
De Duits-Nederlandse 
geschiedenis op rails

Interreg Programma
Deutschland-Nederland

Het project “Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder 

Grenzen” wordt in het kader van het INTERREG-program-

ma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 1,2 miljoen 

euro door de Europese Unie, het Ministerium für Wirt-

schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW) en de provincies 

Gelderland en Limburg fi nancieel ondersteunt.

De tentoonstelling is ontworpen door het LVR-Nieder-

rheinmuseum Wesel.

www.deutschland-nederland.eu

Ga mee op een multimediareis door 150 jaar 

gezamenlijke Duits-Nederlandse geschiedenis.



Reisschema van de expositie

Landkaart uit de Atlas Bruxellensis van 1572/73 –  
Cartograaf: Christian Sgrooten, LVR-Niederrheinmuseum Wesel

Startklare internationale sneltrein 
“Blauwe Brabander” op station 
Gennep rond 1910. 
Schilderij van Hans-Ridolf Kremer

Ruïne van de  
Rijnbrug Wesel –  

Foto: Wolfgang Rabsahl

Britse pantserwagens gebruikten  
in 1945 dit spoortracé tijdens  
hun opmars.  
Verz. Heimatverein Uedem

Keizer Wilhelm II wordt in  
1909 door Graaf van Bentinck  

op het treinstation van  
De Steeg ontvangen.  

Gelders Archief 1540 - 5209

Shared History on Tour

Beleef de gezamenlijke geschiedenis van Nederland 

en Duitsland in het tijdperk van de stoomtrein. Ontdek 

de overeenkomsten en verschillen van de buurlanden 

en hoe de grote omwentelingen in de 20e eeuw hun  

betrekkingen hebben beïnvloed.

Hierbij staat de grensregio “Nederrijnland” centraal. His-

torisch gezien is dit gebied een nauw verweven cultureel 

en economisch gebied. Een bedrijvige uitwisseling van 

mensen, goederen en ideeën vormden door de eeuwen 

de basis voor bloei en rijkdom. Het was de ontwikkeling 

van nationale staten en de vaste landsgrenzen die voor 

een scheiding in dit gegroeide cultuurlandschap zorgden.

Het Europese bewustzijn na de Tweede Wereldoorlog en 

de opening van de Europese binnengrenzen schreven 

reeds geschiedenis. Maar ook vóór die tijd waren er al 

hele bijzondere grensoverschrijdende betrekkingen tus-

sen onze buurlanden en mensen. Kijk en beleef via tekst, 

beeld, film en 360 graden video’s de vele verhalen en  

perspectieven van ons als buren.

Tussen 1874 en 1945 reden regelmatig internationale 

langeafstandstreinen over de Rijnbrug bij Wesel. De brug 

werd vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog  

opgeblazen. Tot op heden is de van verre zichtbare ruïne 

een stille getuige van de Duits-Nederlandse geschiede-

nis met al haar hoogte- en dieptepunten.

“Shared History on Tour” geeft de verbondenheid weer 

tussen Duitsers en Nederlanders in de afgelopen 150 jaar. 

Oorlog, vrede, vriendschap en afkeer zijn daarbij net zo 

goed onderdeel van ons verleden, als ook gezamenlijke 

uitdagingen en grensoverschrijdende uitwisseling.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
19.08.2020 – 27.09.2020
Mariënburg 26, NL-6511 PS Nijmegen
+31 (0)24 329 36 99
huisnijmeegsegeschiedenis@nijmegen.nl
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Internationale Jugendbegegnungs und Bildungsstätte/ 
JOC educatief ontmoetingscentrum Ysselsteyn 
01.10.2020 – 31.10.2020
Timmermannsweg 75, NL-5813 AM Ysselsteyn LB
+31 (0)478 230001
info@joc-ysselsteyn.com
www.jbs-ysselsteyn.de/nl

Zentrum für Niederlande-Studien (WWU Münster)
14.01.2021 – 07.02.2021
Haus der Niederlande
Alter Steinweg 6-7, D-48143 Münster 
+49 (0)251 83-28511
zns@uni-muenster.de
www.hausderniederlande.de 

Vrijheidsmuseum
01.03.2021 – 31.03.2021
Wylerbaan 4, NL-6561 KR Groesbeek 
+31 (0)24-3974404
welkom@vrijheidsmuseum.nl 
www.vrijheidsmuseum.nl

Royal Air Force Museum Laarbruch – Weeze e.V.
10.04.2021 – 09.05.2021
Flughafen-Ring 6, D-47652 Weeze
+49 (0)178 1356324
laarbruch-museum@t-online.de
www.laarbruch-museum.net

LVR-Niederrheinmuseum Wesel
Vanaf 30.05.2021
An der Zitadelle 14-20, D-46483 Wesel
+49 (0)281 33996 320
niederrheinmuseum-wesel@lvr.de
www.niederrheinmuseum-wesel.de


