ontwikkelingen 
plaatsen in een historische context. 

Underdûk yn Fryslân is gericht op verschillende en 
uiteenlopende doelgroepen. Aan de ene kant willen we 
een breed publiek informeren en deelgenoot maken van 
nieuwe feiten rond de  bijzondere oorlogsgeschiedenis 
van de onderduik. Vooral de website en  de tv- & radio-
uitzendingen zijn gericht op een groot en breed publiek. 
Deze publieksprojecten zullen in hun uitingen ook aandacht 
aan elkaar schenken en naar elkaar verwijzen. 

Voor de kleinere doelgroep van meer geïnteresseerden 
(zoals voormalige onderduikers, onderduikfamilies en/
of hun nabestaanden/betrokkenen, historici) is er de 
lezingenserie van Tresoar en Omrop Fryslân. 

Daarnaast wordt  er voor de leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs een educatief programma ontwikkeld. 

Informeren > het project moet een breed publiek informeren 
over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Friesland 
heeft plaatsgevonden op het gebied van de onderduik(hulp).  
Kennis vergroten >  de website en de serie moeten het 
historische besef en de kennis van de oorlog bij een breed 
publiek vergroten en zorgen voor een verdere verdieping 
van de betekenis van hulp aan vervolgden, ontheemden en 
vluchtelingen. 

Vastleggen > het vastleggen van persoonlijke verhalen – die 
historisch van belang zijn -  van de steeds kleiner wordende 
groep mensen die de oorlog hebben meegemaakt.  

Interactief >  het actief betrekken van een breed publiek 
bij de realisatie van het project. De samenwerkingspartners 
nemen het initiatief maar vertellen de verhalen samen met 
ervaringsdeskundigen, nabestaanden en betrokkenen. 
Documenteren > het verwerven en archiveren van waardevol 
historisch materiaal voor de toekomst uit de periode van 
de Tweede Wereldoorlog en dit ter beschikking stellen aan 
derden.  

Delen > het delen en ter beschikking stellen van het 
eindproduct aan scholen, comités en organisaties, 
die zich bezighouden met het levend houden van 
oorlogsherinneringen, o.a. door het in te zetten voor 
educatieve doeleinden. Hiervoor zal met scholen en comités 
proactief contact worden gelegd. 

Verbreding eigen filmcollectie > uitbreiding van de beeld- 
en filmcollecties van Tresoar en het Fries Film Archief. 
Filmmateriaal uit de documentaireserie wordt aangewend 
voor museale doeleinden (Verzetsmuseum Fryslân). 

Doelgroepen

Doelen & resultaten 
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Voor de marketing zullen Tresoar en Omrop Fryslân 
veelvuldig op de eigen kanalen (radio, tv, social media 
en internet) als opmaat naar de projectperiode aandacht 
besteden aan Underdûk yn Fryslân. Ook worden radio en 
internet ingezet om onder het publiek zoekacties naar 
personen en beeldmateriaal te initiëren. Zo ontstaat er een 
crossmediaal project, waarbij de verschillende media elkaar 
versterken om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. 

In de tweede helft van maart start een publiciteitscampagne 
rond de lancering van het project. Een belangrijk 
onderdeel is het genereren van free publicity in regionale 
en landelijke media voor de nieuwe unieke website en de 
documentaireserie. 

Daarnaast wordt gedurende de projectperiode per project 
specifiek de publiciteit gezocht in lokale en regionale media.  
Er wordt een aparte flyer ontwikkeld voor de lezingenserie. 
Ook zal op de eigen kanalen van Tresoar en Omrop Fryslân 
de informatievoorziening over het project vanaf half maart 
worden geïntensiveerd (Facebook en eigen websites Tresoar 
& Omrop Fryslân, tv & radio-trailers). 

Het digitaliseren van de onderduikregistraties biedt een 
veelheid aan gebruiksmogelijkheden. Bij de bouw van de 
website worden open standaarden gebruikt. Dat betekent 
dat de data eenvoudig kunnen worden gekoppeld met 
data/collecties van andere partijen. De informatie op de 
website Underdûk yn Fryslân zal dus niet exclusief worden 
voorbehouden aan de projectpartners maar ook worden 
gedeeld met andere organisaties.

Het beeldmateriaal van de tv-documentaireserie wordt om 
niet beschikbaar gesteld voor museale doeleinden zoals het 
Verzetsmuseum Fryslân. 

Nieuw historisch beeldmateriaal, dat gedurende de 
projectperiode door research wordt ontdekt, zal ter 
beschikking worden gesteld aan het Fries Film Archief. 
Een scan heeft inmiddels inzichtelijk gemaakt dat er 
onderduikregistraties in meerdere provincies zijn 

opgemaakt evenals bij het NIOD en Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Wellicht zijn er in andere instellingen 
ook registraties aanwezig die nu nog niet gedetecteerd zijn. 
Bewust is daarom de keuze gemaakt om het datamodel te 
delen met relevante partijen en de dataset ook als linked open 
data aan te bieden. In de toekomst kan dit Friese initiatief 
uitgroeien tot een landelijke samenwerking en desgewenst 
geschikt worden gemaakt voor internationaal gebruik. 
Concrete toezeggingen om inhoudelijk samen te werken in 
dit project zijn er inmiddels van het Verzetsmuseum Fryslân, 
NIOD en Herinneringskamp Westerbork.

Ook partijen met wie (nog) geen contact gezocht is, 
kunnen door de open standaarden die gehanteerd worden 
altijd gebruik maken van de gedigitaliseerde bronnen van 
Underdûk yn Fryslân.

Zowel Tresoar als Omrop Frysân stelt een aanzienlijk 
deel van het nodige budget voor Underdûk yn Fryslan 
beschikbaar uit eigen middelen. Daarnaast is er aanvullende 
financiering nodig om de kosten voor de complexe 
functionaliteit van de website en de intensieve research 
voor de documentaireserie en radio-uitzendingen te kunnen 
bekostigen. De budgetten van Tresoar en Omrop Fryslân zijn 
toereikend voor de reguliere en wettelijke taken van beide 
organisaties. Underdûk yn Fryslân valt daarbuiten. Vanwege 
het waardevolle, ambitieuze en landelijke karakter van het 
project, doen we daarom een beroep op fondsen en externe 
financiers. In de begroting en het dekkingsplan zijn nadere 
gegevens hieromtrent opgenomen. 

Extra financiering is enkel nodig voor de projectperiode. De 
exploitatie, het onderhoud en de actualisering en redactie 
van de website zal na afloop van de projectperiode uit de 
eigen middelen van Tresoar worden bekostigd. 

Marketing 

Een bruikbaar en actief testament

Financiering 

Drs. Geart de Vries
Directeur 
Historisch Centrum 
Leeuwarden
Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden
058 – 233 23 50

Mr. Bernardus van 
Haersma Buma
Oud-burgemeester Sneek, 
auteur en bestuurder 
Diaconessenpark 36
8917 GA Leeuwarden 
058 – 212 89 82

Referenties
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April 2016 – Juli 2016
Planontwikkeling
Schrijven projectplan 

September 2016 
Start fondsenwerving 

November 2016 
Start scriptontwikkeling documentaireserie tv
Research op hoofdpersonages en beeldmateriaal
Creatie vormgeving  & huisstijl 
Scannen duikkaarten
Start inrichting project 
Metadatering duikkaarten via crowd sourcing 
Start opzet educatief programma  

December 2016
Start bouw website 

Januari – Februari 2017 
Start bouw website
Opnames documentaireserie tv
Start bureauredactie radio-uitzendingen
Start organisatie lezingenserie 
Oplevering eerste versie website 

Maart 2017 
Start marketingcampagne
Website online
Samenstelling tv-documentaires

April – Mei 2017 
Organisatie vier lezingen
Uitzending radio-programma’s
Uitzending tv-documentaires 
Educatief programma voor basisscholen




